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Spis oznaczeń i skrótów
Oznaczenia:
Symbol
∇∗
△∗
⋅
×
𝑨 = [𝐴𝑢 , 𝐴𝑣 , 𝐴𝑤 ]𝑇
𝑎∗ = 𝜆∗ /𝑐𝑝∗ 𝜌∗

𝐵
𝐶𝑢∗
𝑐𝑝∗

[𝑚2 /𝑠 2 𝐾]
= [𝐽/𝑘𝑔 𝐾]
-

𝐶𝑤
𝒆𝑟 = [1,0,0]𝑇
𝒆𝑧 = [0,0,1]𝑇

𝑭∗𝑏

Jednostka
[1/𝑚]
[1/𝑚2 ]
[𝑚2 /𝑠]
[m/s]

K

[𝑚/𝑠 2 ]
-

𝐿
M
N

-

𝑃𝑟

[𝑘𝑔/𝑚 𝑠 2 ]
= [𝑁/𝑚2 ]
[𝑚]
[𝐾]
[𝑠]
[𝑚/𝑠]

𝑳 = [𝐿𝑢 , 𝐿𝑣 , 𝐿𝑤

]𝑇

𝑝∗

Q
𝑅𝑒
𝑅𝑚
𝑟∗
𝑇∗
𝑡∗
𝑽∗ = [𝑢∗ , 𝑣 ∗ , 𝑤 ∗ ]𝑇
𝛽 ∗ = −( 𝜕𝜌∗ /𝜕𝑇 ∗ )𝑝 /𝑝𝑟∗
𝜆∗
𝜇∗
𝜈 ∗ = 𝜇∗ /𝜌∗
𝜌∗

[1/𝐾]
[𝑘𝑔 𝑚/𝑠 3 𝐾]
= [𝑊/𝑚 𝐾]
[𝑘𝑔/𝑚 𝑠] = [𝑃𝑎 𝑠]
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Nazwa
operator Nabla
operator Laplace’a
iloczyn skalarny
iloczyn wektorowy
wektor członów adwekcyjnych równań NS
dyfuzyjność termiczna
termiczna liczba Rossbiego
prędkość rozchodzenia się zaburzeń dla warunku
konwekcyjnego.
ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu
współczynnik strumienia objętości
wektor jednostkowy w kierunku promieniowym
wektor jednostkowy w kierunku osiowym
przyspieszenie odpowiadające sile wyporu
wektor członów dyfuzyjnych równań NS
liczba węzłów siatki obliczeniowej w kierunku
obwodowym
współczynnik rozciągłości obszaru
liczba węzłów siatki obliczeniowej w kierunku osiowym
liczba węzłów siatki obliczeniowej w kierunku
promieniowym
liczba Prandtla
ciśnienie
filtr górnoprzepustowy (SVV)
liczba Reynoldsa
współczynnik krzywizny
promień
temperatura
czas
wektor prędkości (składowe kolejno: promieniowa,
obwodowa i osiowa)
współczynnik ekspansji termicznej
współczynnik przewodnictwa cieplnego
lepkość dynamiczna

[𝑚 /𝑠]

lepkość kinematyczna

[𝑘𝑔/𝑚3 ]

gęstość
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𝛀∗ = [0,0, Ω∗ ]𝑇

[𝑟𝑎𝑑/𝑠]

prędkość obrotowa

Skróty:
AB
DFT
GL
NS
SVV
FFT
CAS
IDE

-

SSH
FTP
GUI
DNS

-

Adams-Basforth (ekstrapolacja)
Dyskretna Transformata Fouriera
Gauss-Lobatto (punkty siatki obliczeniowej)
Navier-Stokes
ang. Spectral Vanishing Viscosity
Szybka Transformata Fouriera (ang. Fast Fourier Transform)
System Algebry Komputerowej (ang. Computer Algebra System)
Zintegrowane Środowisko Programistyczne (ang. Integrated Development
Environment)
ang. secure shell
Protokół transferu plików (ang. File Transfer Protocol)
Graficzny interfejs użytkownika (ang. Graphical User Interface)
Bezpośrednia symulacja numeryczna (ang. Direct Numerical Simulation)

Górny indeks
*

-

𝐴

-

𝑝

-

Gwiazdka oznacza wielkość wymiarową (zazwyczaj posiada swój bezwymiarowy
odpowiednik bez gwiazdki)
Literka A oznacza przybliżenie wartości w kolejnym kroku czasowym za pomocą
schematu Adamsa-Basfortha
Literka p w górnym indeksie oznacza pierwsze przybliżenie w schemacie czasowym
(predyktor)
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1

Wstęp

Potrzeby przemysłu turbinowego i lotniczego spowodowały intensyfikację prac nad opracowaniem coraz
bardziej efektywnych metod przewidywania przepływów turbulentnych i przejścia laminarnoturbulentnego, co związane jest miedzy innymi ze stosowaniem w urządzeniach coraz wyższych
prędkości. Problemy związane z przewidywaniem i modelowaniem przepływów turbulentnych są dalekie
od rozwiązania zarówno od strony zrozumienia występujących w przepływach zjawisk, jak i od strony
poszukiwania metod numerycznych, które umożliwiłyby symulowanie tych procesów z wystarczającą
precyzją, Spalart (1989, 2000). Celem prowadzonych prac nad zagadnieniem przejścia laminarnoturbulentnego i nad przepływami w pełni turbulentnymi jest dostarczenie informacji o podstawowych
mechanizmach, które rządzą dynamiką płynów (Adrian i in., 2000, Adrian, 2007, Stanislas i in., 2008,
Lesieur, 2008, Hutchins, Marusic, 2007). Obszary w najbliższym otoczeniu ścianki (najbardziej istotne z
punktu widzenia strat) modelowane są głównie na podstawie badań uzyskanych z prostych przepływów
dwuwymiarowych, takich jak przepływ przez kanał płaski, czy też wzdłuż płyty płaskiej (Adrian, 2007). W
większości urządzeń przemysłowych występują jednak przepływy silnie trójwymiarowe, stąd pojawiła się
potrzeba badań nad prostymi trójwymiarowymi warstwami przyściennymi, do których zalicza się przede
wszystkim warstwy przyścienne osiowosymetrycznych geometrii wirujących. Te proste warstwy
przyścienne charakteryzują się silną trójwymiarowością profilu prędkości. Badania prowadzone nad
przepływami w prostych konfiguracjach wirujących (przepływy wokół wirującego dysku, czy też
wirującego stożka, przepływ pomiędzy wirnikiem i stojanem) dają szanse na zbadanie charakterystyk
trójwymiarowych turbulentnych warstw przyściennych przy stosunkowo niskich kosztach badań zarówno
numerycznych, jak i eksperymentalnych. Dużą rolę w badaniach przejścia laminarno-turbulentnego i
przepływów w pełni turbulentnych odgrywa wizualizacja przepływu, która prowadzona być może
zarówno metodami eksperymentalnymi, jak i numerycznymi. Stosowane są między innymi takie metody
eksperymentalne jak PIV (particle image velocimetry), kalliroscope, wizualizacja olejowa (Egbers, Pfister,
2000, Harlander i in., 2012, Kouwa i in., 2014). W numerycznych badaniach wizualizacyjnych stosuje się
głównie metodę DNS (direct numerical simulation) i LES (large eddy simulation). Metody DNS i LES
omawiane są miedzy innymi w monografiach Geurtsa (2003), Lesieura, Metaisa (1996). Wizualizacja
numeryczna umożliwia badanie struktur koherentnych występujących w przepływach w pełni
turbulentnych, które są odpowiedzialne za transport pędu i za produkcję energii kinetycznej turbulencji.
Mimo koncentracji badań nad tymi zagadnieniami wiele problemów pozostało nierozwiązanych. Problem
staje się jeszcze bardziej złożony gdy uwzględniona w badaniach zostanie wymiana ciepła. Bardzo istotną
rolę w pracach inżynierskich odgrywa metoda RANS bazująca na równaniach uśrednionych w czasie
(Reynolds averaged Navier-Stokes equations). Informacje uzyskiwane z metod DNS i LES umożliwiają,
miedzy innymi, modyfikowanie starych i tworzenie nowych modeli metody RANS. Wiele informacji na
temat metody RANS znajduje się w pracach: Wilcoxa (2006), Laundera i Spaldinga (1972), Laundera i in.
(1975), Piqueta (1999).
Badania nad przejściem laminarno-turbulentnymi i nad przepływami w pełni turbulentnymi w układach
wirujących mają znaczenie fundamentalne, ale jednocześnie wyniki uzyskane dla przepływów pomiędzy
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dwiema tarczami wirującymi w konfiguracji wirnik/stojan lub wirnik/wirnik z wymianą ciepła mają
bezpośrednie zastosowanie przy projektowaniu systemów chłodzenia w silnikach turbogazowych i
sprężarkach osiowych, Rys. 1.1a. Sprawność silników turbogazowych zależy od maksymalnej temperatury
spalin w silniku, która osiąga wartość do około 1800 K (Zerelli, 2009, Lock 2005a, b). Ze względu na tak
wysoką temperaturę wiele elementów silnika, takich jak łopatki czy tarcze, musi być chłodzonych (co
związane jest z bezpieczeństwem i żywotnością poszczególnych elementów). Proces chłodzenia związany
jest jednak z dużym kosztem energetycznym, stąd istnieje konieczność jego optymalizacji, a więc
poszukiwania kompromisu pomiędzy rosnącą temperaturą gazów a spadkiem wydajności związanym z
chłodzeniem. Optymalizacja układów chłodzenia jest najbardziej obiecującą techniką poprawy
sprawności turbin (Zerelli, 2009). Wzrost sprawności związany jest z oszczędnością paliwa. Przykładowo,
wzrost sprawności silnika o 1% dla jednego dużego samolotu, to oszczędność około 560 ton paliwa
rocznie, co w przybliżeniu daje kwotę około 1.000.000 dolarów (Autef, 2007). Istotnym zagadnieniem
wymagającym rozwiązania w silnikach turbogazowych jest przewodzenie ciepła z łopatek na tarcze
powodujące powstanie naprężeń termicznych, które mogą skutkować pęknięciami, a te katastrofalnymi
awariami i drogimi naprawami (Soares, 2007). Dokładne przewidzenie rozkładu temperatur na rotorze i
statorze pozwala na zminimalizowanie użytego czynnika chłodzącego (co bezpośrednio redukuje straty w
cyklu termodynamicznym) i jest potrzebne do niezawodnego projektowania tych elementów i
oszacowanie czasu ich życia, (Zerelli, 2009, Amirante i Hills, 2012). Również przecieki stanowią problem,
gdyż w silniku turbogazowym z powodu nieszczelności gorący gaz przedostaje się z kanału łopatkowego
do przestrzeni pomiędzy tarczami (obszar pomiędzy wirnikiem i stojanem) powodując zniszczenia.
Kontrola temperatury dysku pozwala na zachowanie optymalnych szerokości szczelin w uszczelnieniach
(Soares, 2007). Projektanci mogą uzyskać pewne informacje na temat procesów zachodzących w
silnikach, używając stanowisk badawczych zainstalowanych bezpośrednio na turbinach gazowych
pracujących w warunkach zbliżonych do eksploatacyjnych. Jednak głębszy wgląd w naturę zjawisk,
pojawiających się w takich systemach, może być osiągnięty dzięki badaniom podstawowym, które
wyjaśniają zachodzące mechanizmy fizyczne (przepływ masy, ciepła i pędu w systemie, Rys.1.1c, Lock i
in., 2005, Rys. Yan i in., 2003). Badania takie prowadzi się w warunkach laboratoryjnych na
uproszczonych konfiguracjach ale na w pełni oprzyrządowanych stanowiskach (Lock i in., 2005, Rys1.1b).
Prowadzenie numerycznych badań procesów zachodzących w tak uproszczonych konfiguracjach pozwala
na jeszcze lepszy wgląd w naturę badanych zjawisk i ekstrapolację wyników na bardziej złożone
konfiguracje.
Prace podstawowe nad konfiguracjami wirującymi były i są nadal prowadzone w wielu ośrodkach
naukowych na całym świecie: Elena, Schiestel (1996), Iacovides, Theofanopoulos (1991), Chew (1982),
Lopez (1996, 1998), San’kov, Smirnov (1985, 1992), Randriamampianina i in. (1997, 2001), Marques,
Lopez (2001), Serre, Bontoux, Launder (2002), Serre, Tuliszka-Sznitko, Bontoux (2004), Severac, Serre
(2007), Lygren, Andersson (2001), Sirivat (1991), Moisy i in. (2004), Pelle, Harmand (2007), TuliszkaSznitko, Zieliński (2008), Tuliszka–Sznitko i in. (2009a, b, 2010, 2012, 2014), Tuliszka-Sznitko (2011).
Turbulentne przepływy wokół pojedynczego dysku z wymianą ciepła były badane eksperymentalnie i
numerycznie przez Littell, Eaton (1991, 1994), Elkins, Eaton (2000), Elkins (1997) i Wu, Squires (2000).
Wu, Kasagi (2004a, b) badali rozwój struktur w warstwach przyściennych wirującego kanału o przekroju
prostokątnym z wymianą ciepła dostarczając wiele cennych wyników do porównań.
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Wyjątkowo istotne, z punktu widzenia zastosowania, okazały się być przepływy w konfiguracjach
wirujących z tzw. nałożonym przepływem zewnętrznym (przez konfiguracje wirującą przepływa osiowo
lub promieniowo czynnik). Wyniki tych badań w szczególności mogą zainteresować inżynierów
zajmujących się układami chłodzenia w silnikach turbogazowych. Badania tego typu ruchów płynu (w
różnych warunkach termicznych) przeprowadzili miedzy innymi: Crespo del Arco (1996), Serre i in.
(2001), Poncet i Schiestel (2007), Owen, Pincombe (1980). W pracy Ponceta i Schiestel’a (2007)
przeprowadzono badania nad konfiguracjami schematycznie przedstawionymi na Rys. 1.2. Obliczenia
wykonano z zastosowaniem metody RANS (założono stacjonarność i osiową symetrię przepływu).
Autorzy przeprowadzili szereg obliczeń w celu ustalenia wpływu liczby Reynoldsa i bezwymiarowego
strumienia masy Cw na rozkłady lokalnej liczby Nusselta. Badania eksperymentalne nad tego typu
ruchem płynu prowadzili: Sparrow i Goldstein (1976) oraz Djaoui, Dyment i Debuchy (2001). Badania z
nałożonym przepływem zewnętrznym są stosunkowo nieliczne, co wynika z dużych trudności przy
prowadzeniu zarówno badań eksperymentalnych, jak i numerycznych.

a)

b)

c)

Rys.1 a) Schematyczne przedstawienie konfiguracji typu wirnik/stojan w silniku turbogazowym, Zerelii (2009), b) schemat
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stanowiska badawczego użytego w pracy Lock (2005), rozkład liczby Nu w pobliżu wylotów chłodziwa, Yan i in. (2005)

Rys. 1.2 Schematyczne przedstawienie obszaru obliczeniowego użytego w symulacji numerycznej w pracy Poncet i Schiestel
(2007).
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2

Cel pracy i jej struktura

Przegląd literatury oraz oczekiwania wynikające z potrzeb przemysłu turbinowego skłoniły autora do
podjęcia badań nad przepływami turbulentnymi z wymianą ciepła w konfiguracji wirnik/stojan o
współczynniku rozciągłości L=5-45. Przepływy te charakteryzują się silną skośnością wektora prędkości
typową dla przepływów trójwymiarowych. W tych prostych warstwach występują wszystkie podstawowe
cechy charakterystyczne dla bardziej złożonych przepływów trójwymiarowych. Celem pracy jest zbadanie
przepływów w konfiguracjach wirujących w obszarze dużych liczb Reynoldsa z uwzględnieniem wymiany
ciepła, oraz ustalenie wpływu zastosowania strumieni chłodzących na rozkłady liczb Nusselta na tarczach
wirnika i stojana. Rozkłady lokalnych liczb Nusselta korelowane są ze strukturą przepływu. Analizowane
są również rozkłady parametrów strukturalnych i korelacyjnych, składowych tensora turbulentnego
transportu ciepła, składowych Reynoldsowkiego tensora naprężeń i wielu innych parametrów
przydatnych przy tworzeniu modeli RANS. Wyniki porównywane są, miedzy innymi, z wynikami badań
eksperymentalnych i numerycznych otrzymanych w pracy Severac, Serre (2007). Tak postawiony cel
pracy wymagał wyodrębnienia szeregu zadań pomocniczych, głównie związanych z dostosowaniem
istniejącego w zespole prof. E. Tuliszki-Sznitko programu komputerowego, do prowadzenia badań przy
bardzo wysokich prędkościach obrotowych i przy różnych warunkach brzegowych. Te zadania
szczegółowe to:
a) zrównoleglenie istniejącego programu DNS
b) zastosowanie metody umożliwiającej osiągnięcie wysokich liczb Reynoldsa (SVV)
c) zaimplementowanie konwekcyjnego warunku brzegowego
d) zastosowanie zaawansowanych technik wizualizacyjnych.
Struktura pracy jest następująca: Wstęp zawiera naświetlenie badanego problemu oraz przegląd
literatury. Na tym tle sformułowany jest cel pracy i zadania szczegółowe (rozdział 2). W rozdziale 3
przedstawiony jest model matematyczny, natomiast w rozdziale 4 omówiony jest algorytm istniejącego
programu DNS, którego przystosowanie do obliczeń prowadzonych przy dużych prędkościach jest
jednym z zadań szczegółowych. W rozdziale 5 omawiana jest zastosowana metoda stabilizacji obliczeń
oraz pokazane są testy przeprowadzone po jej implementacji. Warunki brzegowe, w tym konwekcyjny,
dyskutowane są w rozdziale 6. W rozdziale 7 omówione zostaną zastosowane techniki wizualizacyjne.
Implementacja poszczególnych elementów kodu i jego zrównoleglenie przedstawione są w rozdziale 8.
Rozdział 9 poświęcony jest analizie wyników. W rozdziale 10 omawiane są wnioski wynikające z
przeprowadzonych obliczeń, jak również wnioski wynikające z doświadczenia zdobytego przy
stabilizowaniu programu w obszarze dużych prędkości obrotowych.
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3

Model matematyczny

3.1 Obszar obliczeniowy
W pracy rozpatrywany jest przepływ w obszarze ograniczonym cylindrami wewnętrznym i zewnętrznym
oraz dyskami dolnym i górnym (Rys. 2.1). Obszar obliczeniowy i jego granice zdefiniowane zostały za
pomocą zależności (3.1)-(3.6).

Rys. 3.1 Wycinek obszaru obliczeniowego.

(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
(3.5)
(3.6)
gdzie:
Ξ∗
Γ∗
Γ𝑡∗
Γ𝑏∗
Γ𝑙∗
Γ𝑠∗
𝑅0∗
𝑅1∗
2ℎ∗
𝛀∗

obszar obliczeniowy z brzegiem
brzeg obszaru obliczeniowego
górny dysk
dolny dysk
duży (zewnętrzny) cylinder
mały (wewnętrzny) cylinder
to promień wewnętrzny
to promień zewnętrzny
wysokość cylindrów
prędkość obrotowa [rad/s]
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3.2 Równania opisjące przepływ
Przepływ opisany jest równaniami Naviera-Stokesa (NS), ciągłości i energii zapisanymi w cylindrycznym
układzie współrzędnych [𝑟, 𝜑, 𝑧] wirującym z prędkością Ω∗ wokół osi z:

(3.7)
(3.8)
(3.9)
W równaniach (3.7)-(3.9) zaznaczone zostały człony pochodzące od sił masowych: odśrodkowej i
Coriolisa (Tuliszka-Sznitko, 2011, Tuliszka-Sznitko i in., 2009a, b). Operatory działają w następujący
sposób (𝑓 ∗ = 𝑝∗ , 𝑇 ∗ , 𝑢∗ , 𝑣 ∗ , 𝑤 ∗):

(3.10)
(3.11)
(3.12)
(3.13)

(3.14)

W równaniu (3.14) za pomocą ‘klp’ oznaczono człony zawierające siłę odśrodkową pochodzącą od
krzywizny linii prądu. Powyższe formuły są klasycznymi wynikami teorii krzywoliniowych układów
współrzędnych.

3.3 Model Boussinesq
Do opisu zależności pomiędzy gęstością i temperaturą zastosowano model Boussinesq, co oznacza, że
gęstość związana z członami masowymi w równaniach (3.7)-(3.9) opisana jest zależnością:

(3.15)
gdzie 𝜌𝑟∗ [𝑘𝑔/𝑚3 ] jest pewną stałą gęstością. Dla pozostałych członów równań NS 𝜌∗ = 𝜌𝑟∗ . Po
uwzględnieniu zależności 𝛀∗ × (𝛀∗ × 𝒆𝑟 ) = −Ω∗2 𝒆𝑟 równanie (3.8) można zapisać następująco:
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(3.16)
gdzie (uwzględniając 𝛀∗ × 𝑉 ∗ = [Ω∗ 𝑣 ∗ , −Ω∗ 𝑢∗ , 0]𝑇 ) siła wyporu wynosi:

(3.17)

3.4 Normalizacja
Wszystkie zmienne zależne i niezależne są normalizowane w sposób opisany w Tabelach 3.1 i 3.2.

Zmienne zależne
𝑢∗ = 𝑅1∗ Ω∗ 𝑢
𝑣 ∗ = 𝑅1∗ Ω∗ 𝑣
𝑤 ∗ = 𝑅1∗ Ω∗ 𝑤
𝑝∗ = 𝑝𝑅1∗2 Ω∗2 𝜌∗
∗
𝑇 = 𝑇(𝑇2∗ − 𝑇1∗ ) + 𝑇1∗
Tab. 3.1 Zestawienie
nieznormalizowanymi.

związków

Zmienne niezależne
𝑟 ∗ = (𝑅1∗ (𝑟 + 1) + 𝑅0∗ (1 − 𝑟))/2
= ℎ∗ 𝐿(𝑟 + 𝑅𝑚)
∗
𝜑 =𝜑
𝑧 ∗ = ℎ∗ 𝑧
𝑡 ∗ = 𝑡/Ω∗

pomiędzy

zmiennymi

Parametr
rozciągłość obszaru
współczynnik krzywizny
liczba Reynoldsa
liczba Prandtla
termiczna liczba Rossbiego

(i

operatorami

Pochodne
𝜕/𝜕𝑟 ∗ = (1/(ℎ∗ 𝐿))𝜕/𝜕𝑟
𝜕/𝜕𝜑∗ = 𝜕/𝜕𝜑
𝜕/𝜕𝑧 ∗ = (1/ℎ∗ )𝜕/𝜕𝑧
𝜕/𝜕𝑡 ∗ = Ω∗ 𝜕/𝜕𝑡

różniczkowymi)

znormalizowanymi

i

Oznaczenie i definicja

𝐿 = (𝑅1∗ − 𝑅0∗ )/2ℎ∗
𝑅𝑚 = (𝑅1∗ + 𝑅0∗ )/(𝑅1∗ − 𝑅0∗ )
𝑅𝑒 = Ω∗ 𝑅1∗2 /𝜈 ∗
𝑃𝑟 = 𝑐𝑝∗ 𝜇 ∗ /𝜆∗ = 𝜈 ∗ /𝑎∗
𝐵 = 𝛽 ∗ (𝑇2∗ − 𝑇1∗ )

Tab. 3.2 Parametry geometryczne i fizyczne zawiązane z nową normalizacją.

Po normalizacji równania opisujące przepływ (3.7)-(3.9) przybierają następująca formę:

(3.18)
(3.19)
(3.20)

gdzie:

(3.21)
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(3.22)
(3.23)
(3.24)
(3.25)

(3.26)

Równania zostały zapisane względem wirującego z prędkością * układu współrzędnych. Składowa
obwodowa prędkości w punkcie „p” o współrzędnych (r, z, ) jest równa:
𝑣𝑝∗ = −Ω∗ 𝑟 ∗

(3.27)

𝑣𝑝 = −(𝑟 + 𝑅𝑚)/(𝑅𝑚 + 1)

(3.28)

Po normalizacji wynosi ona

Dla punktu obracającego się z prędkością układu współrzędnych 𝑣𝑝 = 0. Obszar obliczeniowy po
znormalizowaniu jest zdefiniowany następująco:

(3.29)
(3.30)
(3.31)
(3.32)
(3.33)
(3.34)

3.5

Rozwinięta postać równań

Poniżej równania (3.18), (3.19) i (3.20) zapisane są w postaci rozwiniętej:
Równanie ciągłości:

(3.35)

Równanie Naviera-Stokesa
15

(3.36)

(3.37)

(3.38)
Równanie energii:

(3.39)
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4

DNS

W obecnej pracy dokonano rozszerzenia programu służącego do badania przepływów w konfiguracji
wirującej, budowanego w zespole od 2003 roku, umożliwiającego prowadzenie obliczeń dla przepływów
o bardzo wysokich liczbach Reynoldsa, co wymagało modyfikacji podstawowego algorytmu. Na
pierwszym etapie algorytm na metodę DNS powstawał we współpracy z prof. P. Bontoux (Francja).
Najszerszy opis algorytmu znajduje się w pracy doktorskiej Zieliński (2006) i w monografii Tuliszka-Sznitko
(2011). Poniżej podane są podstawowe informacje dotyczące metody DNS – informacje te zostały jednak
rozszerzone przez autora obecnej pracy o szczegółowe wyjaśnienie kwestii związanych z metodą
wprowadzania warunków brzegowych do równania Sylwestra.
Użyte zostaną następujące oznaczenia dla członów adwekcyjnych 𝑨 = [𝐴𝑢 , 𝐴𝑣 , 𝐴𝑤 ]𝑇 , 𝐴 𝑇 :

(4.1)
(4.2)
(4.3)
(4.4)
Po wprowadzeniu powyższych oznaczeń równanie NS (3.18) i energii (3.19) przyjmą postać:

(4.5)
(4.6)

4.1 Schemat po czasie
Do obliczeń zastosowano dwukrokową metodę (predyktor/korektor) użytą do konfiguracji wirujących,
miedzy innymi, przez Serre i Pulicani (2001). Metoda należy do tzw. metod projekcji i omawiana była,
między innymi, w artykule Kima i Moina (1985). Przy omawianiu schematu czasowego wprowadzono w
obecnej pracy następujące oznaczenia: w górnym indeksie parametrów umieszczono numer kroku
czasowego (np.: 𝐴𝑛𝑇 , 𝑢𝑛+1 ). Przyjęto że wartości parametrów w kroku n+1 są nieznane, natomiast
wartości w poprzednich krokach czasowych n oraz n-1 są znane.
1. W pierwszym kroku wyznaczane jest pierwsze przybliżenie pola ciśnienia 𝑝𝑝 . Indeks „p” oznacza
predyktor. Po zróżniczkowaniu równania ciągłości (3.18) po czasie (i zamianie kolejności różniczkowania)
oraz po podstawieniu do niego równania NS (4.5) otrzymano:

(4.7)
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Ponieważ: ∇ ⋅ ∇𝑝 =△ 𝑝 , ∇ ⋅△ 𝐕 = 0, więc z równania (4.7) wynika, że △ 𝑝 = −∇ ⋅ 𝑨 . Wykorzystując tą
równość i przybliżając ciśnienie schematem drugiego rzędu Adamsa-Bashfortha (AB) otrzymano:

(4.8)
Dla powyższego równania, warunki brzegowe drugiego rodzaju na brzegu Γ wyznaczane są z równania
(4.5) z pominięciem pochodnej po czasie w kierunku r i z:

(4.9)
2. Następnie, wyznaczane jest pierwsze przybliżenie prędkości i temperatury 𝐕 p i 𝑇 𝑝 . W tym celu do
aproksymacji pochodnej po czasie użyto niejawnego schematu wstecznego Eulera drugiego rzędu, a dla
adwekcji użyto jawny schemat ekstrapolacji AB. Dla części składowych wektorowego operatora Laplaca z
prędkości (człony dyfuzyjne równań NS) zastosowano ten sam schemat, co dla adwekcji, zaś człony
pozostałe weszły w skład części niejawnej równania:

(4.10)
(4.11)
Dla członów dyfuzyjnych zastosowano oznaczenie: 𝑫 = [𝐷𝑢 , 𝐷𝑣 , 𝐷𝑤 ]𝑇 =△ 𝐕. Oznaczono:

(4.12)
(4.13)
(4.14)
Po wprowadzeniu powyższych oznaczeń równania (4.10) i (4.11) można zapisać jako równania
Helmholtza (sposób ich rozwiązania znajduje się w rozdziale 4.2), w których prawe strony wyznaczane są
jawnie:

(4.15)
(4.16)

3. Korekcja pola ciśnienia i prędkości dokonywana jest na bazie równania ciągłości. W pierwszym kroku
odejmowane są stronami równania NS zapisane dla predyktora (V p , pp ) i korektora (V n1, pn1 ), co
prowadzi do zależności:

(4.17)
Wprowadzenie parametru 𝜙 = 2Δ𝑡(𝑝𝑛+1 − 𝑝𝑝 )/3 prowadzi do zapisu:
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(4.18)
Zapewniając zachowanie równania ciągłości dla wynikowej prędkości tj. ∇ ⋅ 𝑽𝑛+1 = 0, podstawiono do
niego (4.18) otrzymując:

(4.19)
Warunek brzegowy (wynikający z definicji 𝜙) dla równania (4.19) jest następujący:

(4.20)

4. Po wyznaczeniu korektora 𝜙 dokonuje się korekty prędkości na podstawie równania (4.18). Korektę
temperatury pomija się przyjmując 𝑇 𝑛+1 = 𝑇 𝑝 .
Poniżej znajduje się procedura wyznaczenia parametrów nowego kroku czasowego (n+1). Przyjęto w niej,
że dane są warunki brzegowe dla prędkości i temperatury, oraz wartości tych pól dla kroku n oraz n-1.
Algorytm 1. Rozwiązanie równań NS dla jednej iteracji.
1 Obliczenie predyktora ciśnienia:
a Przybliżenie adwekcji: 𝑨 𝐴 = 2𝑨𝑛 − 𝑨𝑛−1
b Przybliżenie dyfuzji na brzegu Γ : 𝑫 𝐴 = 2𝑫𝑛 − 𝑫𝑛−1
c
Wyznaczenie na tarczach Γ𝑡 i Γ𝑏 warunku brzegowego dla predyktora ciśnienia 𝜕𝑝𝑝 /𝜕𝑟:

2

d

Wyznaczenie na tarczach Γ𝑙 i Γ𝑠 warunku brzegowego dla predyktora ciśnienia 𝜕𝑝𝑝 /𝜕𝑧:

e

Wyznaczenie predyktora ciśnienia z równania Helmholtza:

uwzględniając warunki brzegowe obliczone w kroku 1c i 1d.
Obliczenie predyktorów dla składowych prędkości i temperatury
Wyznaczenie wyrazów pomocniczych:
a
b
c
d
Wyznaczenie predyktorów z równań Helmholtza (warunki brzegowe są dane przed iteracją):
e
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f
g
h
3

Obliczenie korektora na podstawie predyktora prędkości z warunkiem brzegowym 2 rodzaju:

4

Korekcja prędkości (pominięcie korekty temperatury)
a
b
c
KONIEC iteracji

W powyższym algorytmie, w celu uniknięcia części obliczeń, przechowywane i przekazywane są na
wejściu wartości: 𝑨𝑛−1 , 𝜕𝑢𝑛−1 /𝜕𝜑, 𝜕𝑣 𝑛−1 /𝜕𝜑. Podobnie przechowywane są wyrazy 𝜕𝑝𝑛−1 /
𝜕𝑟|Γ𝑠 ∪Γ𝑙 𝑖 𝜕𝑝𝑛−1 /𝜕𝑧|Γ𝑡∪Γ𝑏 , aby w kroku 1c i 1d wyliczyć 𝜕𝑝𝑛 /𝜕𝑟|Γ𝑠 ∪Γ𝑙 𝑖 𝜕𝑝𝑛 /𝜕𝑧|Γ𝑡 ∪Γ𝑏 , i bezpośrednio
na nich zastosować schemat AB i wyliczyć warunek brzegowy.
Obliczenia zaczynają się od drugiego kroku czasowego (zawsze dla małych liczb Re), gdzie przyjęto, że
𝑉 0 = 𝑉 1 , co mogło by sugerować, że metoda jest pierwszego rzędu. Jednak, dla badanych przykładów
przepływowych, wraz z upływem czasu, wpływ warunku początkowego maleje więc metoda jest
drugiego rzędu.

4.2

Schemat po przestrzeni

Obszar obliczeniowy został podzielony równomiernie w kierunku obwodowym, zaś w kierunkach
osiowym i promieniowym użyto punktów Gaussa-Labatto (GL). Siatka obliczeniowa zdefiniowana jest
następująco:

(4.21)
Przykładowa siatka punktów, wraz z odpowiednio oznaczonymi brzegami i węzłami została
przedstawiona na Rys. 4.1.
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a)

b)

Rys. 4.1 a) Widok przykładowej siatki obliczeniowej dla 20x10x30 punktów kolokacyjnych odpowiednio w kierunkach
promieniowym (r), osiowym (z) i obwodowym (𝝋), w białym przekroju merydionalnym zostały zaznaczone: wewnętrzny
cylinder (S), zewnętrzny cylinder (L), górny dysk (T), dolny dysk (B), b) przykładowa siatka obliczeniowa, w nawiasach
okrągłych podane są koordynaty dla współrzędnych znormalizowanych (r, z), w nawiasach kwadratowych podane są numery
węzłów siatki.

Do aproksymacji po przestrzeni zastosowano metodę spektralnej kolokacji bazującą na szeregach
Czebyszewa i Fouriera (Serre, Pulicani, 2001):

(4.22)
gdzie 𝑖 2 = −1, ⌈𝑥⌉to „sufit”, czyli najmniejsza liczba całkowita większa lub równa x.

(4.23)
′
W powyższym równaniu 𝑐𝑖 = 𝑐𝑗′ = 1 z wyjątkiem 𝑐0 = 𝑐𝑁 = 𝑐0′ = 𝑐𝑀
= 2; 𝑇𝑛 (𝑟𝑖 ) = cos(𝑛 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(𝑟𝑖 )) =

cos(𝜋𝑖𝑛/𝑁) oznacza wielomian Czebyszewa zapisany w kierunku ‘r’ (dla kierunku ‘z’ definicje są
analogiczne).

4.2.1 Równanie Helmholtza
W algorytmie 1 w krokach 1e, 2e, f, g, h oraz 3, rozwiązywane równania zostały sprowadzone do
równania Helmholtza w raz z warunkiem brzegowym trzeciego rodzaju (Robina):

(4.24)
(4.25)
W (4.24) i (4.25) Ψ jest dowolną zmienną zależną (𝑝𝑝 , 𝑢𝑝 , 𝑣 𝑝 , 𝑤 𝑝 , 𝑇 𝑝 , 𝜙 ), natomiast 𝑅 = 𝑅Ψ wynosi
odpowiednio: 𝑅𝑝𝑝 = 0, 𝑅𝑢𝑝 = 1/𝐿2 (𝑟 + 𝑅𝑚)2 + 3𝑅𝑒/2Δ𝑡𝐿2 (𝑅𝑚 + 1)2 , 𝑅𝑣𝑝 = 𝑅𝑢𝑝 ,
𝑅𝑤 𝑝 =
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3𝑅𝑒/2Δ𝑡𝐿2 (𝑅𝑚 + 1)2 , 𝑅 𝑇 𝑝 = 𝑅𝑤 𝑝 , 𝑅𝜙 = 0. Symbolami 𝛼, 𝛽, 𝑔 oznaczone są znane funkcje
zdefiniowane na brzegu obszaru obliczeniowego. Dla zamkniętej konfiguracji przyjęto, że funkcje 𝛼, 𝛽 są
stałe na całym brzegu. Dla obliczania 𝑢𝑝 , 𝑣 𝑝 , 𝑤 𝑝 , 𝑇 𝑝 przyjęto na całym brzegu 𝛼 = 1, 𝛽 = 0 (warunek
pierwszego rodzaju (Dirichleta)) a 𝑔 przyjmuje wartość wynikającą z przyjętego warunku brzegowego.
Dla obliczania 𝑝𝑝 , 𝜙 przyjęto dla całego obszaru 𝛼 = 0, 𝛽 = 1 (warunek drugiego rodzaju (Neumana)),
gdzie dla 𝜙 wartość 𝑔 = 0 (co wynika z równania (4.19) - algorytm 1 krok 3), natomiast dla 𝑝𝑝 wartość 𝑔
na brzegu pochodzi z równania (4.9) (algorytm 1 krok 1c i 1d).
Po rozwinięciu operatora Laplacea (po zapisaniu równania (4.24) dla k-tego modu Fouriera), oraz po
̂ 𝑘 /𝜕𝜑 = −𝑘 2 Ψ
̂ 𝑘 otrzymano:
uwzględnieniu własności pochodnej 𝜕Ψ

(4.26)
Równanie Helmholtza dla k-tego modu Fouriera (4.26) można zapisać jak poniżej:

(4.27)
W ten sposób problem rozwiązania trójwymiarowego (przestrzennie) równania został sprowadzony do
rozwiązania dwuwymiarowego równania dla każdego modu Fouriera. Po dyskretyzacji przestrzennej
𝑘
̂ 𝑘 = [𝜓̂𝑖𝑗
równanie (4.27) przyjmuje postać macierzową - jest to równanie Sylwestra. Przyjęto, że Ψ
]i
𝑘
̂S 𝑘 = [𝑠̂𝑖𝑗
] są macierzami o rozmiarze (𝑁 + 1) × (𝑀 + 1):

(4.28)
𝑘
gdzie A𝑘 = [𝑎𝑖𝑗
] to macierz (𝑁 + 1) × (𝑁 + 1), 𝐵 = [𝑏𝑖𝑗 ] to macierz (𝑀 + 1) × (𝑀 + 1) - obydwie

macierze są dyskretnymi odpowiednikami operatorów z równania (4.27) o elementach postaci:

(4.29)
(4.30)
W powyższych formułach wyraz 𝛿𝑖𝑗 oznacza deltę Kroneckera (równą 1 dla i=j, równą 0 w pozostałych
przypadkach). Dla Ψ = 𝑢𝑝 , 𝑣 𝑝 wartość 𝑅𝑖 = 1/𝐿2 (𝑟𝑖 + 𝑅𝑚)2 + 3𝑅𝑒/2Δ𝑡𝐿2 (𝑅𝑚 + 1)2 (czyli wartość
zależy od promienia 𝑟𝑖 ), natomiast dla pozostałych zmiennych zależnych nie zależy od promienia, jest
𝑥(𝑛)

więc wielkością stałą (o odpowiedniej wartości podanej w opisie pod równaniem (4.24)). Wyraz 𝑑𝑖𝑗

to

element macierzy różniczkującej 𝐷 𝑥(𝑛) dla punktów GL (górny indeks x oznacza jeden z dwóch
kierunków: r lub z; liczba n w nawiasie, to rząd pochodnej), które są zdefiniowane w podrozdziale 4.2.1.1.
Należy zwrócić uwagę na to, że w równaniu (4.30) po prawej stronie zamienione są miejscami indeksy i
𝑇

oraz j, co wnika z tego, że 𝐵 = (𝐷 𝑧(1) ) .
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4.2.1.1 Różniczkowanie numeryczne skończonych szeregów Fouriera i Czebyszewa
Szeregi Czebyszewa
Pochodne dla skończonych szeregów Czebyszewa można obliczyć za pomocą macierz różniczkujących.
Macierze dla dwóch pierwszych pochodnych zdefiniowane są następująco (przykładowo dla kierunku r,
Canuto, 2007):

(4.31)

(4.32)

gdzie 𝑐𝑖 = 2 dla i=1 lub i=N, 𝑐𝑖 = 1 dla 1 < 𝑖 < 𝑁. Podobnie zdefiniowano wyrazy macierzy
różniczkującej w kierunku z. Macierze różniczkujące mają własność 𝐷 (𝑛) = (𝐷 (1) )𝑛 , ponadto nie są one
odwracalne, gdyż operator pierwszej pochodnej nie jest odwracalny w jednoznaczny sposób. Jeżeli
zostanie wzięty wektor o elementach równych jeden tj. 𝐽 = [1], to z definicji 𝐷 (1) ⋅ 𝐽 = 0 = 𝜆1 𝐽 , zatem
jedna z wartości własnych (tu pierwsza) macierzy różniczkującej jest zerem, co implikuje dalej, że
det(𝐷 (1) ) = Π𝑖 𝜆𝑖 = 0 więc macierz jest nieodwracalna (nieodwracalność jest związana z tym, że
odwrotność pochodnej czyli całkę nieoznaczoną oblicza się z dokładnością do stałej).
W celu obliczania wyrazów macierzy pierwszej pochodnej 𝐷 𝑟(1) zastosowano metodę rekomendowaną
przez (Peyret, 2002, s. 52), która polega na obliczeniu wszystkich wyrazów macierzy pierwszej pochodnej,
z wyłączeniem wyrazów na diagonali, ze wzorów analitycznych (4.31). Wyrazy na diagonali liczymy z
zależności:

(4.33)
Formułę (4.33) zaproponował Bayliss i in. (1994), którzy zauważali, że zapewnia ona poprawne
obliczanie pochodnej dla funkcji stałej (stanowi ona warunek poprawnych obliczeń). Użycie tej formuły
poprawia dokładność obliczeń pochodnych (z punktu widzenia błędów zaokrągleń).
Szeregi Fouriera
W równaniu (4.22), gdy K jest parzyste, otrzymamy K+1 zespolonych współczynników, z których zerowy
i ostatni są liczbami rzeczywistymi. Gdy K jest nieparzyste to otrzymamy K zespolonych współczynników,
̂ 𝑘 = ̅̅̅̅̅
̂ −𝑘 ,
z których zerowy jest liczbą rzeczywistą. Ujemne współczynniki są sprzężone z dodatnimi tj. Ψ
Ψ
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więc wystarczy policzyć tylko nieujemne współczynniki, od 0 do 𝑠 = ⌈(𝐾 − 1)/2⌉, wówczas części
urojonych i rzeczywistych z otrzymanych współczynników jest dokładnie K (czyli tyle samo ile wartości
wejściowej funkcji - nie występuje redundancja danych) (Peyret, 2002). Pochodne dla szeregu Fouriera
zostały obliczone korzystając z techniki opisanej w Johnson (2011): Obliczanie pierwszej pochodnej części
rzeczywistej i urojonej oznaczono symbolami

i

. Wartości te liczone są następująco:

Gdy K parzyste:

Gdy K nieparzyste:

(4.34)

Obliczenie drugiej pochodnej:

(4.35)
4.2.2 Rozwiązanie równania Sylwestra
Dla przejrzystości zapisano równanie macierzowe (4.28) z pominięciem górnego indeksu k, i skupiono się
na nim jak na problemie dwuwymiarowym (w kierunkach r i z):

(4.36)
Aby rozwiązać powyższy problem, należy najpierw zmodyfikować macierze A i B, tak aby, te dyskretne
operatory uwzględniały warunki brzegowe, a następnie należy zastosować znaną procedurę
diagonalizacji.
4.2.2.1 Wprowadzenie warunków brzegowych - przypadek 1D
W celu wyjaśnienia idei wprowadzenia warunków brzegowych do macierzy A i B równania (4.36) będzie
rozważany przypadek jednowymiarowy (Peyret, 2002, s. 78-82). Rozważmy równanie:
Postać ciągła:

Postać dyskretna:
(4.37)
(4.38)
(4.39)
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(4.40)
(1)

gdzie: 𝑥𝑖 = cos(𝜋𝑖/𝑁), 𝑖 = 0, … , 𝑁; 𝑢𝑖 = 𝑢(𝑥𝑖 ), 𝑓𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖 ) ; 𝐷 (1) = [𝑑𝑖𝑗 ] to macierz różniczkująca dla
punktów GL. W równaniu ciągłym (4.39) będącym warunkiem brzegowym, które jest odpowiednikiem
równania (4.25), wektor normalny do brzegu jest ustawiony „na zewnątrz przedziału” (tzn. w punkcie
x=-1 ma znak minus, który założono, że jest uwzględniony w 𝛽 − ). Przez 𝐴 = [𝑎𝑖𝑗 ] (tylko w tym
podrozdziale) oznaczono macierz będącą dyskretnym odpowiednikiem operatora A w ciągłej postaci
równania (4.37). Gdy dla dyskretnych postaci równań (4.39) i (4.40) wydzieli się z sum pierwszy i ostatni
składnik, i uporządkuje to otrzymany zostanie układ równań:

(4.41)

Rozwiązując układ metodą wyznaczników i uporządkowując otrzymujemy:

(4.42)

(4.43)
gdzie:

(4.44)
Poniżej omówione zostanie wprowadzenie warunków brzegowych do dyskretnej postaci równania
(4.37). Wartości brzegowe 𝑢0 , 𝑢𝑁 można wyznaczyć na podstawie warunków brzegowych i wartości
wewnątrz przedziału (co wynika z dyskretnych równań (4.39) i (4.40), a bezpośrednio ze wzorów (4.42) i
(4.43)). W związku z tym, macierz A w równaniu 𝐴 ⋅ [𝑢𝑖 ] = [𝑓𝑖 ] zostanie obcięta o pierwszy i ostatni
wiersz (tj. i=0 i i=N), co zostało uwzględnione w dyskretnym równaniu (4.37). Zapisując dyskretne
równanie (4.37) w taki sposób, że wydzieli się z sumy pierwszy (j=0) i ostatni (j=N) wyraz (co w
wektorowym zapisie oznacza wydzielenie pierwszej i ostatniej kolumny macierzy A) – ostatecznie
otrzymano:

(4.45)
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Po uwzględnieniu formuł (4.42) i (4.43) (indeks ‘i’ zamieniamy w nich na ‘j’) w wydzielonych wyrazach
równania (4.45) (tj. dla j=0 i j=N), a następnie po przeniesieniu wyrazów niezależnych od indeksu ‘j’ na
prawą stronę i uporządkowaniu równania otrzymuje się:

(4.46)
Powyższe równanie można zapisać jako równanie macierzowe:

(4.47)
gdzie:

(4.48)
Zatem podsumowując: macierz 𝐴̅ powstała z macierzy A, poprzez usunięcie jej pierwszego i ostatniego
wiersza, oraz pierwszej i ostatniej kolumny, i po wprowadzeniu warunków brzegowych do jej wnętrza.

4.2.2.2 Wprowadzenie warunków brzegowych do równania Sylwestra
Po zastosowaniu do macierzy A i B równania (4.36) techniki opisanej w poprzednim podrozdziale
otrzymano:

(4.49)
gdzie macierze:

(4.50)
(4.51)
(4.52)
(4.53)
gdzie:

(4.54)
(4.55)
(4.56)
Wartości 𝜁, 𝛾 zdefiniowane są poniżej. Szukana macierz Ψ nie ulega żadnym modyfikacjom w stosunku
do równania (4.36) poza obcięciem pierwszego wiersza i kolumny, oraz ostatniego wiersza i kolumny
(brzegów). Pierwsze/ostatnie wiersze/kolumny po rozwiązaniu równania (4.49) są obliczane z zależności
(dwuwymiarowe odpowiedniki równań (4.42) i (4.43)):

26

(4.57)
(4.58)
(4.59)
(4.60)

gdzie przez 𝛼 𝑟− , 𝛽 𝑟− oznaczono współczynniki warunku brzegowego na wewnętrznym cylindrze;
𝛼 𝑟+ , 𝛽 𝑟+ na zewnętrznym cylindrze; 𝛼 𝑧− , 𝛽 𝑧− na dolnym dysku; 𝛼 𝑧+ , 𝛽 𝑧+ na górnym dysku, oraz:

(4.61)
(4.62)
Wartości w narożnikach mogą być wyznaczone na dwa sposoby z równań (4.57) (4.58) albo (4.59)

(4.60). Wartości w narożnikach nie są wprowadzane do macierzy w równaniu (4.49), więc nie mają one
wpływu na wynik obliczeń. Aby uniknąć osobnego przeliczania warunków brzegowych na mody Fouriera
(w związku z równaniem (4.28)) dla macierzy S (tzn. funkcji g w równaniach (4.39) i (4.40)), można
najpierw dokonać operacji wprowadzenia warunków brzegowych, do każdego przekroju merydionalnego
𝑆 𝑘 otrzymując 𝑆̅ 𝑘 , a dopiero potem wyznaczyć mody Fouriera 𝑆̂̅ 𝑘 .

4.2.2.3 Diagonalizacja
Aby znaleźć rozwiązanie równania Sylwestra (4.49) zostanie zastosowana klasyczna technika
diagonalizacji. Macierze 𝐴̅, 𝐵̅ mogą zostać zapisane następująco:

(4.63)
gdzie macierze Λ są diagonalne (𝜆𝑖 to wartość własna na i-tym miejscu diagonali), H to macierze
przejścia. Wówczas równanie (4.49) można zapisać:

(4.64)
Po wymnożeniu lewostronnym przez 𝐻𝑟−1 i prawostronnym przez 𝐻𝑧 otrzymano:

(4.65)
Wprowadzając odwracalne przekształcenie macierzowe 𝑋̆ = 𝐻𝑟−1 𝑋𝐻𝑧 można zapisać:
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(4.66)
̆
W następnym kroku wyznaczamy rozwiązanie dla Ψ

(4.67)

4.2.3 Algorytmiczny zapis schematu po przestrzeni
Równanie Helmholtza (4.24) rozwiązywane jest dwuetapowo: pierwszy etap (Algorytm 2) to obliczenia
wstępne w celu wygenerowania i wprowadzenia warunków brzegowych, oraz przeprowadzenie
diagonalizacji macierzy 𝐴𝑘 , 𝐵
równania (4.28). Macierze te są dyskretnymi odpowiednikami
niezmieniających się w czasie: operatora △ −𝑅 oraz współczynników 𝛼, 𝛽 w równaniu (4.25).

Algorytm 2. Rozwiązanie równania Helmholtza – obliczenia wstępne.
WEJŚCIE: 𝑅 = [𝑅𝑖 ], 𝛼 𝑟+ , 𝛼 𝑟− , 𝛽 𝑟+ , 𝛽 𝑟−
1 Utworzenie wszystkich macierzy 𝐴𝑘 (zdefiniowanych równaniem (4.29)) dla 0 ≤ 𝑘 ≤ ⌊𝐾/2⌋, oraz 𝐵

2

Wprowadzenie warunków brzegowych, czyli wyznaczenie macierzy ̅̅̅̅
𝐴𝑘 , 𝐵̅ obliczając kolejno:

, 𝜁 liczymy także dla i=0,N oraz j=0,M, co zostanie wykorzystane
na dalszym etapie obliczeń.
Diagonalizacja macierzy ̅̅̅̅
𝐴𝑘 , 𝐵̅: wyznaczane są odpowiednio macierze diagonalne Λ𝑘𝑟 , Λ 𝑧 , oraz
macierze przejścia i ich odwrotności odpowiednio 𝐻𝑟𝑘 , 𝐻𝑟𝑘,−1 oraz 𝐻𝑧 , 𝐻𝑧−1.
KONIEC
WYJŚCIE: Poniżej, górny indeks k oznacza, że wyjściem są wszystkie elementy dla 0 ≤ 𝑘 ≤ ⌊𝐾/2⌋
𝑘
𝑘
𝑒 𝑟 , 𝑒 𝑧 , Λ𝑘𝑟 , Λ 𝑧 , 𝐻𝑟𝑘 , 𝐻𝑟𝑘,−1 , 𝐻𝑧 , 𝐻𝑧−1 , 𝐴𝑘0 = [𝑎𝑖0
], 𝐴𝑘𝑁 = [𝑎𝑖𝑁
], 𝐵0 = [𝑏0𝑗 ], 𝐵𝑀 = [𝑏𝑀𝑗 ], 𝜁𝑖𝑟− , 𝜁𝑖𝑟+ , 𝜁𝑗𝑧− , 𝜁𝑗𝑧+
3
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Drugi etap (Algorytm 3), to obliczenia właściwe, gdzie zmieniająca się, co iterację tablica 𝑆 (dyskretny
odpowiednik funkcji S z równania (4.24)) jest zmodyfikowana poprzez wprowadzenie warunków
brzegowych. Następnie tablica S poddana jest procedurze DFT i po pozostałych obliczeniach algorytm
znajduje dyskretną postać poszukiwanej funkcji Ψ.
Algorytm 3. Rozwiązanie równania Helmholtza – w trakcie iteracji.
WEJŚCIE: 𝑒 𝑟 , 𝑒 𝑧 , Λ𝑘𝑟 , Λ 𝑧 , 𝐻𝑟𝑘 , 𝐻𝑟𝑘,−1 , 𝐻𝑧 , 𝐻𝑧−1 , 𝐴𝑘0 , 𝐴𝑘𝑁 , 𝐵0 , 𝐵𝑀 , 𝜁𝑖𝑟− , 𝜁𝑖𝑟+ , 𝜁𝑗𝑧− , 𝜁𝑗𝑧+
1 Wprowadzenie warunków brzegowych do macierzy 𝑆 𝑘 , 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝐾 − 1, zawierającej k-ty przekrój
merydionalny:

, 𝛾 liczymy także dla i=0,N oraz j=0,M, co zostanie wykorzystane
2
3
4
5
6
7

na dalszym etapie obliczeń
Obliczenie DFT z tablicy 𝑆̅ (zawierającej przekroje merydionalne 𝑆̅ 𝑘 ), otrzymujemy tablicę 𝑆̂̅
zawierającą macierze 𝑆̂̅ 𝑘 , 0 ≤ 𝑘 ≤ ⌊𝐾/2⌋ dla k-tych modów Fouriera
̆
Wykonanie przekształcenia 𝑆̂̅ 𝑘 = 𝐻𝑟𝑘,−1 ⋅ 𝑆̂̅ 𝑘 ⋅ 𝐻𝑧
𝑘
𝑧
̆
̆
̂ 𝑘𝑖𝑗 = 𝑠̅̆̂𝑖𝑗
̂ 𝑘 poprzez obliczenie ψ
Znalezienie rozwiązania Ψ
/(𝜆𝑟,𝑘
𝑖 + 𝜆𝑗 )
̆ 𝑘 ⋅ 𝐻 −1
̂ 𝑘 = 𝐻𝑟𝑘 ⋅ Ψ
̂
Obliczenie Ψ
𝑧
̂ 𝑘 , otrzymujemy tablicę Ψ zawierającą wyniki w przekrojach
Obliczenie odwrotnej DFT z Ψ
merydionalnych Ψ k , 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝐾 − 1 z rozwiązaniem bez brzegów.
Obliczenie wartości na brzegach (i w narożnikach):

Wartości w narożnikach obliczamy korzystając z powyższych wzorów dla kierunku r albo z.
WYJSCIE: Ψ
KONIEC
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5

SVV - stabilizacja obliczeń DNS

Zastosowane w pracy metody spektralne są bardzo precyzyjne, gdyż cechują się wykładniczą zbieżnością,
ale jednocześnie charakteryzują się dużą sztywnością, tzn. są mniej dyfuzyjne niż metody niższych
rzędów. Powoduje to (szczególnie dla wysokich liczb Re) akumulację energii w wysokich
częstotliwościach (po przestrzeni), co ostateczne prowadzi do rozbiegania się obliczeń (Severac, Serre,
2007). Głównym celem metody SVV (ang. spectral vanishing viscosity) jest stabilizacja schematu
obliczeniowego przy zachowaniu spektralnej dokładność (Pasquetti, 2005). Metoda została
zaproponowana w roku 1989 przez Tadmora.

5.1 Zjawisko Gibbsa
Zjawisko Gibbsa (odkryte przez Wilbrahama 1848, więcej na temat ciekawej historii tego odkrycia w
Gottlieb i Shu, 1997) powstaje, gdy funkcja f(x) mająca skokową nieciągłość rozwijana jest w skończony
szereg Fouriera, którego suma oznaczona będzie funkcją h(x). W pobliżu nieciągłości funkcja h(x) osiąga
wartości wykraczające poza wartości w pobliżu skoku funkcji f(x), co stanowi wartość błędu. Błąd,
względem długości skoku funkcji f, nie zanika wraz ze wzrostem ilości wyrazów szeregu, ale zbliża się do
stałej (Moskona i in, 1995)
𝜋

1 sin 𝑥
𝑔𝐹 = ∫
𝑑𝑥 − 0,5 ≈ 0,08948987
𝜋
𝑥
0

Zatem błąd na jednym końcu uskoku wynosi około 9% wielkości skoku a zwiększanie ilości wyrazów
powoduje tylko, że obszar najbardziej przekroczonych wartości zbliża się coraz bardziej do punktu
nieciągłości (Rys. 5.1). Zjawisko Gibbsa występuje również dla szeregów Czebyszewa.

b)
Rys. 5.1 Zobrazowanie zjawiska Gibbsa: a) wraz ze wzrostem ilości wyrazów szeregu Fouriera błąd dąży do stałej tj. 𝒆𝒓𝒓 ≈ 𝟗%
długości skoku i przemieszcza się w kierunku punktu nieciągłości, b) gdy siatka punktów jest zbyt rzadka, aproksymowana
funkcja jest interpretowana jako skokowo nieciągła, co dalej prowadzi do powstania efektu Gibbsa (rysunek na podstawie
Karamanos, Karniadakis, 2000).

a)
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5.2 Metoda SVV – wprowadzenie dla 1D
W metodzie SVV operator sztucznej lepkości zostaje dodany do operatora Laplacea w równaniach NS w
celu stabilizacji obliczeń. Operator SVV ma wystarczająco duży wpływ by stłumić oscylacje Gibbsa ale
jednocześnie jest na tyle mały by zachować spektralną zbieżność metod spektralnych (Tadmor, 1989,
Karamanos, Karniadakis, 2000). Jednowymiarowy operator SVV (Tadmor, 1989) może być zapisany
następująco:

(5.1)
∗
gdzie 𝑢𝑁
jest przybliżeniem funkcji u (np. składowej prędkości) za pomocą N węzłów, 𝜀𝑁∗ to amplituda
sztucznej lepkości dla siatki o N węzłach ( lim 𝜀𝑁∗ = 0), 𝑄𝑁 to operator spektralny (zdefiniowany poniżej)
𝑁→∞

̃
aktywny tylko dla wysokich częstotliwości (Severac, Serre, 2007, Maday i in., 1993). Dodając operator △
do operatora Laplacea dostajemy operator SVV:

(5.2)
̃ dla przestrzeni Fouriera może być zapisany następująco:
Operator △

(5.3)
W przestrzeni Czebyszewa operator 𝑄𝑁 działa w następujący sposób:

(5.4)
gdzie 𝑇𝑘 to wielomiany Czebyszewa. Nie zostanie podana tu jawna postać operatora 𝑄𝑁 ponieważ
wykorzystywany jest on tylko w przestrzeni spektralnej więc wystarczy podać postać 𝑄̂𝑁 , która jest taka
sama zarówno dla przestrzeni Czebyszewa jak i Fouriera:

(5.5)

gdzie 𝑘 𝑇 to wartość progowa (tj. numer modu), od której operator SVV zaczyna działać. Funkcja 𝑄̂𝑁
działa jak filtr górnoprzepustowy a jej wykres przedstawiony jest na Rys. 5.2.
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̂ 𝑵 dla różnych wartości progowych 𝒌𝑻 (Severac, Serre, 2007).
Rys. 5.2 Wykres funkcji 𝑸

5.3 Macierz filtrująca dla szeregów Czebyszewa
W algorytmie rozwiazywania równania Helmholtza pojawiają się macierze różniczkujące, stąd w celu
zastosowania SVV konieczne będzie użycie macierzy filtrującej mody Czebyszewa. Idąc za pracą Sarra
(2002) zostanie wyprowadzona macierz filtrująca F = [𝑓𝑖𝑗 ]. Rozpatrywać będziemy przypadek 1D, gdy
dane są punkty GL wielomianu Czebyszewa:

(5.6)
oraz transformacja z przestrzeni spektralnej do rzeczywistej

(5.7)
gdzie:

(5.8)
Filtrowanie:

(5.9)
gdzie 𝜎: 𝑅 → 𝑅 jest pewnym filtrem modyfikującym n-ty mod Czebyszew. Po podstawieniu 𝑎𝑛 :

(5.10)
Po zamienieniu miejscami sum:

(5.11)
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Zatem wzór na macierz filtrującą ma postać:

(5.12)

5.4 Wprowadzenie SVV do algorytmu na badanie przepływów pomiędzy
dyskami
5.4.1 SVV w równaniach NS
Po podzieleniu równania (3.8) przez 𝜚∗ i wprowadzeniu, na razie niezdefiniowanego, operatora SVV do
członu dyssypacji otrzymujemy:

(5.13)
Rozszerzenie definicji (5.1) na przypadek 3D omawiane jest w pracach Severac i Serre (2007), Pasquetti i
Xu (2002), Severac i in. (2007), Karamanos i Karniadakis (2000). Idąc za Severac i Serre (2007), i
korzystając z skalarnego operatora Laplacea, można napisać z osobna, dla każdej składowej prędkości
(dla przykładu składowa 𝑢∗ na siatce 𝑁 × 𝑀 × 𝐾 wzdłuż kierunków 𝑟, 𝑧, 𝜑 odpowiednio):

(5.14)
Gdzie 𝜀 ∗ 𝑄 jest symbolicznie zapisaną macierzą odpowiednio filtrującą wysokie częstotliwości; można też
zapisać △H 𝑢∗ = ∇∗ ⋅ 𝜀 ∗ 𝑄 ⋅ ∇∗ 𝑢∗ , gdzie
symbol △H oznaczona dyssypację tylko dla wysokich
częstotliwości. Po normalizacji otrzymano:

(5.15)
Macierz G zawiera odpowiednie filtry dla każdego kierunku w przestrzeni:

(5.16)
Definicja macierzy G wskazuje na to, że filtrowanie, dla każdego kierunku jest niezależne tj. parametry 𝜀 ∗
i 𝑘 𝑇 (w filtrze 𝑄) są oddzielne dla kierunków 𝑟, 𝜑, 𝑧. Po wprowadzeniu SVV do skalarnego operatora
Laplacea występującego w (4.24), a zdefiniowanego w równaniu (3.23), przyjmie on postać:

(5.17)
Macierze w równaniu (4.28) z wprowadzonym SVV zapisujemy następująco:
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(5.18)
(5.19)
gdzie macierze różniczkujące zostały rozszerzone o filtrowanie SVV. Dla kierunku r otrzymujemy:

(5.20)
(5.21)
(5.22)
(5.23)
𝑟
gdzie 𝐻 𝑟 = [ℎ𝑖𝑗
]. Dla kierunku 𝑧 macierze różniczkujące przybierają postać:

(5.24)
(5.25)
(5.26)
𝑧
gdzie 𝐻 𝑧 = [ℎ𝑖𝑗
]. W powyższy sposób zostało zdefiniowane jak działa skalarny operator Laplacea z SVV.

Wektorowy operator Laplacea SVV będzie miał następująca postać:

(5.27)

A po normalizacji:

(5.28)

5.4.2 SVV w równaniu energii
W równaniu energii z dodanym SVV

(5.29)
występuje tylko skalarny operator Laplacea, stąd równanie przybiera postać:
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(5.30)
Po normalizacji otrzymujemy:

(5.31)
gdzie macierz 𝐺 𝑇 :

(5.32)
W powyższych równaniach 𝜀 ∗ 𝑄 jest symbolem macierzy filtrującej wysokie częstotliwości. Jedyna różnica
pomiędzy macierzą G a 𝐺 𝑇 (T oznacza tu temperaturę a nie transpozycję) polega na tym, że odwrotność
lepkości jest wymnożona przez Pr, co dla równania Helmholtza dla temperatury pociąga za sobą zmiany
w równaniach (5.18), (5.21) i (5.24) na:

(5.33)
(5.34)
(5.35)
Oznacza to, że w metodzie SVV, dla równania energii, nie ma potrzeby definiowania innych wartości 𝜀 ∗ i
𝑘 𝑇, niż te użyte w równaniach pędu.
5.4.3 SVV porównanie i obserwacje
Zastosowany w obliczeniach algorytm SVV (przedstawiony w poprzednich podrozdziałach) różni się w
dwóch kwestiach, od użytego w pracy Severac i Serre (2007):
1. Zastosowano metodę SVV tylko do skalarnych operatorów Laplacea występujących w członie
dyssypacyjnym (równanie (3.25)), tzn. SVV nie uwzględnia wszystkich członów w wektorowym
operatorze Laplacea, a mianowicie:

(5.36)

2. Uniknięto diagonalizacji wektorowego operatora Laplacea, i co z tego bezpośrednio wynika, obliczeń z
użyciem liczb zespolonych. W konsekwencji równanie Helmholtza można rozwiązywać z użyciem liczb
rzeczywistych, co jest około dwóch razy szybsze.
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Zanotowano również następujące spostrzeżenia podczas obliczeń:
1. W zastosowanym w pracy podejściu nie zaobserwowano dużej liczby zespolonych wartości własnych
po diagonalizacji macierzy A (4.63) równania na ciśnienia dla (𝑅𝑚 < 2,5) (co sygnalizowano w pracy
Severac i Serre, 2007).
2. Zastosowanie metody SVV tylko do prędkości (bez uwzględnienia równania energii) powoduje
akumulację błędu w zmiennej T, co bardzo szybko prowadzi do rozbiegania się obliczeń.

5.5 Testowanie metody SVV
W celu weryfikacji przygotowanego algorytmu przeprowadzone dwa testy: pierwszy analityczny, drugi
polegał na porównaniu wyników numerycznych z eksperymentalnymi.
5.5.1 Benchmark analityczny - formuły
W celu sprawdzenia zbieżności metody SVV został użyty benchmark dany w postaci analitycznych
wzorów w nieobrotowym układzie współrzędnych (Severac i Serre, 2007):

(5.37)
(5.38)
(5.39)
(5.40)
Dla tak zdefiniowanej prędkości 𝑽𝒃 = [𝑢, 𝑣, 𝑤]𝑇 i ciśnienia, siła 𝑭 w równaniach NS ma skomplikowaną
postać analityczną i została wyznaczona za pomocą programu MAXIMA (wersja 12.04.0, rok 2011) do
obliczeń symbolicznych (poniżej 𝑎 = 𝜑). W ramach pracy powstał skrypt (Dodatek A), który wprowadza
analityczną postać prędkości i ciśnienia do równań NS na wyjściu dając 𝑭 = [𝐹𝑟 , 𝐹𝑎 , 𝐹𝑧 ] :

36

(5.41)

(5.42)
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(5.43)
W celu uniknięcia błędów powyższe wzory były implementowane w sposób pól-automatyczny tzn. z
MAXIMY skopiowano formuły jako ciągi operacji arytmetycznych, które bardzo przypominają operacje
arytmetyczne dostępne w Fortranie (choć kilka elementów wymagało ręcznych przeróbek, np.
potęgowanie).
5.5.2 Benchmark analityczny – rezultaty
Pole prędkości dane w benchmarku jest stacjonarne, składowe ‘u’ (promieniowa) oraz ‘v’ (obwodowa)
mają charakter laminarny, natomiast składowa ‘w’ (osiowa) zmienia się oscylacyjnie w kierunku
promieniowym. Dla 𝐿 = 𝑅𝑚 = 5, 𝜑 = 0 składowa 𝑤 = sin2 (5(𝑟 + 5)2 )/15. Na Rys. 5.3 został
zamieszczony wykres składowej ‘w’ wzdłuż promienia r (na dole), oraz pole tej składowej (powyżej) dla
różnych siatek (przekroje zostały osiowo przycięte). Dla rzadkich siatek są wyraźnie widoczne błędy
aliasingu.

Rys. 5.3 W dolnej części znajduje się wykres składowej osiowej prędkości (w), w funkcji promienia r ([-1,1]), a powyżej
znajdują się kolorowe pola składowej osiowej (w) otrzymane na różnych siatkach (kolejno: czerwony kolor to maksimum,
żółty, zielony, niebieski to minimum).
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Do testu, dla izotermicznego przepływu zostały użyte parametry: L=Rm=5, Re=500, 𝜈1 = 1, 𝜈2 = 15 ⋅
10−6, siatka K=M=56, w kierunku promieniowym użyto wartości: N=57, 100, 110, 120, …, 220.
Początkowe pole prędkości zaburzone jest tak jak u Severac i Serre (2007) tj:
𝑽𝟎 = 𝑽𝒃 + 0.05(𝑟 + 𝑅𝑚)[sin(𝜑) , cos(𝜑) , sin(𝜑)]𝑇
Zbadano niezależnie dwa przypadki każdy o różnej lepkości (𝜈1 , 𝜈2 ), dla parametrów SVV: 𝜀 = 1/𝑁 oraz
𝑘 𝑇 = 𝑁/2 (gdzie N to liczba węzłów siatki w danym kierunku). Wszystkie wyniki zostały ujęte w Tab. 5.1 .
DNS Max

DNS Div

SVV Max 𝜈1

SVV Div 𝜈1

SVV Max 𝜈2

SVV Div 𝜈2

220

4,99E-14

1,99E-14

5,62E-14

2,56E-14

2,64E-11

2,37E-14

210

7,08E-14

5,22E-14

1,15E-13

4,16E-14

2,50E-09

5,81E-14

200

7,54E-14

2,83E-14

4,53E-12

2,36E-14

1,86E-07

2,24E-14

190

7,12E-14

2,63E-14

2,97E-10

3,49E-14

9,41E-06

4,58E-12

180

6,08E-14

2,39E-14

1,24E-08

3,03E-13

2,85E-04

8,45E-11

170

5,29E-14

2,17E-14

3,14E-07

9,09E-12

4,87E-03

1,07E-09

160

6,87E-14

2,92E-14

5,68E-06

2,38E-11

4,23E-02

3,32E-08

150

5,27E-14

2,89E-14

5,32E-05

9,92E-11

0,13E+00

1,63E-09

140

1,22E-12

2,96E-14

2,52E-04

1,52E-10

0,14E+00

1,54E-08

130

2,13E-09

7,75E-11

6,04E-04

1,50E-12

0,15E+00

1,23E-08

120

1,23E-06

8,41E-08

9,40E-04

8,22E-08

0,14E+00

4,85E-08

110

2,90E-04

4,37E-07

1,38E-03

6,84E-07

0,15E+00

1,89E-07

100

1,39E-02

1,53E-04

1,26E-02

1,04E-04

0,20E+00

2,49E-06

57

0,89E+00

6,41E-04

8,96E-01

1,06E-04

𝑁

∞

∞

Tab. 5.1 Zestawienie wyników DNS, SVV 𝝂𝟏 , SVV 𝝂𝟐 , dla różnych siatek, 𝜺 = 𝟏/𝑵 , 𝒌𝑻 = 𝑵/𝟐. „Max” oznacza maksymalny
błąd w stosunku do rozwiązania analitycznego. „Div” oznacza błąd dywergencji.

Dla 𝜈1 obliczenia zbiegają się szybciej niż dla 𝜈2 , gdyż wpływ SVV dla 𝜈1 jest dużo mniejszy. W obydwu
przypadkach widać jednak wykładniczą zbieżność. Zatem metoda SVV zachowuje spektralną zbieżność.

5.5.3 Porównanie z eksperymentem
W celu sprawdzenia jakości wyników SVV przeprowadzono obliczenia dla konfiguracji rotor/stator o
parametrach L=5, Rm=1,8, Pr=0,7, B=0,1 (dolny dysk i wewnętrzny cylinder obracają się, górny dysk i
zewnętrzny cylinder są stacjonarne, zewnętrzny cylinder i dolny dysk są podgrzewane). Obliczenia
przeprowadzono dla siatki NxKxM=165x140x61 i dla liczby Reynoldsa w zakresie od 200 tys. do 700 tys.
Obliczenia SVV przeprowadzono dla progów filtru Q równych: 𝑘𝑁 = 83, 𝑘𝐾 = 70, 𝑘𝑀 = 31, oraz dla
amplitudy sztucznej lepkości:

∗
𝜀𝑁
𝜈∗

𝜀∗

𝜀∗

= 404,04; 𝜈𝐾∗ = 476,19; 𝜈𝑀∗ = 1092,9.

Dla przypadków z przejściem laminarno-turbulentnym, oraz w niewielkim stopniu turbulentnych (tj.
Re=100000 i 200000) rezultaty uzyskane z metody SVV zostały porównane z wynikami DNS i otrzymano
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zgodność. Dla Re=400000 porównano wyniki własne, uzyskane dla przepływu płynu nie-izotermicznego, z
wynikami badań eksperymentalnych uzyskanych dla tej samej konfiguracji ale dla płynu izotermicznego
w pracy Severac i Serre (2007). Wyniki obliczeń z SVV oraz eksperymentu zobrazowano na Rys. 5.4. Z Rys.
5.4 widzimy, że uzyskano zgodność. Płyn propaguje w kierunku większych promieni wzdłuż
podgrzewanego rotującego dysku a następnie unoszony jest wzdłuż podgrzewanego stacjonarnego
cylindra i recyrkuluje wzdłuż chłodnego statora. Turbulencja jest skoncentrowana w warstwie
przyściennej statora, a jej maksimum znajduje się na styku stacjonarnego dysku i zewnętrznego cylindra.

a)
b)
Rys. 5.4 Porównanie wyników DNS/SVV z eksperymentem, a) osiowy profil prędkości promieniowej znormalizowanej lokalną
prędkością rotora, b) osiowy profil składowej promieniowej Reynoldsowskiego tensora naprężeń (znormalizowany lokalną
prędkością rotora).

Na Rys. 5.5 zaprezentowano strukturę przepływu warstw przyściennych statora i rotora. W warstwie
przyściennej statora można zaobserwować osiowosymetryczność typową dla przepływów turbulentnych,
natomiast w warstwie przyściennej wirnika widoczne są wiry spiralne typowe dla obszaru przejścia
laminarno-turbulentnego. Otrzymane struktury są analogiczne do tych obserwowanych w badaniach
eksperymentalnych, co oznacza, że SVV prawidłowo oddaje struktury przepływów turbulentnych.
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Rys. 5.5 Izo-powierzchnie prędkości osiowej uzyskane przy zastosowaniu metody DNS/SVV, Re=400000, L=5, Rm=1,8.
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6

Warunki brzegowe

Zastosowane metody numeryczne pozwalają na użycie kilku rodzajów warunków brzegowych.
Najczęściej stosowane są w pracy warunki pierwszego rodzaju: brak przenikalności i brak poślizgu na
ściankach, oraz stała temperatura na poszczególnych elementach konfiguracji. W przypadku przepływów
ze strumieniami chłodzącymi stosowany jest warunek konwekcyjny na wylocie, który wymaga
omówienia.

6.1

Warunki brzegowe dla strumieni chłodzących

W pracy rozpatrywany był głównie przykłady z wlotem promieniowym płynu, ale dla porównania
przeprowadzono obliczenia również dla jednego przykładu z wlotem osiowym. We wszystkich
przypadkach wylot był promieniowy. Do opisu wlotu i wylotu strumienia zastosowano poniższe
parametry (podano także normalizację) (Rys. 6.1):
di*=h*di
do*=h*do
hi*=h*hi
ho*=h*ho

Osiowa szerokość szczeliny wlotowej
Osiowa szerokość szczeliny wylotowej
Położenie dolnego brzegu szczeliny wlotowej
Położenie dolnego brzegu szczeliny wylotowej

Rys. 6.1 Schematyczne przedstawienie przekroju merydionalnego dla wybranego przykładu przepływowego ze strumieniem
chłodzącym. Dolny dysk i wewnętrzny cylinder wirują z tą samą prędkością. Zewnętrzny cylinder i dolny dysk są
podgrzewane. Wlot chłodnego strumienia znajduje się na wewnętrznym cylindrze. Wylot znajduje się na zewnętrznym
cylindrze. Obszar obliczeniowy obejmuje jasno-żółty prostokąt.

Na wlocie strumienia do badanej konfiguracji założono profil składowej promieniowej prędkości u=f(z)
opisany w podrozdział 6.1.1. Założono, że składowa obwodowa i osiowa prędkości są równe zeru v=w=0
(zero dla składowej v oznacza że strumień obraca się razem z wewnętrznym cylindrem). Temperatura na
wlocie (chłodny strumień) jest równa temperaturze obracającego się wewnętrznego cylindra. Na wylocie
zastosowano konwekcyjny warunek brzegowy dla temperatury i prędkości (podrozdział 6.1.3).

6.1.1 Bazowy profil wlotowy
Jako profil prędkości wlotowej dla składowej promieniowej prędkości użyto stałej prędkości 𝑢𝑚𝑎𝑥 .
Jednakże, w celu zmniejszenia gradientu prędkości na brzegach wlotu, dwa najbliższe krawędzi węzły
siatki mają wartości 𝑢𝑚𝑎𝑥 ⋅ 7/8 (przed ostatni) oraz 𝑢𝑚𝑎𝑥 /2 (ostatni), co jest schematycznie
przedstawione na Rys. 6.2. Ze względu na nieregularność siatki w kierunku z, profile prędkości strumieni
nie są symetryczne względem środka wlotu.
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Rys. 6.2 Schematyczne przedstawienie profilu prędkości promieniowej na wlocie strumienia chłodzącego. Wektory czarne
mają długość 𝑢𝑚𝑎𝑥 , wektory czerwone 𝑢𝑚𝑎𝑥 ⋅ 7/8, wektory niebieskie 𝑢𝑚𝑎𝑥 /2.

Zmniejszenie gradientu prędkości na brzegach wlotu spowodowało wygładzenie zaburzeń w tym
obszarze (rozchodzenia się błędów związanych prawdopodobnie ze zjawiskiem Gibbsa), które objawiały
się w postaci zafalowań składowych prędkości.

6.1.2 Obliczanie masy wlotowej
Kluczowym zagadnieniem przy obliczeniach przepływów ze strumieniami chłodzącymi jest bilans masy na
wlocie i wylocie z konfiguracji. W pracy do bilansu masy posłużono się współczynnikiem strumienia
objętości Cw, który definiowany jest następująco (Owen, Rogers, 1995, Poncet i in., 2010):

(6.1)
̅̅̅𝑖∗ i ̅̅̅
Gdzie: Q* to strumień objętości, 𝐴∗𝑖 i 𝐴∗𝑜 to pole wlotu i wylotu strumienia, 𝑢
𝑢𝑜∗ to średnia prędkość na
wlocie i wylocie. Po wprowadzeniu zmiennych bezwymiarowych otrzymano :

(6.2)

(6.3)

W pracy wartość Cw była stała dla wszystkich przykładów obliczeniowych. Ze wzoru (6.2) wynika, że przy
założonym Cw i określonej powierzchni szczeliny, zdefiniowana jest wartość średniej prędkości
̅̅̅𝑖∗ . Wartość stałej Cw determinuje średnią prędkość na wlocie, jednak nie
promieniowej na wlocie 𝑢
determinuje kształtu profilu. Dlatego wprowadzony został bazowy profil prędkości wlotowej o wybranym
kształcie (Rys. 6.2). W celu dokładnego zbilansowania masy wyznaczono wartość średnią ̅̅̅
𝑢𝑝 z założonego
∗
̅̅̅
bazowego profilu prędkości wlotowej, następnie wyznaczono współczynnik 𝑠𝑝−𝑖 = ̅̅̅
𝑢𝑖∗ /𝑢
𝑝 , przez który
pomnożono profil bazowy uzyskując ostateczny profil o zadanym Cw. W celu ustalenia wartości średniej
prędkości profilu bazowego na wlocie (danej jako profil na siatce punktów GL) należy użyć formułę
Clenshawa-Curtisa (Peyret, 2002, s. 395):

(6.4)
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gdzie 𝑥𝑖 to punkty GL, N to liczba punktów kolokacyjnych w kierunku z. W przypadku gdy, u w równaniu
(6.4) jest wielomianem, co najwyżej rzędu N to przybliżenie (6.4) staje się równością. W równaniu (6.4)
i (dla N parzystego) definiujemy następująco:

(6.5)

Dla N nieparzystego:

(6.6)
Zakładając, że bazowy profil prędkości u na wewnętrznym cylindrze jest niezerowy tylko na wlocie, to
1

iloczyn prędkości średniej ̅̅̅
𝑢𝑝 tego profilu i długości profilu jest równy: 𝑑𝑖 ̅̅̅
𝑢𝑝 = ∫−1 𝑢(𝑥) 𝑑𝑥. Aby zapewnić
pożądaną wartość 𝐶𝑤 na profilu wlotowym, znając wartość 𝑑𝑖 ̅̅̅,
𝑢𝑝 wystarczy profil bazowy wymnożyć
przez skalar (równość poniżej wynika z (6.2)):

(6.7)

1

𝑢𝑝 = 𝑑𝑖 𝑢̅𝑖 .
∫−1 𝑠𝑝−𝑖 𝑢(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑠𝑝−𝑖 𝑑𝑖 ̅̅̅
Podobnie można znaleźć skalar dla profilu wylotowego zakładając, że ̅̅̅
𝑢𝑝 jest prędkością średnią profilu
co spowoduje uzyskanie założonej wartości Cw na wlocie tj.:
na wylocie (ostatnia równość poniżej wynika z (6.3) ).

(6.8)
1

W konsekwencji: całka na wylocie: ∫−1 𝑠𝑝−𝑜 𝑢(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑠𝑝−𝑜 𝑑𝑜 ̅̅̅
𝑢𝑝 = 𝑑𝑜 ̅̅̅.
𝑢𝑜

6.1.3 Warunek radiacyjny Sommerfelda (war. konwekcyjny) na wylocie
Po wielu próbach zastosowania stałego profilu na wylocie (skutkujących „odbijaniem” się zaburzeń od
wylotu) zdecydowano się na użycie warunku Sommerfelda, w którym profil prędkości oraz temperatura
płynu na wylocie zmienią się w czasie. Radiacyjny warunek brzegowy przedstawiony przez Sommerfelda
w 1912 roku (Schot, 1992), zwany również warunkiem konwekcyjnym (Yoshida i Watanabe, 2010), jest
jednym z prostszych i efektywniejszych sposobów zdefiniowania otwartego warunku brzegowego na
wylocie z dziedziny. Warunek Sommerfelda opiera się na założeniu, że zaburzenie/sygnał/fala może
poruszać się tylko od źródła w kierunku nieskończoności, ale nigdy z nieskończoności w kierunku źródła.
W formie zaprezentowanej przez Orlanski (1976) warunek konwekcyjny można zapisać następująco:
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(6.9)
gdzie: 𝜙 ∗ = 𝑢∗ , 𝑣 ∗ , 𝑤 ∗ , 𝑇 ∗ to pole skalarne dowolnej wielkości, której szukamy, 𝐶𝑢∗ to prędkość
poruszania się zaburzeń tej wielkości (których odbicia od wylotu chcemy uniknąć), n oznacza kierunek
normalnym do wylotu. Po normalizacji formuły (6.9) (gdzie 𝐶𝑢∗ = 𝑅1∗ Ω∗ 𝐶𝑢 ) dla prędkości i temperatury
otrzymujemy taką samą zależność:

(6.10)
Po zastosowaniu wstecznego schematu Eulera dla pochodnej po czasie oraz jawnego schematu
ekstrapolacji AB dla pochodnych po promieniu (obliczonych przy pomocy macierzy różniczkujących
Czebyszewa) otrzymano:

(6.11)
co prowadzi dalej do przybliżonej wartości na wylocie w korku n+1:

(6.12)
Pozostaje kwestia doboru prawidłowej wartości stałej 𝐶𝑢∗ będącej prędkością konwekcji. Ze względu na
trudności z ustaleniem wartości 𝐶𝑢 , jak i na mnogością jej definicji, nie jest jasne jaka powinna być
optymalna wartość tej stałej (Yoshida i Watanabe, 2010). W pracy zaproponowano, aby wartość stałej
została dobrana jako średnia prędkość wypływu ̅̅̅
𝑢𝑜 (dla danego 𝐶𝑤 i pola szczeliny wylotowej).
Korzystając z formuły (6.3) otrzymujemy:

(6.13)
W równaniu (6.13) ustalenia wymaga szerokość szczeliny wylotowej 𝑑𝑜 . W celu numerycznego
przybliżenia jej wartości, założono na wylocie stały profil jednostkowy (bez wygładzania na brzegach) i
scałkowano formułą (6.4). Uzyskaną wartość przyjęto za 𝑑𝑜 .
W trakcie badań próbowano używać różnych wartości stałej 𝐶𝑢∗ (zmniejszając ją lub zwiększając), jednak
nie zauważono dużego wpływu zmian na ostateczny rezultat.
6.1.4 Dodatkowe warunki na wylocie
Zastosowanie warunku konwekcyjnego eliminuje problem odbić zaburzeń na wylocie, jednak nie
zapewnia stabilności obliczeń. Dlatego konieczne okazało się zastosowanie dodatkowych założeń w celu
stabilizacji:
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1. Założono, że prędkość u na wylocie może być tylko dodatnia w początkowym etapie symulacji (tzn. na
wylocie jest silne ssanie). Z obserwacji wynika, że powyżej pewnego czasu globalnego obliczeń, dla
badanych przypadków, to założenie jest spełnione w sposób naturalny.
2. Założono, że na górnym i dolnym brzegu wylotu znajdują się prostopadłe do cylindra zewnętrznego,
wychodzące poza obszar obliczeniowy ścianki (co zostało uwzględnione na Rys. 6.1). W związku z tym
składowa promieniowa ‘u’ przy dolnej i górnej krawędzi wylotu eksponencjalnie maleje do zera.
Nałożono również ograniczenia na składową ‘w’. Wektor prędkości, w punkcie dolnego brzegu wylotu,
nie może być skierowany w dół a w punkcie górnego brzegu wylotu nie może być skierowany w górę.
Warunek ten eliminuje powstawanie dużych gradientów prędkości przy brzegach wylotu.
3. Warunek konwekcyjny sam w sobie nie bierze pod uwagę równania zachowania masy (wartość 𝐶𝑤 na
wylocie nie jest spełniona), dlatego zastosowano korektę masy na profilu wylotowym prędkości
promieniowej za pomocą wymnożenia go przez skalar dany w równaniu (6.8).
Zarówno na temperaturę T jak i prędkość obwodową v nie zostały nałożone żadne dodatkowe założenia
ponad warunek konwekcyjny.
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7

Wizualizacja

W celu analizy wyników, otrzymanych z badań symulacyjnych w postaci pól prędkości, potrzebne jest ich
przetworzenie i wizualizacja. W szczególności dla zobrazowania wirów występujących w przepływie
należy przetworzyć pole prędkości w sposób pozwalający uzyskać graficzną reprezentację struktur
wirowych. Aby tego dokonać niezbędne jest użycie któregoś z kryteriów wizualizacyjnych (np. Q). W
pracy zdecydowano się zaimplementować kilka przestrzennych kryteriów 𝑄, Δ, 𝜆2 , 𝜆𝑐𝑖 .

7.1 Wir
Pomimo wielu lat badań nad mechaniką płynów, wśród badaczy ciągle brakuje zgody, co do tak
fundamentalnych kwestii jak odpowiedź na pytanie: "Jaka jest definicja wiru?" (Chakraborty i in. 2005).
Na potrzeby tej pracy posłużono się definicją zaproponowaną przez Robinson i in. (1988): „ Wir istnieje
wtedy, gdy chwilowe linie prądu rzutowane na płaszczyznę normalną do rdzenia wiru tworzą wzory
zbliżone do okręgu lub spirali z punktu widzenia układu współrzędnych poruszającego się razem z
środkiem rdzenia wiru.”

a)

b)

Rys. 7.1 a) Pole prędkości widziane przez nieruchomego obserwatora, b) pole prędkości widziane przez obserwatora
poruszającego się z prędkością [u,w]=[0,016, 0,01], zieloną obwódką zaznaczony został wir, który stał się widoczny, czerwoną
wir, który przestał być widoczny przy zmianie prędkości obserwatora z a) do b), czarne izo-linie wyznaczone były za pomocą
kryterium Q.
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Należy zwrócić uwagę na to, że ruch układu współrzędnych razem z centrum wiru (o którym mowa w
definicji Robinsona) jest konieczny do prawidłowej jego identyfikacji. Z Rys. 7.1 widać, że zmiana
prędkości obserwatora o wektor [u,w]=[-0,016, 0,01] powoduje ujawnienie się wirów, które nie były
wcześniej widoczne. Wszystkie kryteria omawiane dalej będą bazowały na gradiencie prędkości, co czyni
je niezależnymi od prędkości układu współrzędnych (prędkości obserwatora).

7.2 Gradient prędkości
Wszystkie kryteria, które będą dalej omawiane, będą operowały na gradiencie prędkości, który ma
następującą postać w układzie cylindrycznym:

(7.1)

Uwzględniając normalizację otrzymano:

(7.2)

Dla obracającego się układu współrzędnych gdzie 𝑉𝑤 = [𝑢, 𝑣𝑤 , 𝑤], 𝑣𝑤 = 𝑣 − (𝑅𝑚 + 𝑟)/(𝑅𝑚 + 1)
gradient znormalizowanej prędkości przyjmie postać:

(7.3)

W dalszej części tekstu będzie używany symbol ∇𝑉 również dla gradientu prędkość w obracającym się
układzie współrzędnych (∇𝑉𝑤 ), dla którego finalnie wszystkie kryteria zostały zaimplementowane. W
zapisie użyto również rozkładu gradientu prędkości ∇𝑉 = 𝐸 + 𝑆 na dwa składniki: symetryczny S =
(∇V + ∇V T )/2 i antysymetryczny E = (∇V − ∇V T )/2 gdzie litera T w górnym indeksie oznacza
transpozycję.

7.3

Niezmienniki tensora

Gradient prędkości ∇𝑉 = 𝐴 = [𝐴𝑖𝑗 ] jest tensorem 3x3 (macierzą), dla którego można wyznaczyć tzw.
niezmienniki tensora w następujący sposób (Spencer, 1971):
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(7.4)

(7.5)

(7.6)
gdzie 𝜆𝑖 oznacza i-tą wartość własną tensora A. Niezmienniki posłużą do zdefiniowania części kryteriów
wizualizacji.

7.4

Kryterium Q

Kryterium Q zostało zaproponowane w pracy Hunt i in. (1988); identyfikuje ono wiry jako te obszary
przepływu, w których wartość drugiego niezmiennika z gradientu prędkości jest większa od zera tj. (Q>0):

(7.7)
gdzie ‘tr’ oznacza ślad macierzy. Ponieważ płyn jest nieściśliwy więc 𝑡𝑟∇𝑉 = ∇ ⋅ 𝑉 = 0. Zatem

(7.8)
Niech 𝜆̃𝑖 będzie i-tą wartością własną macierzy 𝐵 = 𝑆 ⋅ 𝑆 + 𝐸 ⋅ 𝐸. Można wówczas pokazać że:

(7.9)
Tą postać można spotkać w literaturze w kontekście rozważań teoretycznych związanych z kryterium 𝜆2
(Chakraborty i in. 2005). W celu wyprowadzenia bardziej praktycznych formuł na kryterium Q rozwinięta
zostanie formuła z prawej strony równania (7.8):

(7.10)
Po jej rozwinięciu otrzymujemy:

(7.11)
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Tą formę można najczęściej spotkać w literaturze, jednak istnieją równoważne bardziej bezpośrednie
postacie. Jeśli zostanie rozwinięta środkowa formuła w ciągu równości (7.8) to Q przyjmie postać:

(7.12)
Istnieje jeszcze trzecia postać kryterium Q równoważna dwóm powyższym. Rozwijając wyraz tr(A)2
będący elementem drugiego niezmiennika AII =Q (zdefiniowanego w (7.5) ) otrzymano:

(7.13)
Ponieważ 𝐴 = ∇𝑉 więc 𝑡𝑟𝐴 = ∇ ⋅ 𝑉 = 0 , zatem uwzględniając to w równaniu (7.13) można zapisać:

(7.14)
Podstawiając powyższą zależność do formuły (7.12) otrzymano trzecią postać kryterium Q:

(7.15)

7.5 Kryterium 2
Kryterium 𝜆2 (Jeong i Hussain, 1995) otrzymuje się z równań NS następująco: Po pominięciu efektów
niestacjonarnych i lepkich, symetryczna części gradientu nieściśliwych równań NS może być zapisana
jako:

(7.16)
W powyższym równaniu iloczyny 𝑆 ⋅ 𝑆 i 𝐸 ⋅ 𝐸 są symetryczne. Po prawej stronie mamy Hessian ciśnienia
tj. [∇(∇𝑝)]𝑖𝑗 = 𝜕 2 𝑝/𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑗 ze znakiem minus. By uchwycić region z lokalnym minimum ciśnienia na
płaszczyźnie, zdefiniowano rdzeń wiru jako region z dwoma dodatnimi wartościami własnymi Hessianu
ciśnienia. Zatem jeżeli ustawimy wartości własne tensora B w kolejności 𝜆1 ≤ 𝜆2 ≤ 𝜆3 , to powyższy
warunek jest spełniony w regionach gdzie 𝜆2 < 0 (ze wzgledu na znak minus po prawej stronie równania
(7.16)).
Aby wyznaczyć wartości kryterium, w każdym punkcie przepływu, należy obliczyć wyrazy macierzy
reprezentującej tensor 𝐵 = [𝐵𝑖𝑗 ] (macierz symetryczna):
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(7.17)

Następnie, należy znaleźć współczynniki a, b, c wielomianu charakterystycznego macierzy B, który ma
postać:

(7.18)
gdzie:

(7.19)

Ostatnim etapem jest wyznaczenie pierwiastków tego wielomianu czyli wartości własnych macierzy B.
Ponieważ macierz B jest symetryczna więc posiada trzy rzeczywiste wartości własne, które po
uporządkowaniu zapisujemy: 𝜆1 ≤ 𝜆2 ≤ 𝜆3 . Jeżeli w danym punkcie przepływu 𝜆2 < 0 to spełnia on
kryterium.

7.6 Kryterium 
Używając w pracy Chong i in. (1990) zdefiniowano rdzeń wiru jako region, w którym ∇𝑉 ma zespolone
wartości własne. Wielomian charakterstyczny dla ∇𝑉 ma postać:

(7.20)
Gdzie: 𝑃 = 𝐴𝐼 , 𝑄 = 𝐴𝐼𝐼 , 𝑅 = −𝐴𝐼𝐼𝐼 (korzysta się z definicji z podrozdziału 7.4). Ponieważ płyn jest
nieściśliwy zatem P=0, więc wyróżnikiem dla tego równania jest:

(7.21)
Warunek Δ > 0 w danym punkcie przepływu implikuje, że występują tam zespolone wartości własne, co
oznacza, że kryterium jest tam spełnione. To kryterium jest osłabionym kryterium Q ze względu na wyraz
𝑅 2 /4 (tzn. obszar spełniający kryterium Q będzie zawierał się w obszarze spełniającym to kryterium).
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7.7 Kryterium ci
W kryterium "siły wirowania" 𝜆𝑐𝑖 , zaproponowanym przez Zhou i in. (1999), sprawdza się czy wyróżnik
jest dodatni (podobnie jak w kryterium Δ), jeśli tak jest, to oznacza, że gradient prędkości ma zespolone
wartości własne. A dokładnie ma jedną wartość własną rzeczywistą 𝜆𝑟 i dwie sprzężone ze sobą wartości
własne 𝜆𝑐𝑟 ± 𝑖𝜆𝑐𝑖 będące liczbami zespolonymi (to wynika z postaci równania charakterystycznego tzn.
jest to wielomian trzeciego stopnia z rzeczywistymi współczynnikami). W omawianym kryterium istotna
jest owa urojona część sprzężonych wartości własnych czyli 𝜆𝑐𝑖 . W tym kryterium do wizualizacji używa
się izo-powierzchni dla 𝜆2𝑐𝑖 . W obszarach, dla których Δ ≤ 0 przyjmuje się 𝜆2𝑐𝑖 = 0. Klasyczne wzory na
wyznaczenie wartości własnych znajdują się w następnym podrozdziale.

7.8

Znajdowanie pierwiastków równania 3 stopnia metodą Cardana

Klasyczna metoda znajdywania pierwiastków trzeciego stopnia opisana jest w Korn i Korn (1983). Mając
równanie trzeciego stopnia 𝜆3 + 𝑎𝜆2 + 𝑏𝜆 + 𝑐 = 0, dokonuje się zamiany zmiennej 𝜆 = 𝑦 − 𝑎/3
otrzymując: 𝑦 3 + 𝑝𝑦 + 𝑞 = 0, gdzie 𝑝 = 𝑏 − 𝑎2 /3 oraz 𝑞 = 2𝑎3 /27 − 𝑎𝑏/3 + 𝑐. Następnie liczy się
wyróżnik równania: Δ = 𝑞 2 /4 + 𝑝3 /27 i w zależności od wyniku rozważa się dwa przypadki. Gdy Δ ≥ 0 ,
3

3

to oblicza się: 𝑤 = √Δ, 𝐴 = √−𝑞/2 − 𝑤, 𝐵 = √−𝑞/2 + 𝑤 i otrzymuje się rozwiązania: 𝑦1 = 𝐴 + 𝐵,
𝑦2,3 = −(𝐴 + 𝐵)/2 ± 𝑖(𝐴 − 𝐵)√3/2 (dla Δ = 0, A=B i występują dokładnie dwa pierwiastki – obydwa
3

rzeczywiste). Gdy Δ < 0, oblicza się: 𝜃 = arccos(−𝑞/2(√−𝑝/3) ), i wyznacza trzy pierwiastki
(wszystkie rzeczywiste) następująco: 𝑦1 = 2cos(𝜃)√−𝑝/3, 𝑦2,3 = −2cos(𝜃 ± 𝜋/3)√−𝑝/3. Dla
przepływu nieściśliwego wielomian charakterystyczny z Δ𝑉 ma współczynniki 𝑎 = 𝑃 = 𝐴𝐼 = 0, zatem
𝜆 = 𝑦 oraz 𝑝 = 𝑏 = 𝑄 = 𝐴𝐼𝐼 , 𝑞 = 𝑐 = 𝑅 = −𝐴𝐼𝐼𝐼 . Powoduje to, że wyróżnik redukuje się do postaci
Δ = 𝑅 2 /4 + 𝑄 3 /27.

7.9 Benchmark
Wir Burgers’a (Burgers, 1948) jest stacjonarnym rozwiązaniem równań NS danym następująco
(Chakraborty i in. 2005):

(7.22)

gdzie Γ ∗ [𝑚2 /𝑠] to cyrkulacja, 𝜉 ∗ [1/𝑠] to współczynnik asymetrycznych naprężeń. Po wprowadzaniu
liczby 𝑅𝑒Γ = Γ ∗ /2𝜋𝜈 ∗ dla wiru, analityczne wzory dla kryteriów wizualizacji są następujące (Chakraborty
i in. 2005):
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(7.23)
gdzie funkcja 𝜂 dana jest następująco (𝑟̃ jest wielkością bezwymiarową):

(7.24)
Zostanie wprowadzona normalizacja podobna do użytej w rozdziale 3.4, z następującymi różnicami:
𝑢∗ = 𝑅1∗ 𝜉 ∗ 𝑢
𝑣 ∗ = 𝑅1∗ 𝜉 ∗ 𝑣
𝑤 ∗ = 𝑅1∗ 𝜉 ∗ 𝑤
𝑅𝑒 = 𝑅1∗2 𝜉 ∗ /𝜈 ∗

(7.25)

Po jej wprowadzeniu otrzymano:

(7.26)
Wartości bezwymiarowych kryteriów (podzielonych przez odpowiednią potęgę 𝜉 ∗ ) przybierają postać:

(7.27)
Na Rys. 7.2 przedstawiony jest przykład wiru Burgers’a wraz z naniesionymi izo-powierzchniami. W celu
sprawdzenia poprawności analitycznych postaci kryteriów dla wiru Burgers’a z ich definicjami podanymi
w poprzednich rozdziałach, zostały napisane skrypty w programie MAXIMA i wykazały one zgodność.
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Kryterium
Błąd

Q
2,69 ⋅ 10−11

Δ
2,46 ⋅ 10−11

𝜆2
2,50 ⋅ 10−11

𝜆2𝑐𝑖
9,21 ⋅ 10−13

Tab. 7.1 Wielkość błędu dla zaimplementowanych kryteriów, w stosunku do wartości analitycznych dla wiru Burgers’a. 𝑹𝒆 =
𝟏𝟎, 𝑹𝒆𝚪 = 𝟏, 𝑳 = 𝟓, 𝑹𝒎 = 𝟏, 𝟖, 𝑵 × 𝑴 × 𝑲 = 𝟏𝟔𝟓 × 𝟔𝟏 × 𝟏𝟒𝟎.

W Tab. 7.1 zostały umieszczone wyniki porównania wartości analitycznych kryteriów dla wiru Burgera z
wartościami obliczonymi na podstawie definicji kryteriów. Wynik świadczy o tym, że implementacja
kryteriów została wykonana prawidłowo.

Rys. 7.2 Wir Burgers’a, czerwone strzałki pokazują pole prędkości dla przekroju znajdującego się na wysokości z=0, dla
każdego kryterium widoczna jest izo-powierzchnia - każda ma kształt cylindryczny.

7.10 Wizualizacja – ParaView i format .vtk
Dane z symulacji, po postprocessingu, w ramach którego obliczane są omawiane wcześniej kryteria,
konwertowane są na pliki w formacie .vtk używane przez program ParaView służący do wizualizacji. W tej
pracy będzie używany wariant formatu .vtk dla siatek regularnych. Format zobrazowany jest na Rys. 7.3a,
gdzie przedstawione są następujące po sobie sekcje (VTK, 2014). Położenie węzłów siatki w przestrzeni
obliczane jest poprzez denormalizację (przyjęto że h*=1):
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(7.28)
wówczas koordynaty węzłów zapiane w tablicach x*,y*,z* (Rys. 7.3b) dane są następująco:

(7.29)
gdzie:

(7.30)
W celu prawidłowej wizualizacji ostatni przekrój merydionalny (k=K) jest kopią pierwszego przekroju
merydionalnego (k=0). Ponieważ dane wejściowe z otrzymanymi polami prędkości i temperatury są po
obwodzie z zakresu k=0,…,K-1 więc dla k=K należy użyć tych samych danych, co dla k=0.
Wszystkie kryteria wizualizacji po zaimplementowaniu zostały zapisane w postaci pól skalarnych w
plikach formatu vtk.

a)

b)
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c)

d)

Rys. 7.3 Format pliku .vtk dla regularnej siatki: a) format vtk podzielony na kolejne sekcje (od góry), sekcje „siatka”, „pole
skalarne” i „pole wektorowe” są oznaczone symbolicznie, gdyż mają złożoną budowę, b) budowa sekcji „siatka”, c) budowa
sekcji „pole skalarne”, d) budowa sekcji „pole wektorowe”. Jasno szarym kolorem i w cudzysłowie zaznaczone są dane
tekstowe (standard ascii, stanowiące nagłówki danych binarnych), w których symbol ‘\n’ oznacza znak nowej linii. Ciemno
szarym kolorem zaznaczone są dane binarne (128 bitowe liczby zmiennoprzecinkowe zapisane w konwencji ‘big endian’),
indeksami oznaczono kolejność zapisywanych danych (od lewej do prawej, z góry na dół). Pogrubiony napis ‘nrza’ w a) i b)
oznacza całkowitą liczbę węzłów siatki tj. nrza=(N+1)(M+1)(K+1), podobnie w b) pogrubione napisy nr=N+1,nz=M+1 i na=K+1.

7.11 Porównanie kryteriów
W rozdziale podjęto próbę porównania struktur przepływu uzyskanych w przekroju merydionalnym
(Re=600000, L=5, Rm=1,8) dla różnych kryteriów. Uzyskane izo-linie: 𝑄 = 1, 𝜆2 = −1 i 𝜆2𝑐𝑖 = 1, dały
bardzo zbliżone obrazy. Bardziej wyraźne różnice pojawiły się jedynie w przypadku kryterium Δ = 1; w
szczególności wewnątrz obszaru obliczeniowego wykryto mniej struktur wirowych.

a)
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

Rys. 7.4 Przekroje merydionalne dla Re=600000, L=5, Rm=1,8, a) pole prędkości, izo-linie: b) Q=1, c) 𝝀𝟐 = −𝟏, d) 𝝀𝟐𝒄𝒊 = 𝟏, e)
𝚫 = 𝟏, f) wszystkie kryteria, g) wszystkie kryteria i pole prędkości.

Wnikliwa analiza kryteriów pokazała, że z punktu widzenia czasu komputerowego najmniej kosztowna
jest metoda Q, jednocześnie metoda daje zgodne wyniki w porównaniu z pozostałymi.
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8

Implementacja

8.1

Informacje dotyczące implementacji programu DNS/SVV

Możliwości programu, nazwanego w pracy RotNS zostały poszerzone, w stosunku do programu
wyjściowego, o następujące elementy (wykorzystanie niektórych z nich przekraczało ramy tej pracy):












8.2

zrównoleglenie obliczeń i optymalizacja pamięci. W skutek tych działań dwudziestokrotnie
skrócono czas obliczeń i dwukrotnie zwiększono liczbę punktów kolokacyjnych, na których
prowadzono obliczenia (do 50 mln pkt dla maszyn z 16 GB RAM)
stabilizacja obliczeń za pomocą techniki SVV. W konsekwencji przeprowadzono obliczenia dla
liczby Reynoldsa równej około 800000
powstał nowy format zapisu o rozszerzeniu „*.rotns”, który przechowuje wszystkie dane
symulacji w jednym pliku, co spowodowało uproszczenie operowania na wynikach
rozbudowa gromadzonych wielkości statystycznych (nie wszystkie były wykorzystane w tej pracy)
wprowadzenie prostej konfiguracja różnych warunków brzegowych (w tym warunku
konwekcyjnego)
wprowadzenie konfiguracja historii czasowej wybranych wielkości w wybranych punktach
przepływu
możliwość stosowania multikonfiguracji, co pozwoliło na tworzenia scenariuszy obliczeń z
automatycznie uruchamianymi po sobie symulacjami dla różnych parametrów
możliwość przyspieszenia obliczeń i zmniejszenia ilości zajmowanej pamięci przez
włączanie/wyłączanie statystyk
szacowanie czasu wykonania obliczeń
zapis w pliku „*.rotns” pełnej informacji dotyczącej historii uruchomień danego przykładu
obliczeniowego, co zredukowało możliwość wystąpienia pomyłek przy prowadzeniu badań

Środowisko rozwoju i uruchamiania programu RotNS

Obliczenia były wykonane zdalnie w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) na
klastrze Reef o sumarycznej mocy 54,27 TFLOPS i 10,2TB RAM 163,66 TB pamięci dyskowej. Do obliczeń
używano węzłów z procesorami Intel Xeon E5530 2,40 GHz, 8MB cache i pamięcią 16 GB RAM. Na
klastrze z systemem Linux znajduje się kompilator ifort oraz biblioteki Intel MKL (zainstalowane razem z
pakietem Composer XE). Zdalny dostęp do klastra Reef spod windows uzyskiwany jest przy użyciu
programu PuTTY oraz WinSCP. Kod programu RotNS był rozwijany za pomocą narzędzia CodeBlocks w
systemie Windows 7. Do wersjonowania użyto programu Mericurial wraz z graficzną nakładką
TortoiseHg. Dla celów kompilacji, testowania i debugowania kodu napisano odpowiednie skrypty
korzystające z „runRemote”. Do ustalenia zależności między modułami fortranowymi programu RotNS w
celu ich kompilacji w odpowiedniej kolejności skorzystano ze skryptu fmkmf.perl (napisanego na
Uniwersytecie w Edynburgu). Do debugowania kodu skorzystano z narzędzia idb (intel debugger), które
uruchamiano zdalnie z pomocą programu plink (wchodzącego w skład PuTTY) oraz programu Xming dla
graficznej prezentacji debuggera idb. Wszystkie kody w języku Ruby były pisane przy użyciu edytora
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Sublime Text 2. Do porównywania plików tekstowych (np. plików konfiguracji, plików statystyk, logów
itd.) używano programu WinMerge. Pewne fragmenty kodu RotNS dotyczące formuł matematycznych
generowane były za pomocą programu Maxima. Tabela 12.1 zawiera zestawienie wybranych informacji
na temat używanych zewnętrznych programów.
Nazwa
Wersja
CodeBlocks
svn9248
fmkmf.perl

idb
ifort
Intel MKL

Bezpłatny
Tak

-

Tak

13.0

Nie

13.1.0.146

Nie
Nie

Composer XE
2013.2.146

Maxima

5.27.0

Tak

Mericurial

4.3.3

Tak

MKL Link
Line
Advisor

4.0

Tak

ParaView

4.1.0

Tak

Plink

0.60

Tak

PuTTY

0.60

Tak

TortoiseHg

2.5

Tak

WinMerge

2.14.0.0

Tak

4.3.3

Tak

7.5.0.36

Nie

WinSCP
Xming

Zastosowanie
IDE - do edycji kodu w fortranie
http://www.codeblocks.org/
Skrypt bada zależności między modułami fortranowymi w celu
ustalenia kolejności ich kompilacji
http://www.geos.ed.ac.uk/homes/hcp/fmkmf/
Intel Debugger – graficzny program do śledzenia wykonania
programu RotNS
Kompilator języka Fortran – do kompilacji programu RotNS
Biblioteki matematyczne – używane przez program RotNS
CAS - do symbolicznych obliczeń matematycznych (wraz z
graficzną nakładką wxMaxima)
http://maxima.sourceforge.net/
System kontroli wersji - do wersjonowania kodu programów
http://mercurial.selenic.com/
Program do pomocy w doborze parametrów kompilacyjnych
ifort’a dla bibliotek MKL
https://software.intel.com/en-us/articles/intel-mkl-link-lineadvisor
Program do wizualizacji i analizy danych wolumetrycznych (pól
prędkości, temperatury itp.)
http://www.paraview.org/
Konsolowy klient SSH – do łączenia się z konsolą linux na
zdalnym klastrze z poziomu skryptu windowsowego (.bat)
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
Klient SSH - do łączenia się z konsolą linux na zdalnym klastrze
obliczeniowym.
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
Graficzna nakładka do obsługi programu Mericurial
http://tortoisehg.bitbucket.org/
Porównywarka tekstowa – do porównywania kodów
programów w różnych wersjach, danych statystycznych i
innych plików tekstowych
http://winmerge.org/
Klient FTP - do wymiany plików ze zdalnym klastrem
http://winscp.net/eng/index.php
X Window System dla systemów z rodziny Windows – do
uruchamiania graficznych aplikacji z poziomu PuTTY
http://www.straightrunning.com/XmingNotes/

Tab. 8.1 Zestawienie programów używanych do tworzenia kodu programu RotNS oraz kodu skryptów.
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8.3

Skrypty stworzone w toku prac

W trakcie tworzenia kodu, uruchamiania zadań obliczeniowych i analizy rezultatów powstała potrzeba
wytworzenia narzędzi umożliwiających lub usprawniających te prace. Ich lista znajduje się w Tabeli 8.2.
Kod programu RotNS był rozwijany na lokalnym komputerze z systemem Windows, stąd powstały
skrypty do jego zdalnej kompilacji w różnych trybach (bazujące na runRemote omówionym w
podrozdziale 8.2) i zwracania plików wynikowych lub wydruków z konsoli. Powstały też skrypty do
zdalnego wstawiania zadań z lokalnego komputera bezpośrednio do kolejki na klastrze.
Nazwa
skrypty
kompilacji
runRemote

rotNSToParaView

skrypty Excela

rotnsqmulti
rotnsrap
skrypty Maxima
skrypty
pomocnicze

Opis

Język

Skrypty do kopiowania, kompilacji, debugowania,
wstawiania w kolejkę i zwracania wyników z klastra Reef na
lokalny komputer używające „runRemote”
Skrypt zbiera dane na lokalnym komputerze, kompresuje je i
wysyła na komputer zdalny, a następnie tam uruchamia
skrypt do przetwarzania wysłanych danych. W następnym
kroku, kompresuje wyniki i ściąga na lokalny komputer i
ostatecznie dekompresując je
Postprocessing oraz konwerter plików z rozwiązaniami
programu RotNS na pliki programu ParaView (dla ich
wizualizacji)
Skrypt do automatycznego wczytywania i zestawiania
danych statystycznych z wielu symulacji oraz obliczania
bardziej złożonych wielkości jak rozkład liczby Nu. Skrypt
generuje wykresy
Skrypt do uruchamiania w sposób automatyczny wielu zadań
ze zmiennymi parametrami
Skrypt do automatycznego tworzenia zbiorczych raportów z
wielu symulacji
Skrypty na potrzeby testów SVV oraz testów kryteriów
wizualizacji
Drobne skrypty do: generowania specyficznych warunków
brzegowych i początkowych (dla programu RotNS),
szczegółowego zestawiania wykonywanych zadań na klastrze
Reef, generowania klatek do stworzenia filmów z danych
programu RotNS.

Win
Batch

Linie
kodu
170

Ruby

203

Ruby

3572

Visual
Basic

777

Ruby

298

Ruby

248

Maxima

308

Bash
(linux),
Fortran

374

RAZEM:

5950

Tab. 8.2 Zestawienie skryptów powstałych w trakcie tworzenia programów.

8.4

Przetwarzanie wyników symulacji - rotNSToParaView

W celu przetwarzania rezultatów obliczeń powstał program rotNSToParaView. Program posiada dwa
odrębne moduły (z punktu widzenia GUI): jeden to konwerter plików *.rotns (RotNS) do formatu *.vtk
(ParaView), drugi to generator plików ze statystykami (Rys.8.1). Konwerter posiada następujące
możliwości:


zapis wybranych wielkości z: u, v, w, T, p oraz ich uśrednień w czasie
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generowanie wybranych kryteriów wizualizacyjnych w polu prędkości: Q,Δ, 𝜆2 , 𝜆𝑐𝑖 (dokładniejsze
informacje na ten temat znajdują się w podrozdziale 7)
generowanie fluktuacji prędkości i temperatury
obcinanie wynikowej geometrii (w kierunku promieniowym, osiowym i obwodowym ) do
wybranego fragmentu (w celu redukcji rozmiaru wynikowych plików *.vtk)
przeliczenie wektorów prędkości na współrzędne kartezjańskie
transformacja wynikowej geometrii cylindrycznej do prostopadłościanu
wygenerowanie przekroju merydionalnego z uśrednionymi po obwodzie wielkościami u, v, w, T,
p oraz ich fluktuacjami (poza p) (ta opcja obecnie nie uwzględnia uśredniania kryteriów : Q,Δ,
𝜆2 , 𝜆𝑐𝑖 )
generowanie pól pochodnych prędkości w wybranym kierunku.

W celu przyspieszenia obliczeń konwertera zastosowano w nim bibliotekę „NArray” zawierającą
bibliotekę NMatrix korzystającą z BLAS i LAPACK (ATLAS).
Moduł związany ze statystykami posiada funkcjonalności:




a)

Pozwala na wygenerowanie plików Exela ze statystykami dla dowolnie wybranych punktów
kolokacyjnych
Wygenerowanie pliku tekstowego z informacjami (parametrami) dotyczącymi poprzednich
uruchomień danego przypadku obliczeniowego (historia uruchomień)
Wygenerowanie czarnobiałych obrazów z rożnych wielkości statystycznych dla całych przekrojów
merydionalnych (w celach poglądowych).

b)

Rys. 8.1 Zrzut ekranu z modułu konwertera oraz modułu statystycznego programu rotNSToParaView.

61

Programy runRemote i rotNSToParaView korzystały z zewnętrznych bibliotek oraz narzędzi, które
zestawione są w Tabeli 12.3.
Nazwa
Ruby

Wersja
1.9.2p180

Bezpłatny
Tak

Ocra

1.3.0

Tak

Sublime Text 2

2.0.2

Nie

runRemote:
Net-sftp

2.0.5

Tak

Net-ssh

2.1.4

Tak

Zip

2.0.2

Tak

Log4r

1.1.9

Tak

rotNSToParaView:
FXRuby 1.6.25x86mingw32
NArray
0.6.0.8

Chunky_png

1.2.7

Tak
Tak

Tak

Zastosowanie
Interpreter języka Ruby (dla windows)
https://www.ruby-lang.org
Narzędzie do stworzenia ze skryptów Ruby’ego,
wykonywalnego na systemie windows, samodzielnego
programu (uruchamialnego bez potrzeby instalacji
Ruby’ego)
https://github.com/larsch/ocra
Edytor kodu dla języka Ruby
http://www.sublimetext.com/2

Biblioteka do transferu plików na zdalne komputery
korzystając z protokołu sftp.
https://github.com/net-ssh/net-sftp
Biblioteka do uruchamiania skryptów na zdalnym
komputerze.
https://github.com/net-ssh/net-ssh
Biblioteka do kompresji/dekompresji przesyłanych
danych na zdalne maszyny
https://github.com/rubyzip/rubyzip
Biblioteka do raportowania do pliku lub na ekran
kolejnych kroków wykonanych przy pracy na zdalnym
komputerze
https://github.com/colbygk/log4r

Biblioteka do stworzenia GUI
https://github.com/larskanis/fxruby
Biblioteka do przyspieszenia operacji macierzowych (ok.
50x) (zawiera w sobie bibliotekę ATLAS implementującą
interfejs BLAS i częściowo LAPACK)
https://github.com/masa16/narray
Biblioteka do tworzenia poglądowych obrazków *.png dla
statystyk https://github.com/wvanbergen/chunky_png

Tab. 8.3 Wykaz narzędzi i bibliotek użytych to tworzenia programów w języku Ruby. Zostały wyszczególnione biblioteki, które
były wykorzystywane przez programy ‘runRemote’ oraz ‘rotNSToParaView’.
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Dla celów analizy i porównań wielu przypadków obliczeniowych (w celu znajdywania korelacji),
generowania prostych wykresów (wymagających ręcznej obróbki i uzupełnienia) utworzono skrypty w
programie Excel2010, które był podstawowym narzędziem używanym do analizy danych statystycznych.
W początkowej fazie badań sprawdzano możliwości programu, co do parametrów dla jakich możliwe są
stabilne obliczenia. Ponieważ kombinacji parametrów jest bardzo dużo, dla części z nich, która wydała się
najbardziej obiecująca przeprowadzono testy. W tym celu puszczano duże ilości stosunkowo krótkich
zadań z różnymi parametrami, co jednak robione ręcznie było bardzo czasochłonne zarówno ze względu
na uruchamianie zadań, jak i przeglądanie wyników. W związku z czym napisano dwa skrypty, pierwszy
‘rotnsqmulti‘ do automatyzacji uruchamiania zadań z różnymi parametrami, drugi ‘rotnsrap’ do
automatycznego tworzenia krótkich raportów będących zestawieniem najważniejszymi informacjami o
wynikach. Dzięki temu poznano możliwości programu i wybrano najbardziej interesujące parametry.
W trakcie prac związanych z operowaniem na analitycznych równaniach, korzystano z narzędzia Maxima
przekształcającym równania na poziomie symbolicznym, które dysponuje własnym językiem do opisu
analitycznego równań. Utworzono skrypty w programie Maximie, podczas prac nad SVV, w celu
wygenerowania przyspieszenia związanego z siłami masowymi F w równaniach NS (więcej w
podrozdziale 5.5.1). W Maximie zostały również napisane skrypty sprawdzające poprawność normalizacji
analitycznego benchmarka dla kryteriów wizualizacji (rozdział 7).
Podczas korzystania z klastra i uruchamianiu na nim zadań napisano kilka skryptów działających w
systemie Linux w celu usprawnienia pracy. Napisano skrypt do detalicznego przeglądania uruchomionych
zadań oraz skrypty do uruchamiania konwertera ‘rotNSToParaView’, w celu utworzenia klatek
składających się na film. Rozwinięto narzędzie ‘rotnsrap’ o możliwość dołączania klatek do filmów.
Napisano też generator w fortranie do generowania plików, dla programu RotNS, ze specyficznymi
warunkami brzegowymi i początkowymi - użytkownik musi dostarczyć tylko moduł z kodem generującym
owe warunki. Generator był używany, między innymi, przy pierwszych testach profili wlotowych i
wylotowych prędkości dla strumieni chłodzących (co potem zautomatyzowano w samym programie
rotNS).

8.5

Budowa programu RotNS

Program został napisany w języku Fortran pod kompilator ifort, który charakteryzuje się generowaniem
szybkiego kodu wykonywalnego. Program ma konstrukcję modułową, każdy moduł odpowiedzialny jest
za jakiś aspekt działania programu. Program starano się pisać w duchu obiektowości. Przy
programowaniu korzystano ze struktur danych jakie udostępnia język Fortran. Spis wszystkich modułów,
ich funkcjonalności oraz ilości linii kodu (bez pustych linii i komentarzy) znajduje się w Tabeli 8.4.
Nazwa modułu:
AutoBoundaryCond
AutoBoundaryHelper
AutoBoundaryJet

Opis:
- obsługa i sterowanie w zakresie warunków brzegowych
- małe pomocnicze procedury z których korzystają inne moduły
warunków brzegowych
- obsługa parametrów konfiguracyjnych dla strumieni chłodzących (w
tym warunek konwekcyjny)
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Linie
kodu:
201
50
989

AutoBoundarySimple
Benchmarks
Boundaries

CalcError
Chebyshev
CompConstants
DataManager

Grid
HelmEqSolver
History
imagePAM
Main
MathHighLevelTools
MathTools
MpiArrayCyl
MpiOmpManager
NSEqCoreData
NSEqSolver
Parameters
PointsCorelationVal
RotNSConfig
SimulationManager
Statistics
StringsHelper
SVV
SysTools
TimePointVal

- obsługa parametrów dla warunków brzegowych dotyczących
podgrzewania lub obracania się ścianki
- moduł z testami (benchmark analityczny dla SVV)
- struktury danych potrzebne dla obsługi warunków brzegowym dla
strumieni, ale także struktury dla typów prostych warunków
brzegowych (Dirihlet-Neuman)
- struktury przechowujące wielkość błędów obliczeń oraz wypisujące
je procedury
- procedury obsługujące szeregi Czebyszewa
- Stałe (proste L,Rm…, i ich bardziej złożone kombinacje ) używane
podczas obliczeń
- moduł odpowiedzialny za odczyt i zapis danych symulacji (pól
prędkości, temperatury, parametrów oraz niektórych danych do
obliczeń wielkości statystycznych)
- dane i procedury do generowania i operowania siatką obliczeniową
- procedury i struktury potrzebne do rozwiązania równania
Helmholtza
- dane i procedury do zbierania historii wybranych wielkości (np. T,u)
w wybranych punktach przepływu
- generowanie poglądowych rysunków przekrojów merydionalnych
obliczanych wielkości (w celu prostej kontroli obliczeń)
- moduł startowy
- bardziej złożone matematyczne procedury (np. pochodne)
- proste matematyczne procedury różnego przeznaczenia np.
mnożenie macierzy (również opakowane funkcje lapack)
- Zawiera struktury danych używane przy rozwiązywaniu
równań(przyszłościowo może zostać wzbogacona o obsługę MPI)
- procedury do obsługi niektórych funkcji OpenMP (oraz w
perspektywie MPI)
- struktury i procedury do obsługi danych niezbędnych do obliczeń
(np. wstecznych kroków czasowych)
- procedury służące do rozwiązania równań NS i Energii
- prasowanie, walidacja, inicjalizacja itd. parametrów używanych do
konfiguracji symulacji
- obsługa korelacji wielkości między dwoma wybranymi punktami
- obsługa pliku konfiguracji (zawierającego parametry symulacji)
- synchronizacja działania wszystkich modułów w celu
przeprowadzenia symulacji
- procedury do zbierania i przetwarzania danych statystycznych
- procedury używane przy parsowaniu plików tekstowych (głównie
konfiguracji)
- procedury związane z wprowadzeniem SVV w obliczeniach
wstępnych
- opakowania różnych systemowych funkcji np. do pobierania czasu.
- struktury i procedury uzupełniające funkcjonalność modułu History
RAZEM:

Tab. 8.4 Spis modułów programu RotNS.

64

211
411
1
51
81
115
243
759

59
414
32
105
5
65
391
231
64
478
1002
868
723
216
234
1223
64
133
415
233
10166

Na Rys. 8.2 wszystkie moduły wymienione w Tabeli 8.4 zostały podzielone na grupy zarządzane przez
moduł „SimulationManager”. Grupy te dotyczą:






zapis/odczyt danych do plików (pola prędkości, parametry, plik konfiguracji itp.)
obsługa warunków brzegowych (w tym generowanie ich, warunek konwekcyjny, itp.)
rozwiązanie równań NS (w tym SVV, równanie Helmholtza itp.)
statystyki (w tym uśrednianie pól, historie czasowe itp.)
różnego rodzaju drobne narzędzia ogólnego przeznaczenia (np. FFT, mnożenie macierzy,
operacje na łańcuchach znaków, zwracanie daty i godziny; służące np. jako nazwy wynikowych
plików itp.).

Rys. 8.2 Zestawienie modułów w postaci pięciu grup wraz z modułem SimulationManager zarządzającym wszystkimi grupami.
Główny moduł w danej grupie to pierwszy od lewej (z podkreśloną nazwą).

8.6

Przyśpieszenie działania programu RotNS

W celu przyspieszenia działania istniejącego programu w zespole, w ramach obecnej pracy dokonano
jego zasadniczej zmianie, tak aby:
65

- umożliwić zrównoleglenie obliczeń (dla procesorów z pamięcią współdzieloną)
- zoptymalizować zużycie pamięci
- użyć bardziej wydajnych bibliotek
- zoptymalizować szybkość z punktu widzenia działania procesora i jego pamięci cache.
W celu zrównoleglenia obliczeń zastosowano technologię OpenMP, która w prosty sposób pozwala
dzielić pracę pomiędzy procesory (zwłaszcza w pętlach ‘do’) za pomocą dyrektyw OMP wydawanych za
znakiem komentarza w Fortranie. W celu optymalizacji pamięci wykorzystano uwagi opisane na koniec
rozdziału 4.1 pod algorytmem. Użyto bibliotek Intel MKL w celu przeprowadzenia operacji na macierzach
oraz zastosowania FFT. Optymalizacja użycia pamięci cache bazowała głównie na uwzględnieniu sposobu
pracy procesora i jego komunikacji z pamięcią podręczną podczas przetwarzania zagnieżdżonych pętli
(tzn. wewnętrzna pętla działa szybciej, gdy iteracja przebiega po indeksie w tablicy wielowymiarowej
znajdującym się najbardziej na lewo, co wynika ze sposobu przechowywania danych w Fortranie). Na Rys.
8.3 znajduje się przykładowa pętla w języku Fortran (będąca fragmentem procedury liczącej predyktor
prędkości) zoptymalizowana pod względem zużycia pamięci cache za pomocą użycia odpowiedniej
kolejności indeksów (kolejność pętli i indeksów w tablicach c%wm1%m oraz c%w%m) oraz
zrównoleglona za pomocą OpenMP.

Rys. 8.3 Przykładowy fragment kodu fortanowskiego z modułu rozwiązującego równania NS.

Poniżej znajduję się linia do kompilacji (cała linia została złamana na trzy, gdyż nie mieści się na stronie)
przykładowego modułu, w której włączone są: podwójna precyzja, obsługa dużych tablic, OpenMP,
biblioteki intel MKL:
ifort -fpp -openmp -mcmodel large -shared-intel -r8 -i8 -double_size 128
-lmkl_intel_ilp64 -lmkl_sequential -lmkl_core -lpthread -c
./HelmEqSolver_mod.f90

gdzie:
Opcja kompilacji
-fpp
-openmp
-mcmodel large
-shared-intel

-r8

Znaczenie
włączenie dyrektyw preprocesora
włączenie obsługi dyrektyw OpenMP
wyłączenie ograniczeń (2GB), co do korzystania z pamięci przez program
(adresowanie 64 bitowe)
Ta opcja musi być włączona, gdy włączona jest opcja „-mcmodel large” aby upewnić się, że właściwe wersje dynamicznych bibliotek Intela są
używane.
Użycie 8 bitów dla zapisu liczb typu real (podwójna precyzja)
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-i8
-double_size 128
-lmkl_intel_ilp64
-lmkl_core

Użycie 8 bitów dla zapisu liczb typu integer
Użycie 8 bitów dla zapisu liczb typu double
Podpięcie dynamicznej 64 bitowej biblioteki Intel MKL na architekturę Intel(R)
64

-lmkl_sequential
-lpthread
-c

Podpięcie biblioteki ptheread („POSIX threads” używanej prze biblioteki MKL)
Uniemożliwia linkowanie skompilowanego kodu. Linkowanie jest robione na
końcu osobnym wywołaniem ifort’a, gdy wszystkie moduły zostały już
skompilowane.
Parametry dotyczące biblioteki MKL zostały wyznaczone za pomocą dostępnego online na stronach
Intela programu: Intel Math Kernel Library Link Line Advisor (Tabela 8.1). W celu śledzenia błędów
programu do linii z parametrami kompilacji dochodzą:
-trace -g -check all -fpe0 -warn -traceback -debug extended

oznaczające:
-g

Generuje w skompilowanych plikach pełną informację służącą do debugowania
programu
-check all
Sprawdza różne warunki poprawności pracy programu w trakcie jego wykonania
(czy np. indeks nie przekroczył rozmiaru tablicy)
-warn
Wyświetla wszystkie ostrzeżenia jakie generuje kompilator
-traceback
Ta funkcja w przypadku błędu powoduje wyświetlanie stosu kolejnych wywołań
procedur od procedury głównej programu do procedury, w której wystąpił błąd
-debug extended Generuje dodatkowe informacje przydatne do debugowania w skompilowanym
pliku
Te opcje powodują wyświetlanie dużo bogatszych informacji, gdy nastąpi błąd w programie, jednak
dzieje się to kosztem wyłączenia optymalizacji, co skutkuje tym, że tak skompilowany program pracuje
około 10 razy wolniej. Więcej szczegółów na temat parametrów kompilatora ifort można znaleźć na
stronie firmy Intel.
W celu porównania wydajności programów: wyjściowego i jego zoptymalizowanej wersji
przeprowadzono test dla dwóch wybranych przypadków z różnymi siatkami obliczeniowymi. W Tabeli 8.4
zostały zaprezentowane wyniki porównań szybkości działania oraz zajętości pamięci programu
wyjściowego i finalnego.

Wyjściowy
RotNS

Siatka 200x100x200=4mln
Czas [s] Pamięć [MB]
56,0
2381
3,3
1133

Siatka 400x100x400=16 mln
Czas [s] Pamięć [MB]
457,0
10956
18,5
5927

Wzrost po zmianie siatek
Czas
Pamięć
8,2x
4,6x
5,6x
5,2x

Tab. 8.4 Zestawienie czasu wykonywania się programów oraz zajętości pamięci dla dwóch siatek. W kolumnach (od lewej) 2 i
3 znajdują się wyniki dla siatki 4mln węzłów, w kolumnie 4 i 5 dla siatki 16 mln węzłów, a w kolumnach 6 i 7 znajduje się
współczynnik o jaki wzrosła dana wielkość dla danego programu po zmianie siatki – im ten współczynnik jest mniejszy tym
lepiej. Maszyna testowa: węzeł klastra Reef z procesorem Intel® Xeon® CPU E5345 2,33 GHz (8 rdzeni), 12 GB RAM.

Dla siatki 4 mln węzłów przyspieszenie programu RotNS w stosunku do wersji wyjściowej wynosi 17x a
zajętość pamięci jest mniejsza o 2,1x. Dla siatki 16 mln węzłów przyspieszenie programu RotNS w
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stosunku do programu wyjściowego wynosi 24x a zajętość pamięci jest mniejsza o 1,8x. Z Tabeli 8.4
wynika, że program RotNS ma lepsze właściwości wzrostu tempa obliczeń przy wzroście siatki, natomiast
ma trochę gorsze właściwości z punktu widzenia tempa wzrostu zajmowania pamięci. Wynika to z faktu,
że aby przyspieszyć obliczenia dodatkowe tablice są przechowywane w programie RotNS, niemniej
jednak dla obydwu siatek program RotNS zajmuje niemal 2 razy mniej pamięci niż wersja wyjściowa.

8.7 Statystyki
W programie RotNS został rozbudowany moduł statystyczny zbierający dane, które po przetworzeniu
przez program RotNSToParaView dają wiele istotnych wielkości. Wielkości statystyczne zostały
uśrednione zarówno po obwodzie (do jednego przekroju merydionalnego), jak i po czasie, co oznaczane
jest następująco:

(8.1)
gdzie: S to liczba kroków czasowych, K to liczba punktów po obwodzie, n w górnym indeksie oznacza krok
czasowy, q to dowolna statystyczna wielkość (np. temperatura). Kilka wielkości jest uśrednianych tylko
po obwodzie:

(8.2)
Odchylenie od wartości średniej zostało oznaczone następująco:

(8.3)
W celu zbierania wielkości statystycznych oznaczonych ogólnie jako h,p,q została użyta formuła (Wilkox,
2006):

(8.4)
oraz wyprowadzona na podobnej zasadzie formuła:

(8.5)
Średnia kwadratowa (RMS) odchylenia wielkości od jej wartości średniej będzie nazywana fluktuacją i
′ 𝑞 ′ = √̅̅̅
̅̅̅̅̅
jest to przypadek gdy q=p w równaniu (8.4) tj. √𝑞
𝑞 2 − 𝑞̅ 2 . Z punktu widzenia wydajności

programu RotNS, zbieranie danych dla powyższych statystyk w trakcie jednej iteracji zajmuje niemal tyle
samo czasu, co obliczenie jednej iteracji, dlatego wprowadzono możliwość wyłączania
najkosztowniejszych obliczeniowo statystyk (tych, które wymagają obliczania pochodnych).
68

9

Analiza wyników

W pracy przeprowadzono szereg obliczeń w celu zbadania przepływów w konfiguracji wirnik/stojan z
wymianą ciepła w obszarze wysokich prędkości obrotowych wirnika. Celem badań było precyzyjne
wyznaczenie rozkładów na tarczach parametrów interesujących dla inżynierów zajmujących się
systemami chłodzenia w silnikach turbogazowych, jak i dla specjalistów tworzących nowe i
weryfikujących stare modele metody RANS. Badania mają również znaczenie fundamentalne. Uważa się,
że zrozumienie mechanizmów rządzących prostymi przepływami trójwymiarowymi umożliwi zrozumienie
procesów zachodzących w przepływach bardziej złożonych. Pozwoli również odpowiedzieć na
podstawowe pytania dotyczące struktur występujących w obszarze przejścia laminarno-turbulentnego,
źródeł tych struktur, roli jaką spełniają w tworzeniu naprężeń i transporcie energii. Wiedza ta w
przyszłości może odegrać istotna role w kontroli warstw przyściennych występujących w bardziej
złożonych urządzeniach o charakterze przemysłowym.
Badania prowadzone w ramach pracy dotyczyły konfiguracji o współczynniku rozciągłości pomiędzy L=5 i
L=45 (co wskazuje na konfiguracje typowe dla maszyn przepływowych), i o małym współczynniku
krzywizny Rm=1,8. Badano przepływy o liczbach Reynoldsa do Re=800000, co oznacza, że warstwa
przyścienna stojana jest całkowicie turbulentna, natomiast w warstwie przyściennej wirnika występuje
przejście laminarno-turbulentne. W pracy badano przepływy w konfiguracjach zamkniętych (bez
nałożonych strumieni, rozdział 9.1) i ze strumieniami, które w sposób bardzo istotny wpływają na
strukturę warstwy przyściennej wirnika (rozdział 9.2). W obu przypadkach uwaga została skupiona na
strukturze przepływu i jej korelacji z rozkładem liczb Nusselta. W rozdziale 9.3 podano rozwiązania
wstępne uzyskane z obliczeń dla przepływów w konfiguracji o małych liczbach rozciągłości obszaru (L<1)
– przepływy te noszą nazwę Tylora-Couetta. Obliczenia były związane z badaniami eksperymentalnymi
wykonywanymi w ramach zespołu prof. E. Tuliszki-Sznitko na Uniwersytecie Technicznym w Cottbus
(BTU), w których autor brał udział.

9.1 Przepływ pomiędzy wirnikiem i stojanem (bez nałożonego przepływu
zewnętrznego)
9.1.1 Przepływ uśredniony
W obliczeniach stopniowo zwiększana była liczba Reynoldsa; wyniki uzyskiwane dla niższej liczby
Reynoldsa stanowiły warunek początkowy dla obliczeń z większym Re. W wyniku obliczeń otrzymywane
więc są pola temperatur i przepływu dla kolejnych, coraz wyższych, liczb Reynoldsa. Dla każdej liczby
Reynoldsa obliczenia kontynuowane są do określonego czasu globalnego (liczba iteracji pomnożona
przez t), wystarczającego do uzyskania rozwiązania asymptotycznego. W wyniku jednego pełnego cyklu
obliczeniowego uzyskiwana jest kompletna informacja na temat przepływu i wymiany ciepła w
rozpatrywanej konfiguracji.
W analizie parametrów występujących w przepływach turbulentnych istotną rolę ogrywają wartości
uśrednione w czasie. W wielu przypadkach analizowane są parametry uśrednione w czasie i po
obwodzie. Na Rys. 9.1a przedstawione zostały przykładowe profile osiowe uśrednionej w czasie i po
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obwodzie składowej promieniowej prędkości, wyznaczone dla konfiguracji wirnik/stojan o współczynniku
rozciągłości L=25 i spółczynniku krzywizny Rm=1,8. Globalny czas uśredniania wynosił 2,5 jednostek
czasowych. Profile wyznaczone zostały w różnych przekrojach promieniowych. W omawianej konfiguracji
dolny dysk wiruje, górny jest stacjonarny; wirujący dysk przymocowany jest do cylindra wewnętrznego, a
stacjonarny dysk do cylindra zewnętrznego. Wirujący dysk i cylinder zewnętrzny są podgrzewane. Z Rys.
9.1a widzimy, że przepływ składa się z dwóch warstw przyściennych na dyskach i bardzo wąskiego
nielepkiego rdzenia pomiędzy nimi. Płyn płynie w kierunku wyższych promieni wzdłuż wirującego
dolnego dysku i recyrkuluje wzdłuż stojana. Rys. 9.1b przedstawia uzyskane profile bezwymiarowej
temperatury dla tych samych przekrojów promieniowych, co na Rys. 9.1a. Rys.9.1b również wskazuje na
występowanie dwóch warstw przyściennych i rdzenia, w którym zmiany temperatury są stosunkowo
małe.

a)

b)

Rys. 9.1 Profile osiowe wyznaczone w różnych przekrojach promieniowych: a) składowej promieniowej wektor prędkości,
b) temperatury bezwymiarowej, Re=750000, L=25, Rm=1,8, B=0,1.

Dla liczby Reynoldsa 750000 (L=25, Rm=1,8) warstwa przyścienna stojana jest w pełni turbulentna,
podczas gdy w warstwie przyściennej wirnika obserwujemy wiry spiralne w pobliżu cylindra
wewnętrznego typowe dla przejścia laminarno-turbulentnego. Struktura warstwy przyściennej wirnika
pokazana jest na Rys. 9.2, gdzie prezentowane są izo-linie 2=-1, w przekroju o współrzędnej osiowej z=0,98 (L=25, Re=750000). Na Rys. 9.2 zaobserwować można obszar przejścia laminarno-turbulentnego.
Generalnie, rozciągłość przejścia laminarno-turbulentnego i jego lokalizacja w warstwie przyściennej
wirnika zależą głównie od L i od liczby Reynoldsa. Owen i Roger (1995) pokazali, że dla zamkniętych
konfiguracji pomiędzy wirnikiem i stojanem przejście laminarno-turbulentne jest zakończone dla Re=
150000. Według Itoh i in. (1992) warstwa przyścienna wirnika pozostaje laminarna aż do liczby Reynoldsa
160000, a przejście laminarno-turbulentne ma miejsce dla Re=160000-360000, natomiast przepływ jest
w pełni turbulentny dla Re>460000.
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Rys. 9.2 Izo-linie  2  1 w przekroju z=-0,98, Re=750000, L=25, Rm=1,8, B=0,1.

Rys. 9.3a pokazuje składową obwodową prędkości normalizowaną za pomocą prędkości tarcia
2

u   [ ((u  / z ) 2w  (v / z ) 2w )]1/ 4 w funkcji z   u  z /  w przekroju środkowym warstwy przyściennej
stojana. Na Rys. 9.3b pokazano profil temperatury znormalizowanej za pomocą temperatury tarcia
T  q w /  cp u  w funkcji z+ (    (T  T1 ) / T ). Wyniki przedstawione na Rys. 9.3 uzyskane zostały dla

różnych liczb Reynoldsa i dla konfiguracji o różnej rozciągłości obszaru L. Rezultaty te porównano z
danymi uzyskanymi przez Wu, Kasagi (2004a, b), Kasagi (1999-2003) z symulacji przepływu z wymianą
ciepła w otwartym, wirującym kanale o przekroju prostokątnym. Wyniki porównane są z tradycyjnym
prawem ścianki (obserwowana jest pod-warstwa lepka, obszar buforowy, strefa logarytmicznego profilu
prędkości). Uzyskane w pracy wyniki nie przecinają linii wyznaczonej przez prawo ścianki
v  v / u  ln(z ) / 0,41 5,5 ale nie spełniają warunku na występowanie warstwy logarytmicznej
postawionego przez Spalarta (1989). Zgodnie z pracą Spalarta (1989) warstwa logarytmiczna jest to
region, w którym pochodna z  dv  / dz   2,44 jest równa odwrotności stałej Karmana (Tuliszka-Sznitko,
Kiełczewski, 2014).
Wyniki uzyskane w pracy są zgodne z zależnością liniową v  z w obszarze pod-warstwy lepkiej.
Podobnie, na Rys. 9.3b obserwujemy, że uzyskane rozwiązania są zgodne z rozwiązaniem liniowym
  z Pr do z  9. Jednakże, wszystkie profile    f (z  ) uzyskane w obecnej pracy oraz profile Kasagi
(1999-2003) przecinają linie wyznaczoną przez termiczne prawo ścianki   ln(z ) / 0,48  3,9 w obszarze

19  z  30 .
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a)

b)


Rys. 9.3 a) Profile bezwymiarowej prędkości obwodowej v w funkcji 𝐳 + , b) profile temperatury znormalizowanej za
pomocą temperatury tarcia w funkcji z+. Wyniki uzyskane zostały dla różnych liczb Reynoldsa i konfiguracji o różnych
rozciągłościach obszaru, porównanie z wynikami Kasagi (1999-2003).

9.1.2 Naprężenia Reynoldsowskie
Mimo rozwoju metod numerycznych ciągle do badania złożonych problemów przepływowych o
charakterze przemysłowym stosowana jest metoda RANS, która polega na rozwiązywaniu uśrednionych
w czasie równań NS. Zasady uśredniania znaleźć można we wszystkich podstawowych książkach z zakresu
mechaniki płynów (Wilcox, 2006, Elsner, 1987, Tuliszka-Sznitko, 2011). Efektem uśredniania są równania
Reynoldsa, które w najprostszej postaci możemy zapisać następująco:
 

u i u i u j
1 p 
    u i u j  ' ' 







 ui u j 
t 
x j
  x i x j   x j x i 


W powyższym równaniu wyrażenie u i' u 'j jest tensorem Reynoldsowskim. Tensor Reynoldsowski jest
tensorem symetrycznym. Diagonalne składniki tensora u i'u i' są składnikami naprężeń normalnych,
natomiast składowe, które nie znajdują się na głównej diagonali są składowymi naprężeń stycznych.
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Równanie Reynoldsa nie może być rozwiązane w powyższej postaci ponieważ zawiera sześć nowych
niewiadomych – sześć składników tensora naprężeń musi zostać zamodelowanych za pomocą
zmiennych niezależnych i wielkości średnich. Przegląd stosowanych modeli można znaleźć w pracach
Hanjalica, Laundera (2011) i Wilcoxa (2006). Podobnie procedurze uśredniania poddano równanie
energii, które po uśrednieniu przybiera postać:
cp  

DT 
dt 





q i
   T
  ' '


c

u
T




p
i
x i  x i
x i


Z powyższej zależności (wyznaczonej dla przepływu płynu nieściśliwego) widzimy, że oprócz
molekularnego strumienia ciepła występuje człon dodatkowy, który jest efektem działania fluktuacji
prędkości i temperatury, u i' T ' .
W pracy analizowano 6 składowych Reynoldsowskiego tensora naprężeń u ' u', v' v', w ' w ' , u' v', v' w ' u' w ' , 3
składowe turbulentnego strumienia ciepła T' u', T' v', T' w' i fluktuację temperatury T' T'. Przykładowe
osiowe profile naprężeń turbulentnych u' u', v' v', T' v' (otrzymane dla trzech różnych liczb Reynoldsa
Re=550000, 650000 i 750000) wyznaczone w dwóch różnych przekrojach: środkowym (r=0) i w pobliżu
cylindra zewnętrznego (r=0,953) prezentowane są odpowiednio na Rys. 9.4a-c i Rys. 9.4d-f (L=25,
Rm=1,8). Wyniki uzyskane dla r=0 pokazują, że wartości maksymalne u' u', v' v', T' v' pozostają niezmienne
w warstwie przyściennej stojana dla wszystkich rozpatrywanych liczb Reynoldsa. Dla liczb Reynloldsa
R=650000 i 750000 maksymalne wartości u' u', v' v', T' v' w warstwie przyściennej wirnika są większe od
tych, w warstwie przyściennej stojana. Dla przekroju r=0.953 maksymalne wartości naprężeń u' u', v' v' są
takie same w obu warstwach przyściennych, natomiast wartość T' v' przyjmuje znacznie wyższe wartości
w warstwie przyściennej stojana niż w warstwie przyściennej wirnika.




Rys. 9.4g i h ilustrują osiowe profile u' u'  u' u' / u u , v' '  v'T' / u T w funkcji z+ wraz z asymptotami
przyściennymi tj.: u ' u ' ~ z 2 i v'T' ~ z 2 . Obserwujemy zgodność uzyskanych wyników z wynikami Kasagi
(1999-2003) oraz z asymptotami przyściennymi do z   10 (asymptoty zaznaczone zostały liniami
przerywanymi na Rys. 9.4g i h). Zależności na asymptoty ścienne wynikają z obserwacji, że parametry
przepływu w najbliższym otoczeniu ścianki zmieniają się głównie w kierunku prostopadłym do ścianki.
Idąc za pracą Hanjalica i Laundera (2011) fluktuacje składowych wektora prędkości, ciśnienia i
temperatury rozwijamy w szereg Taylora:
u ' (, r, z, t )  a u (, r, t )  b u (, r, t )z  c u (, r, t )z 2  d u (, r, t )z 3 ...

 '
2
3
v (, r, z, t )  a v (, r, t )  b v (, r, t )z  c v (, r, t )z  d v (, r, t )z ...
 '
2
3
w (, r, z, t )  a w (, r, t )  b w (, r, t )z  c w (, r, t )z  d w (, r, t )z ..

T' (, r, z, t )  a T (, r, t)  bT (, r, t)z  cT (, r, t)z 2  dT (, r, t)z3 ...

p' (, r, z, t )  a p (, r, t )  bp (, r, t )z  cp (, r, t )z2  dp (, r, t )z3 ...

Dla przepływów lepkich, w których zakładamy brak poślizgu na ściance, fluktuacje prędkości są równe
zeru (u 'w  v'w  w'w  0) , a w konsekwencji a u  a v  a w  0 . Dodatkowo, z równania ciągłości
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zapisanego dla fluktuacji (przepływ nieściśliwy) wynika, że na ściance obowiązuje zależność:
(w ' / z) w  0 , a w konsekwencji b w  0 . Dla przepływów o stałej temperaturze na science, nie
występują na niej fluktuacje temperatury (Tw'  0) i a T  0 . Po wymnożeniu odpowiednich fluktuacji
przez siebie, uśrednieniu iloczynów w czasie uzyskujemy następujące zależności, które nazywane są
asymptotami ściennymi:

u ' u ' ~ v ' v ' ~ z 2 , w ' w ' ~ z 4 , v ' w ' ~ z 3 , u ' w ' ~ z 3 , u ' v' ~ z 2 ,
u 'T ' ~ v'T ' ~ z 2 , T ' T ' ~ z 2 , w 'T ' ~ z3

Z Rys. 9.4g i h widzimy, że w najbliższym otoczeniu ścianki naprężenia turbulentne mogą być przybliżane
asymptotami, na bazie których można tworzyć zależności korelacyjne.

a)

b)

d)

e)
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c)

f)

g)

h)

Rys. 9.4 Przykładowe rozkłady osiowe, a) u ' u ', b) v' v', c) T' v' wyznaczone dla r=0, przykładowe rozkłady osiowe d) u ' u ', e)


v' v', f) T' v' wyznaczone dla r=0.953, L=25, Rm=1,8, B=0,1, g) u' u'  f (z  ) , porównanie z wynikami Kasagi (1999-2003),
h)



u' T'  f (z  ) , porównanie z wynikami Kasagi (1999-2003).

Równania transportu i skala Kołmogorowa
Jeden z głównych problemów jakie pojawiają się przy rozwiązywaniu równań uśrednionych po czasie
polega na tym, że generują one nowe niewiadome bez generowania nowych równań. Nowe równania,
9.1.3

na brakujące niewiadome ( u ' u ', v' v', w ' w ' , u ' v', v' w ' u ' w ' , T' v', T' w' T' u' , T' T' ), mogą być wytworzone
przez odpowiednie przekształcanie uśrednionych i chwilowych równań NS i energii (Wilcox, 2006).
Otrzymane równania na u ' u ', v' v', w ' w ' , u ' v', v' w ' u ' w ' nazywane są równaniami transportu naprężeń
Reynoldsowskich, natomiast otrzymane na T' v', T' w' T' u' nazywane są równaniami turbulentnego
strumienia ciepła. Kolejnym równaniem jest równanie transportu dla fluktuacji temperatury T ' T ' . W
wyniku takiego działania ponownie tworzymy więcej niewiadomych niż równań ale równania transportu
na u ' u ', v' v', w ' w ' , u ' v', v' w ' u ' w ' , T' v', T' w' T' u' , T' T' dostarczają wielu cennych informacji, dzięki
którym można analizować (między innymi) mechanizmy umożliwiające wymianę energii pomiędzy
przepływem średnim i turbulencją. Przykładowo równanie transportu na fluktuacje temperatury T ' T '
zapisane jest następująco:
A  P  TD  VD  D

(9.1)

'  '
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(9.4)

(9.5)

(9.6)

Gdzie A+, VD+, TD+, P+ i D+ oznaczają odpowiednio: adwekcję, molekularną dyfuzję, turbulentną dyfuzję,
produkcję i dyssypację. Przykładowe osiowe profile VD+, TD+, P+ i D+ warstwy przyściennej stojana
uzyskane w różnych przekrojach promieniowych r=0,8405 (czarne kropki), r=0,4771 (białe kropki) i r=0,0358 (szare kropki) pokazane są na Rys. 9.5a, (L=25, Re=750000). Czarne linie oznaczają wyniki
uzyskane przez Kasagi (1999-2003) dla wirującego otwartego kanału o przekroju prostokątnym. Rezultaty
pokazują, że profile uzyskane dla różnych przekrojów są do siebie bardzo podobne. Z Rys. 9.5a widać, że
równanie transportu na T' T' jest zdominowane przez produkcję i dyssypację. Maksymalne wartości
produkcji zmieniają się w zakresie od 0,156 do 0,179 i występują w obszarze z+=13-17. Dyssypacja na
ściance kompensowana jest molekularną dyfuzją.
Znacznie większe zróżnicowanie profili osiowych w przekrojach o różnych promieniach zaobserwowano
w warstwie przyściennej wirnika, co związane jest ze zmianą charakteru przepływu (w okolicy cylindra
wewnętrznego przepływ jest laminarny, podczas gdy w pobliżu zewnętrznego cylindra jest turbulentny).
Rys. 9.5b przedstawia profile osiowe produkcji we wnętrzu warstwy przyściennej wirnika uzyskane dla
różnych przekrojów promieniowych (L=25, Rm=1,8, Re=750000).

a)
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b)
Rys. 9.5 a) Budżet równania transport T' T' , osiowe profile VD+, TD+, P+ i D+ warstwy przyściennej stojana uzyskane w
różnych przekrojach promieniowych r=0,8405 (czarne kropki), r=0,4771 (białe kropki) i r=-0,0358 (szare kropki), linie ciągłe
oznaczają wyniki Kasagi (1999-2003), b) profile osiowe produkcji P+ w funkcji z+, warstwa przyścienna wirnika, profile
uzyskane dla różnych przekrojów promieniowych, L=25, Rm=1,8, Re=750000.

Ruch płynów w obrębie najmniejszych struktur turbulentnych scharakteryzowany być może za pomocą
skali długości Kołmogorowa. Skala ta zależy jedynie od dyssypacji energii kinetycznej turbulencji *
[m2/s3] i od lepkości kinematycznej płynu  *[m2/s]:   (*3 /  )1/ 4 . W obecnej pracy analizę rozkładu
skali Kołmogorowa przeprowadzono w celu sprawdzenia precyzji obliczeń. Rys. 9.6 przedstawia profile
osiowe skali Kołmogorowa   (skala  znormalizowana przez

  / u  ) wyznaczone w przekroju

środkowym warstwy przyściennej stojana w funkcji z+. Wyniki, uzyskane dla różnych liczb Reynoldsa i
różnych wartości współczynnika rozciągłości obszaru L, zostały porównane z wynikami uzyskanymi przez
Kasagi (1999-2003) oraz z zależnością   (  z ) 1/ 4 (power law, Wilcox, 2006, gdzie =0,41 jest stałą
Karmana). W obszarze pod-warstwy lepkiej występuje zgodność wszystkich rozwiązań.
Wyniki zostały również porównane z rozwiązaniem uzyskanym z zależności korelacyjnej zaproponowanej
przez Stanislasa i in. (2008) w obszarze z+<30:    2 (zależność została wyznaczona na bazie badań
eksperymentalnych wykonanych dla przepływu wzdłuż płyty płaskiej). Wyniki uzyskane w pracy, jak
również wyniki Kasagi (1999-2003), w obszarze pod-warstwy lepkiej można opisać zależnością    1,7 .
Na Rys. 9.6 naniesiono również profil osiowy skali Batchelora, która definiowana jest następująco:

 B    / Pr 1/ 2. Skala Batchelora została wprowadzona w celu uwzględnienia wpływu wymiany ciepła na
skalę najmniejszych wirów – wpływu tego nie ujmuje skala Kołmogorowa. W celu ustalenia precyzji
obliczeń na Rys. 9.6 naniesiono profil z   f (z  ) wyznaczony dla

L=25, Re=700000 (obliczenia


prowadzone były dla 34 milionów punktów kolokacyjnych, z  z u  /  ). Z porównania widać, że


*

*

zarówno profil skali Kołmogorowa, jak i skali Batchelora znajduje się powyżej linii z   f (z  ) .
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Rys. 9.6. Profile osiowe skali Kołmogorowa i Batchelora uzyskane dla różnych Re i L w przekroju środkowym warstwy
przyściennej stojana. Porównanie z rozwiązaniami Kasag (1999-2003), z zależnością korelacyjną Stanislasa i in. (2008) oraz z


funkcją z  f (z ) , Tuliszka-Sznitko, Kiełczewski (2014).

9.1.4 Parametry strukturalne
Aby zrozumieć zachodzące procesy w przepływach turbulentnych i modelować naprężenia
Reynoldsowskie jest konieczne przeanalizowanie szeregu związków pomiędzy różnymi parametrami.
Dzięki tym parametrom jest możliwe ustalenie podobieństw i różnic pomiędzy różnymi przepływami
turbulentnymi. Bardzo wiele informacji na temat tzw. parametrów strukturalnych można znaleźć w pracy
Elkinsa (1997), Elkinsa i Eatona (2000) i Hanjalica, Loundera (2011). W pracy analizowano niektóre z
rozważanych w tych pracach parametry strukturalne:
2

2

1/ 2

R   (T' u'  T' v' )1/ 2 /(T' T' (u' u'  v' v')1/ 2 )
1/ 2

(9.7)

1/ 2

R w  T' w ' /(T' T' w' w ' )

(9.8)

w ' w ' /(u' u'  v' v')

(9.9)

2

2

A1  ( w ' u '  w ' v' )1/ 2 /(u ' u '  v' v'  w ' w ')

(9.10)

Dla wysokich liczb Reynoldsa maksymalna wartość A1 uzyskiwana w obliczeniach dla warstwy
przyściennej stojana wahała się w przedziale od 0,08 do 0,11, co jest typowe dla przepływów
trójwymiarowych (0,15 jest wielkością typową dla przepływów dwuwymiarowych). Zredukowanie
wartości A1 w przypadku przepływów trójwymiarowych świadczy o tym, że przepływy te są mniej
efektywne w pobieraniu energii z przepływu średniego niż jest to obserwowane w przepływach
dwuwymiarowych. Przykładowy rozkład parametru A1 w funkcji z+ ilustruje Rys. 9.7a. Rys. 9.7b pokazuje
rozkłady parametru w ' w ' /(u' u'  v' v') w funkcji z+ uzyskane dla różnych liczb Re; wyniki są porównane z
wynikami Kasagi (1999-2003). Bardzo duża wartość parametru w pobliżu ścianki wskazuje na minimalny
ruch płynu w kierunku prostopadłym do ścianki w najbliższym jej otoczeniu. Wiele informacji na temat
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rozkładów parametrów strukturalnych w warstwach przyściennych wirnika i stojana znajduje się w pracy
Kiełczewski, Tuliszka-Sznitko (2013a, b).

a)

b)
Rys. 9.7

a) Rozkład A1 w funkcji z+, L=25, Rm=1,8, przekrój środkowy warstwy przyściennej stojana, b) profile

w' w' /(u' u'  v' v') w funkcji z+ uzyskane dla konfiguracji o różnych współczynnikach L i różnych liczbach Reynoldsa, przekrój
środkowy warstwy przyściennej stojana, porównanie z wynikami Kasagi (1999-2013), Kiełczewski, Tuliszka-Sznitko (1913a).

9.1.5 Turbulentna liczba Prandtla
Turbulentna liczba Prandtla jest bardzo istotnym parametrem charakteryzującym termiczną warstwę
przyścienną i jest definiowana jako stosunek lepkości turbulentnej do turbulentnej dyfuzji ciepła, co po
przekształceniach możemy zapisać następująco (Tuliszka-Sznitko, 2011):

PrT  (v' w ' /(dv / dz)) /(T' w ' /(dT / dz))

(9.11)

Rys. 9.8a ilustruje rozkład turbulentnej liczby Prandtla uzyskany w warstwie przyściennej stojana (wyniki
uzyskane zostały dla różnych parametrów L, różnych liczb Re i w różnych przekrojach warstwy
przyściennej stojana). Rezultaty zostały porównane z wynikami Kasagi (1999-2003). Z wykresu widać, że
w najbliższym otoczeniu ścianki (do około z+=10) turbulentna liczba Prandtla bliska jest jedności.
W pracy turbulentna liczba Prandtla służyła, między innymi, do wyznaczania punktu przejścia laminarnoturbulentnego na wirującym podgrzewanym dysku. Rys. 9.8b pokazuje profile promieniowe PrT
wyznaczone wzdłuż wirnika i stojana odpowiednio w przekrojach osiowych z=-0,9862 i z=0,9862. Z
wykresu widać, że w pobliżu stojana turbulentna liczba Prandtla jest bliska jedności na prawie całej
rozciągłości dysku. W przypadku wirnika w pobliżu cylindra wewnętrznego obserwujemy niższą wartość
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(0,56), natomiast w sąsiedztwie cylindra zewnętrznego wynosi PrT=1. Ta zmiana związana jest z
przejściem laminarno-turbulentnym, które dla rozpatrywanego przypadku (L=25, Rm=1,8, Re=750000)
zachodzi dla lokalnej liczby Reynoldsa Re R  r *2  /   = 264000-375000, co zgadza się z oszacowaniami
Itoh i in. (1992) zgodnie, z którymi przejście następuje na wirniku dla lokalnej liczby Reynoldsa 160000360000.

a)

b)
Rys. 9.8 a) Turbulentna liczba Prandtla w funkcji z+, przekrój środkowy warstwy przyściennej stojana, oraz przekroje w
punkcie kolokacyjnym 44 i 70 (w pobliżu cylindra zewnętrznego), porównanie z wynikami Kasagi (1999-2003), TuliszkaSznitko, Kiełczewski (2014), b) promieniowe profile turbulentnej liczby Prandtla w warstwie przyściennej stojana i wirnika,
L=25, Re=750000.

9.1.6 Rozkłady lokalnej liczby Nusselta wzdłuż dysków
Obszar przejścia laminarno-turbulentnego w warstwach przyściennych stojana i wirnika widoczny jest
również na rozkładach lokalnej liczby Nusselta wzdłuż wirnika. W pracy lokalna liczba Nusselta liczona
była z zależności:
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Nu 

1  T 
  L(Rm  r)
Tc  z  w

(9.12)

Gdzie Tc jest bezwymiarową temperaturą w rdzeniu obszaru obliczeniowego. Na Rys. 9.9a i b
przestawione są rozkłady Nu uzyskane odpowiednio na wirniku i stojanie (L=25, Re=750000 i L=45,
Re=750000). Z wykresów widać, że rozkłady uzyskane dla L=25 i 45 są bardzo podobne. Z rozkładu
uzyskanego dla wirnika (Rys. 9.9a) widać, że kąt nachylenia linii aproksymującej rozkład liczby Nusselta
zmienia się gwałtownie w obszarze przejścia laminarno-turbulentnego: w obszarze laminarnym rozkład
0,5
0,8
opisany być może zależnością Nu  0,37 ReR i zależnością Nu  0,0153 ReR w obszarze turbulentnym.
0,8
Uzyskana zależność Nu  0,0153 ReR jest w zgodzie z zaproponowaną dla turbulentnego podgrzewanego
0.6
0,8
wirnika przez Dorfmana (1963) Nu  0,0197 Pr ReR , jak również z zależnością zaproponowaną przez

Pelle i Harmand (2007)
eksperymentalnych).

Nu  Re0R, 746

(zależności wyznaczone zostały na podstawie badań

Wzdłuż stajana wyniki obecnej pracy zostały

opisane zależnością:

Nu  0,0153 Re . Warto zauważyć, że maksymalne wartości liczby Nusselta występują na stojanie w
0,8
R

pobliżu cylindra zewnętrznego, gdzie poziom turbulencji jest najwyższy.

a)
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b)
Rys. 9.9 Promieniowe profile lokalnej liczby Nusselta, a) podgrzany wirnik, b) chłodzony stojan.

9.2 Przepływ pomiędzy wirnikiem i stojanem z nałożonym przepływem
zewnętrznym
9.2.1 Strumienie promieniowe
W tym rozdziale zostanie dokonana analiza wpływu strumieni chłodzących na strukturę przepływu
pomiędzy wirnikiem i stojanem, na rozkład liczby Nusselta wzdłuż podgrzewanego wirnika, jak również
na profile innych parametrów przepływowych istotnych ze względów inżynierskich. Badania zostały
przeprowadzone dla konfiguracji o rozciągłości obszaru L=5, krzywiźnie Rm=1,8, dla liczby Reynoldsa
Re=600000 i termicznej liczby Rossbiego B=0,1. Parametry te zostały wybrane, ze względu na istniejącą
dla konfiguracji zamkniętej bazę danych numerycznych i eksperymentalnych (Severac, Serre, 2007), co
umożliwiło zweryfikowanie wyjściowych wyników (przykładowe porównanie wyników zawiera rozdział 5,
Rys. 5.4). Schemat przekroju merydionalnego konfiguracji wirnik/stojan z zaznaczoną szczeliną wlotową i
wylotową pokazuje Rys. 9.10. Wlot czynnika chłodzącego znajduje się na powierzchni cylindra
wewnętrznego; szczelina ma szerokość di a jej dolna krawędź usytuowana jest na wysokości hi od
dolnego dysku. Czynnik opuszcza konfigurację przez szczelinę o szerokości do znajdującą się na cylindrze
zewnętrznym, która usytuowana jest na wysokości ho od powierzchni dysku dolnego. Dla wszystkich
analizowanych przypadków wylot ma parametry podane w Tabeli 9.1. Parametry szczeliny wlotowej były
zmienne: zmianie ulegały lokalizacja dolnej krawędzi szczeliny hi, jak również jej szerokość di (wahania
parametru di były nieznaczne). Parametry szczeliny wlotowej rozważane w pracy podane są w Tabeli 9.2.
Dla wszystkich przypadków obliczeniowych zastosowano identyczną wartość współczynnika strumienia
objętości Cw=918,3673. Tak jak w poprzednim rozdziale wirujący dysk dolny jest podgrzewany a
stacjonarny dysk górny jest chłodzony, stacjonarny cylinder zewnętrzny jest odgrzewany i wirujący
cylinder wewnętrzny jest chłodzony. Chłodzący płyn wprowadzany jest promieniowo lub osiowo
(wyprowadzenie płynu jest promieniowe dla wszystkich przypadków).
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Poniżej podane są informacje dotyczące parametrów siatki, zastosowanych parametrów metody SVV,
wielkość kroku czasowego i precyzji uzyskanych wyników (Tabela 9.3 i 9.4). Bardzo istotnym elementem
obliczeń ze strumieniami chłodzącymi była analiza błędów numerycznych - wszystkie parametry metody
SVV zostały zoptymalizowane w celu zminimalizowania błędu. Błąd korektora na ciśnienie w obliczeniach
był na poziomie 10 5 . Dalsza analiza błędu skupiona została na warunku Courant-Fiedrichs-Lewy
omawianego szeroko w pracy Trefethen (1994), z której wynika, że dla równań eliptycznych i metod
spektralnych warunek ten nie ma bezpośredniego zastosowania. Niemniej, autor zdecydował się na
wykorzystanie koncepcji związanej z fizyczną interpretacją warunku CFL - prędkość wymnożona przez
krok czasowy i podzielona przez długość oczka siatki musi być mniejsza od stałej Couranta (zależnej od
metody obliczeniowej). W przeprowadzonych obliczeniach wartość CFL (stałej Couranta) dla każdego
punktu siatki wyznaczana jest osobno. Najpierw, dla n-tego kroku czasowego w punkcie (i, j, k) siatki
wyznaczana jest wielkość oczek w kierunku promieniowym, osiowym i obwodowym (przy znanej długości
kroku czasowego):

(9.13)

Wektor prędkości zapisujemy następująco:

(9.14)
Wyznaczamy wartość warunku CFL w każdym kierunku:

(9.15)
Natomiast, jako wartość kryterialną CFL w danym punkcie siatki wzięto sumę powyższych:

(9.16)
Jako wartość CFL dla całej siatki przyjęto wartość maksymalną z wszystkich punktów. Obliczenia
pokazały, że gdy tak policzona wartość CFL była poniżej 0,3 na początku procesu obliczeniowego, to ich
stabilność była zagwarantowana. Gdy wartość ta była większa od 1, to proces się rozbiegał. Informacja
ta była bardzo cenna przy doborze parametrów symulacji. Tabela 9.4 zawiera błędy korektora na
ciśnienie i wartości tak wyznaczonego wskaźnika CFL dla różnych hi (wartość maksymalna CFL, (9.16)).
Dla wszystkich przykładów CFL przybierała wartości od 0,165 do 0,192. Tabela 9.4 pokazuje, że położenie
szczeliny nie ma wpływu na maksymalny błąd korektora i CFL, jednocześnie z Tabeli 9.4 widać, że dla
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przykładu bez strumienia chłodzącego błąd korektora na ciśnienie jest o dwa rzędy mniejszy niż dla
przykładów ze strumieniem.

Rys. 9.10 Schematyczne przedstawienie przekroju merydionalnego konfiguracji ze strumieniem chłodzącym, dolny dysk i
wewnętrzny cylinder wirują z tą samą prędkością, zewnętrzny cylinder i dolny dysk są podgrzewane, wlot chłodnego
strumienia znajduje się na wewnętrznym cylindrze, wylot znajduje się na zewnętrznym cylindrze. Obszar obliczeniowy
obejmuje jasno-żółty prostokąt.

ho

do

Węzły

-0,960

0,1626

139-156

Współrzędne
węzłów
[-0,9063; -0,7431]

Tab. 9.1 Parametry geometryczne szczeliny wylotowej.

Lp.

hi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-0,960
-0,900
-0,750
-0,575
-0,300
-0,060
0,150
0,425
0,600
0,840

di
0,1626
0,1632
0,1669
0,1652
0,1698
0,1569
0,1698
0,1652
0,1669
0,1613

𝑢𝑚𝑎𝑥

Węzły

0,08212
0,08425
0,08642
0,09081
0,09064
0,10139
0,09064
0,09081
0,08642
0,07934

144-165
139-156
127-140
116-127
99-109
86-95
73-83
55-66
42-55
1-34

Współrzędne
węzłów
[-0,9613; -0,7986]
[-0,9063; -0,7431]
[-0,7547; -0,5878]
[-0,5878; -0,4226]
[-0,3090; -0,1392]
[-0,0696; 0,0872]
[0,1392; 0,3090]
[0,4226; 0,5876]
[0,58778; 0,7547]
[0,8387; 1,0000]

Tab. 9.2 Parametry szczeliny wlotowej. Numery węzłów siatki wzdłuż wewnętrznego cylindra, miedzy którymi znajduje się
profil wlotowy strumienia i ich współrzędne. Kolumna 𝒖𝒎𝒂𝒙 zawiera maksymalną prędkość promieniową na wlocie.

L
Rm
Re
Pr
B
dt
N
M
K

=
=
=
=
=
=
=
=
=

𝜀𝑁∗
∗
𝜀𝑀
𝜀𝐾∗
𝑘𝑁
𝑘𝑀
𝑘𝐾
𝜈∗

5
1,8
600 000
0,7
0,1
5.0E-5
185
181
220
84

=
=
=
=
=
=
=

1/N [m2/s]
1/M [m2/s]
1/K [m2/s]
N/2
M/2
K/2
1,51E-5 [m2/s]

Tab. 9.3 Parametry obliczeniowe stosowane przy badaniu przepływów ze strumieniami, parametr 𝝂∗ występuje tylko w
kontekście sztucznej lepkości w SVV.

hi

Błąd korektora na ciśnienie

CFL

Brak strumienia
0,840
0,600
0,425
0,150
-0,060
-0,300
-0,575
-0,750
-0,900
-0,960

2,12E-07
2,46E-05
2,57E-05
2,46E-05
2,36E-05
2,38E-05
2,73E-05
2,50E-05
2,11E-05
2,48E-05
2,34E-05

1.65E-01
1.92E-01
1.80E-01
1.74E-01
1.79E-01
1.83E-01
1.69E-01
1.81E-01
1.92E-01
1.74E-01
1.84E-01

Tab. 9.4 Błąd korektora na ciśnienie oraz wartość CFL uzyskane dla różnych lokalizacji szczeliny hi.

Rys. 9.10 pokazuje rozwój profilu osiowego wzdłuż cylindra wewnętrznego dla przepływu bez strumieni
chłodzących. Profile zaznaczone są dla wszystkich rozpatrywanych wysokości hi. Z Rys. 9.10 widzimy, że
strumień chłodzący natrafia na recyrkulujący płyn propagujący wzdłuż cylindra wewnętrznego w
kierunku wirującego dysku (jest to przypadek przepływu poprzecznego).

Rys. 9.11 Przekrój merydionalny w pobliżu wewnętrznego cylindra dla przypadku bez strumienia chłodzącego, uśrednione po
obwodzie profile promieniowe osiowej składowej prędkości na wysokości bezpośrednio poprzedzającej miejsca wlotowe
strumieni. Szarym kolorem zaznaczono obszar wlotu, niebieskimi strzałkami oznaczono uśredniony po obwodzie osiowy profil
prędkości promieniowej w warstwie przyściennej statora.
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Struktura przepływu w obszarze wlotu strumienia
Rys. 9.12a, b, c d, e, f, g i h ilustrują pole przepływu merydionalnego i pole temperatury w najbliższym
otoczeniu wlotu strumienia chłodzącego przez szczelinę. Widzimy, że strumień chłodzący wpływa przez
szczelinę w cylindrze wewnętrznym prostopadle do strumienia recyrkulującego wzdłuż cylindra
wewnętrznego, następnie oba strumienie łączą się i uderzają w wirujący dysk dolny. Wraz ze
zwiększaniem się odległości szczeliny od wirującego dysku hi, zwiększa się odległość pomiędzy punktem
uderzenia strumienia w wirnik i cylindrem wewnętrznym. W lewym dolnym narożniku (pomiędzy dolnym
dyskiem i strumieniem) tworzy się wir, w którym płyn wiruje zgodnie ze wskazówkami zegara. Powyżej
strumienia tworzy się wir propagujący w kierunku przeciwnym. Wielkość obu wirów rośnie wraz ze
zwiększaniem się odległości wlotu od wirnika hi. Jednakże, dla hi=0,6 wir propagujący zgodnie ze
wskazówkami zegara wypełnia cały obszar pomiędzy wirnikiem i stojanem, podczas gdy wir propagujący
w kierunku przeciwnym kurczy się. Na Rys. 9.12a, b, c d, e, f, g i h naniesione są rozkłady lokalnej liczby
Nusselta Nu, z których widać, że w miejscu uderzenia strumienia w wirujący dysk tworzy się lokalne
maksimum Nu. Rys. 9.13 przedstawia struktury powstające w pobliży szczeliny wlotowej; analizowane są
izo-linie temperatury bezwymiarowej i składowej promieniowej prędkości dla konfiguracji o różnych
wartościach hi.

a)

b)

c)

d)
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e)

f)

g)
h)
Rys. 9.12 Obszar wlotu strumienia chłodzącego przez szczelinę w cylindrze wewnętrznym, pole prędkości na tle pola
temperatur, a) hi=-0,9, b) hi=-0,75, c) hi=-0,575 , d) hi=-0,3 , e) hi=-0,06, f) hi=0,15, g) hi=0,425, h) hi=0,6, Re=600000, L=5,
Rm=1,8.

Izo-line T=0,2
(widok z góry)

Izo-linie T=0,2
(widok od spodu)

Izo-linie u=0,04
(widok z góry)

hi=brak
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Izo-linie u=0,04
(widok od spodu)

hi=0,84

hi=0,6

hi=0,425

hi=0,15

88

hi=-0,06

hi=-0,3

hi=-0,575

hi=-0,75

89

hi=-0,9
Rys. 9.13 Przekroje chwilowe w pobliżu wewnętrznego cylindra dla różnych parametrów hi. Czas globalny 2,5. W pierwszej i
drugiej kolumnie znajduje się izo-powierzchnia temperatury dla T=0,2, w trzeciej i czwartej kolumnie znajduje się izopwierzchnia u=0,04 kolorowana temperaturą w zakresie T=0-0,2. Pierwsza i trzecia kolumna obrazują struktury widziane z
perspektywy, w której oś z skierowana jest ku górze, w drugiej i czwartej kolumnie oś z skierowana jest na dół, Re=600000,
L=5, Rm=1,8, B=0,1.

Rozkłady liczby Nusselta wzdłuż tarcz
Rys. 9.14a prezentuje merydionalne pola prędkości i temperatury uzyskane dla konfiguracji bez strumieni
promieniowych, Re=600000, L=5m, Rm=1,8. Płyn propaguje w kierunku wyższych promieni wzdłuż
wirnika a następnie recyrkuluje wzdłuż statora i wewnętrznego wirującego cylindra. Nałożony (na obraz
przepływu merydionalnego) profil promieniowy lokalnej liczby Nusselta wzdłuż wirnika pokazuje
gwałtowny wzrost Nu w pobliżu podgrzewanego cylindra zewnętrznego, co związane jest ze
zwiększeniem poziomu turbulencji w tym obszarze. Zmiana charakteru przepływu na wirującym dysku
widoczna jest wyraźnie na Rys. 9.14b, gdzie analizowane są izo-linie składowej osiowej wektora
prędkości w przekroju azymutalnym warstwy przyściennej wirnika: widzimy, że w pobliżu cylindra
wewnętrznego przepływ jest laminarny, następnie w obszarze środkowym występują wiry spiralne
typowe dla przejścia laminarno-turbulentnego i ostatecznie w pobliżu cylindra zewnętrznego przepływ
jest w pełni turbulentny. Na wirującym podgrzewanym dysku dla liczby Re=600000 obserwujemy
przejście laminarno-turbulentne dla r z przedziału 0,3 do 0,4. Rys. 9.15a, b, c, d, e, f, g, h ilustrują
przepływ merydionalny (uzyskany dla tych samych przykładów przepływowych, co na Rys. 9.12) na tle
pola temperatury z naniesionym rozkładem liczby Nusselta wzdłuż podgrzewanego wirnika oraz
kryterium Q. Z porównania Rys. 9.15a, b, c, d, e, f, g, h (wykresy uzyskane ze strumieniami) i Rys. 9.14
(bez nałożonego strumienia) widzimy, że strumienie intensywnie turbolizują przepływ w najbliższym
sąsiedztwie cylindra wewnętrznego (wpływ ten zależy od hi). Rys. 9.16b i d pokazują izo-linie
odpowiednio składowej osiowej prędkości i izo-linie temperatury w przekroju azymutalnym warstwy
przyściennej wirnika uzyskane dla przypadku hi=-0,75. Z rysunku widzimy, że nie ma już obszaru
laminarnego i wirów spiralnych, które występowały dla przykładu bez strumieni (Rys. 9.14b) – przepływ
na całej rozciągłości wirnika jest turbulentny. Znajduje to odbicie również na rozkładzie lokalnej liczby
Nusselta (Rys. 9.15b). Rys. 9.16d pokazuje, że wprowadzany strumień powoduje wyrównanie pola
temperatur w kierunku obwodowym. Na Rys. 9.16g, 16h, 16i widzimy strukturę trójwymiarową warstwy
przyściennej wirnika uzyskaną odpowiednio dla przykładu bez strumienia, ze strumieniem hi=-0,75 i ze
strumieniem hi=0,425. Na wykresach analizowane są izo-linie składowej promieniowej wektora
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prędkości u=0,4 kolorowane temperaturą o zakresie od 0,0 do 0,7. Widzimy, że strumienie obniżają
temperaturę w pobliżu cylindra wewnętrznego ale jednocześnie wyraźnie turbolizują przepływ.

a)

b)
Rys. 9.14 a) Przepływ merydionalny i pole temperatury z naniesionym rozkładem lokalnej liczby Nusselta wzdłuż
podgrzewanego wirnika, b) izo-linie składowej osiowej wektora prędkości w przekroju azymutalnym, 170 punkt kolokacyjny –
z=-0.98. Przykład bez strumieni chłodzących, Re=600000, L=5, Rm=1,8.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
Rys. 9.15 Przepływ merydionalny ze strumieniem chłodzącym na tle pola temperatur T=[0, 0,7]( uśrednione po obwodzie)
oraz kryterium Q=[0, 40] (bez uśredniania), a) hi=-0,9, b) hi=-0,75, c) hi=-0,575 , d) hi=-0.3 , e) hi=-0,06, f) hi=0,15, g) hi=0,425,
h) hi=0,6, i) brak strumienia, czas globalny 25, Re=600000, L=5, Rm=1,8.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)
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g)

h)

i)

Rys. 9.16 Przekrój azymutalny warstwy przyściennej wirnika; 170 punkt kolokacyjny – z=-0.98, a) izo-linie składowej osiowej
prędkości, przykład bez strumienia chłodzącego, b) izo-linie składowej osiowej prędkości, przykład ze strumieniem hi=-0,75, c)
izo-linie temperatury, przykład bez strumienia chłodzącego, d) izo-linie temperatury, przykład ze strumieniem hi=-0,75, e) izolinie kryterium Q, przykład bez strumieni, f) izo-linie, przykład ze strumieniem hi=-0,75. Fragment struktury trójwymiarowej
przepływu uzyskany dla jednej izo-powierzchni promieniowej składowej prędkości u=0.4 kolorowanej temperaturą dla
konfiguracji odpowiednio: g) bez strumienia promieniowego, h) ze strumieniem hi=-0,75, i) ze strumieniem h=0,425.
Re=600000, L=5, Rm=1,8, czas globalny obliczeń 25.

Na Rys. 9.17a dokonano podsumowania wyników związanych z uzyskanymi rozkładami lokalnych liczb
Nusselta wzdłuż wirnika dla konfiguracji o różnych wartościach parametru hi. Wyniki porównano z
rozkładem uzyskanym dla tej samej konfiguracji ale bez strumienia promieniowego. Rys. 9.17a prowadzi
do następujących konkluzji: Profile uzyskane dla strumieni wychodzących ze szczelin położonych najbliżej
wirującego dolnego dysku (np. hi= -0,9, -0,75) najbardziej różnią się od rozkładu uzyskanego dla
konfiguracji zamkniętej. Wraz ze zwiększaniem odległości szczeliny od wirnika obserwujemy, że
otrzymane rozkłady lokalnych liczb Nusselta stopniowo zbliżają się do rozwiązania bez strumienia.
Rozkłady liczby Nusselta wskazują na to, że dla przykładów (hi=-0.96, -0.9, -0.75) nie ma obszaru
laminarnego na wirującym dysku, co potwierdza struktura przepływu uzyskana w przekroju azymutalnym
warstwy przyściennej wirnika (hi=-0,75, Rys. 9.14b i d). Z Rys. 9.17a widać również, że niezależnie od
lokalizacji szczeliny ze strumieniem chłodzącym maksymalna wartość liczby Nusselta w pobliżu
zewnętrznego cylindra nieznacznie zmienia swoją wartość w zakresie około 715-750. W badaniach
należy pamiętać aby obliczenia przeprowadzić dla wystarczająco dużego czasu globalnego; wpływ czasu
globalnego na profil liczby Nusselta pokazany został na Rys. 9.17b. W pracy badano również wpływ
położenia wylotu na rozkład liczby Nusselta – wyniki pokazały, że wpływ ten jest niewielki, co ilustruje
Rys. 9.17c. Na Rys 9.17b widać spadek piku Nusselta w pobliżu zewnętrznego cylindra wraz z upływem
czasu. Spadek piku nie jest spowodowany chłodzeniem tylko własnościami samego przypadku bazowego
bez chłodzenia. Widać to jasno na Rys. 9.17d gdzie wraz z upływem czasu, dla przepływu bazowego bez
chłodzenia (linia czarna przerywana i czerwona), pik Nusselta w pobliżu zewnętrznego cylindra maleje.
Ponadto na Rys 9.17d widać że dla czasu t=25 (czarne linie) ów pik Nusselta w pobliżu zewnętrznego
cylindra jest nieznacznie wyższy niż dla przypadku bez chłodzenia. Zatem wynika z tego że zastosowanie
strumienia chłodzącego zwiększa wartość Nu na niemal całej długości wirnika.
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a)

b)
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c)

d)

Rys. 9.17 Lokalna liczba Nusselta w funkcji r, wirnik, a) wpływ położenia szczeliny wlotowej na profile Nu, b) wpływ czasu
globalnego obliczeń na uzyskiwane rozwiązania, c) wpływ położenia szczeliny wylotowej, t=25, Re=600000, L=5, Rm=1,8. d)
wpływ czasu globalnego na spadek liczby Nusselta w pobliżu zewnętrznego cylindra.

Profile osiowe przepływu średniego, naprężeń Reynoldsowskich i fluktuacji temperatury
Rys. 9.18a i b ilustrują profile osiowe składowej promieniowej prędkości i profile bezwymiarowej
temperatury uzyskane dla konfiguracji o różnym usytuowaniu szczeliny wlotowej hi. Z porównania widać,
że usytuowanie wlotu strumieni nie zmienia istotnie profili przepływu średniego wyznaczonego w
przekroju średnim konfiguracji (r=0). Natomiast, uzyskane profile w przypadkach ze strumieniami
wskazują na obniżenie temperatury średniej, w środkowej partii konfiguracji, w porównaniu z profilem
uzyskanym bez strumienia chłodzącego.
Rys. 9.19a, b, c i d ilustrują profile osiowe naprężeń Reynoldsowskich u' u', v' v', w' w' i fluktuacji
temperatury T' T' wyznaczone w przekroju środkowym konfiguracji (r=0); profile uzyskane zostały dla
przepływów z strumieniami promieniowymi ulokowanymi na różnych wysokościach względem
wirującego dysku hi. Dla wszystkich badanych wielkości u ' u', v' v' , w ' w ' , T' T' maksymalne wartości zostały
uzyskane w warstwie przyściennej wirnika. Dla naprężenia u ' u ' maksymalne wartości silnie zależą od hi i
wynoszą od 0,00055 do 0,001. Największe wartości występują dla hi=-0,06, i -0,3, natomiast najmniejsze
dla skrajnych usytuowań szczeliny wlotowej 0,84 i -0,98. Maksymalne wartości u ' u ' występujące w
warstwie przyściennej stojana są stałe dla wszystkich rozważanych przypadków (różne hi) i wynoszą
około 0,0004. Generalnie, strumienie chłodzące spowodowały duży wzrost u ' u ' w pobliżu wirnika, w
porównaniu z przykładem bez strumienia, i nieznaczny spadek w pobliżu stojana.
Profile składowej v' v' również uzyskują maksymalną wartość w warstwie przyściennej wirnika, przy czym
wartości wahają się (w zależności od hi) od 0,0037 do 0,0062. Maksymalne wartości przypadają na hi=-
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0,3 i -0,06. Zaobserwowano znaczący wzrost v' v' (w stosunku do wartości uzyskanych bez strumienia) w
pobliżu wirnika i jednocześnie nieznaczny spadek w pobliżu stojana.
Większe zróżnicowanie profili obserwujemy dla w ' w ' , gdzie maksymalne wartości w warstwie
przyściennej wirnika zmieniają się od 0,00012 do 0,00022 (z maksimum dla hi=-0,3 i -0,06). Podobnie jak
dla v' v' i u ' u ' , również w przypadku w ' w ' obserwowano duży wzrost wartości w pobliżu wirnika i
spadek w pobliżu stojana w wyniku zastosowania strumieni.
Nieco inny charakter mają profile fluktuacji temperatury T' T' . Z Rys. 9.19d widzimy, że maksymalna
wartość występuje w warstwie przyściennej wirnika (około 0,016) i przypada na hi=-0,06. Maksymalne
wartości w warstwie przyściennej stojana ponownie nie zależą od hi (maksymalna wartość wynosi około
0,0048). Stwierdzono istotną redukcję fluktuacji temperatury w środkowej części konfiguracji, w
stosunku do przykładu bez strumienia, pod wpływem działania strumieni chłodzących.

a)

b)
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Rys. 9.18 Profile przepływu średniego wyznaczone dla konfiguracji o różnych wartościach hi, przekrój środkowy konfiguracji
r=0, a) profile składowej promieniowej prędkości, b) profile temperatury bezwymiarowej t=25, Re=600000, L=5, Rm=1,8.

a)

b)

c)

98

d)
Rys. 9.19 Profile osiowe naprężeń Reynoldsowskich a) u ' u ' , b) , v' v' , c) w ' w ' i fluktuacji temperatury, d) T' T' w przekroju
środkowym konfiguracji (r=0), t=25, Re=600000, L=5, Rm=1,8.

9.2.2 Strumienie osiowe
W pracy przeprowadzono badania dla jednego przypadku przepływowego z osiowym strumieniem –
szczelina wlotowa o szerokość r=0,0345 znajdowała się na stacjonarnym górnym dysku. Promień
wewnętrzny szczeliny wynosił r=-0,98, natomiast wartość współczynnika Cw była taka sama, jak w
przypadku strumieni promieniowych. Wylot następował promieniowo, zgodnie z danymi w Tabeli 9.1.
Przykładowy przepływ merydionalny z polem temperatury w najbliższym sąsiedztwie szczeliny wlotowej
przedstawia Rys. 9.20a (cały przepływ merydionalny oraz izo-linie kryterium Q pokazane są odpowiednio
na Rys. 9.20b i c). Uzyskany rozkład lokalnej liczby Nusselta (dla czasu globalnego 25) wzdłuż wirnika
pokazany jest na Rys. 9.21. Rozkład ten został porównany z rozkładem Nu uzyskanym dla przypadku bez
strumienia i z rozkładem uzyskanym dla przypadku ze strumieniem promieniowym o wartości hi=-0,75. Z
porównania widać, że wpływ rozpatrywanego strumienia osiowego na rozkład liczby Nusselta jest mały.

a)
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b)

c)

Rys. 9.20 Przepływ ze strumieniem osiowym, a) przepływ merydionalny z polem temperatury w najbliższym sąsiedztwie
szczeliny wlotowej, rozkład lokalnej liczby Nu, b) pełen przepływ merydionalny z polem temperatury, rozkład lokalnej liczby
Nu c) izo-line kryterium Q, szerokość szczeliny r=0,0345, promień wewnętrzny szczeliny r=-0,98, Re=600000, L=5, Rm=1,8.

Rys. 9.21 Rozkład lokalnej liczby Nusselta uzyskany dla przykładu ze strumieniem osiowym (szerokość szczeliny r=0,0345,
promień wewnętrzny r=-0,98 ), porównanie z rozkładem uzyskanym dla przykładu ze strumieniem promieniowym hi=-0,75, i z
rozkładem uzyskanym dla konfiguracji zamkniętej, Re=600000, L=5, Rm=1,8, czas globalny 25.

9.3 Przepływ w konfiguracji o małym współczynniku rozciągłości obszaru
W oparciu o przedstawiony algorytm i zmodernizowany o SVV program przeprowadzono obliczenia
wstępne dla konfiguracji zamkniętych o małym współczynniku rozciągłości obszaru (L<1, tzw. przepływy
Taylora-Couetta). Badania te zostały podjęte w zespole, w związku z realizacją grantu w ramach
EUHit2014 uzyskanego przez prof. E. Tuliszke-Sznitko. Badania te zostały podjęte pod koniec trwania
Studium Doktoranckiego i w ramach pracy nie prowadzono dla tych przypadków przepływowych
wnikliwej analizy zjawisk fizycznych, niemniej wybrane przykłady zostaną przedstawione w obecnym
rozdziale, w celu pokazania skuteczności działania algorytmu. Typowa konfiguracja o małym
współczynniku rozciągłości przedstawiona jest na Rys. 9.22.

Rys. 9.22 Schematyczny obraz konfiguracji Taylora-Couetta z wirami typu counter-rotating.
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Na strukturę przepływu Taylora-Couetta zasadniczy wpływ mają warunki brzegowe na cylindrach
zamykających obszar (wpływ ten maleje wraz ze zwiększaniem się współczynnika L). W przypadku
przepływów Batchelora, rozważanych w rozdziale 9.1, wpływ ten jest niewielki. W klasycznej postaci
przepływ Taylora-Couetta (L<1) odbywa się pomiędzy wirującym wewnętrznym cylindrem i stacjonarnym
zewnętrznym cylindrem. Dwa dyski górny i dolną są stacjonarne. Parametrami rządzącymi przepływem
są: liczba Reynoldsa
współczynnika

Re  r0 (r1  r0 ) /  , współczynnik promieni   r0 / r1 oraz odwrotność

rozciągłości

obszaru

  2h /(r1  r0 ), L  1/  .

Przepływy

Taylora-Couetta

charakteryzują się wyjątkowo interesującą fizyką, jak również szeroką aplikacją (przemysł chemiczny,
klimatyzacja, maszyny przepływowe). W przepływach Taylora-Couetta obserwujemy serie kolejnych
bifurkacji, które prowadzą od przepływu laminarnego do turbulentnego, Dong (2008). Powyżej pewnej
krytycznej liczby Reynoldsa przepływ staje się niestabilny i w przestrzeni pomiędzy cylindrami tworzą się
wiry typu ”counter-rotating” - pierwsza bifurkacja. Wiry charakteryzują się łatwą do zaobserwowania
długością falową w kierunku osiowym   2h /(r1  r0 ) , Rys. 9.23a. W następnym etapie procesu
przejścia laminarno-turbulentnego pojawiają się wiry o wyraźnym zafalowaniu w kierunku obwodowym
(wavy vortex flow, WVF, Rys. 9.23b). Kolejne bifurkacje oznaczane są w literaturze przez MWV
(modulated wavy vortices, Rys, 9.23c) i TTV (turbulent Taylor vortices). Na Rys. 9.23a, b i c pokazane są
struktury przepływu uzyskane dla odpowiednio Re=160, 200 i 1251 (L=0,078, Rm=19, B=0, do wizualizacji
struktur zastosowano metodę 2).
Wstępnie badano również przepływy Taylora-Couetta z wymianą ciepła. Rys. 9.24a ilustruje izo-linie
temperatury w przekroju merydionalnym konfiguracji o rozciągłości obszaru L=0,05 i   r0 / r1 =0,5
(podgrzewany był stacjonarny cylinder zewnętrzny i stacjonarne dyski, górny i dolny). Na Rys. 9.24a
obserwujemy 24 wiry. Strumienie wychodzące z cylindra wewnętrznego i uderzające w cylinder
zewnętrzny są wąskie, natomiast strumienie wychodzące z cylindra zewnętrznego i uderzające w cylinder
wewnętrzny są znacznie szersze, co ma odbicie w rozkładzie liczby Nusselta wzdłuż cylindrów (Rys. 9.24b
i c). Na Rys. 9.24b i c naniesiono odpowiednio rozkłady liczb Nusselta wzdłuż cylindra zewnętrznego i
wewnętrznego (Re=500 i 300). Maksymalne wartości Nu na cylindrze zewnętrznym przypadają na obszar
uderzenia strumieni wychodzących z cylindra wewnętrznego (strumienie wychodzące z cylindra
wewnętrznego są bardzo wąskie, stąd ostry kształt krzywych Nu=f(z) w obszarze największych wartości).
Natomiast, maksymalne wartości liczby Nusselta na cylindrze wewnętrznym przypadają na obszar
uderzenia strumieni wychodzących z cylindra zewnętrznego (krzywe maja łagodniejszy kształt). Uzyskane
rozkłady pokrywają się z opublikowanymi przez Ghayoub i in. (1992).
Dalszej weryfikacji kodu dokonano w oparciu o badania eksperymentalne prowadzone w ramach
EUHit2014 w BTU (Cottbus), między innymi, porównując strukturę przepływu merydionalnego
uzyskanego dla L=0,956 Rm=2,2, Re=8375, B=0 (dolny dysk i cylinder wewnętrzny (po lewej) wirują,
cylinder zewnętrzny i dysk górny są stacjonarne). Porównano wyniki uzyskane przy zastosowaniu metody
Kalleroscope (Rys. 9.25a) i wyniki uzyskane z symulacji numerycznej (Rys. 9.25b). Do wizualizacji wyników
numerycznych zastosowano metodę 2. Porównanie pokazuje zgodność wyników.
Przeprowadzone wstępne obliczenia dla konfiguracji L<1 potwierdziły, że program może być stosowany
do badania tego typu przepływów.
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a)
b)
c)
Rys. 9.23 Struktury przepływu uzyskane dla odpowiednio a) Re=160, b) 200 i c) 1251, L=0,078, Rm=19, B=0, do wizualizacji
struktur zastosowano metodę 2, Kiełczewski, Tuliszka-Sznitko, Bontoux (2014).

Rys. 9.24 a) Izo-linie temperatury w przekroju merydionalnym konfiguracji o rozciągłości obszaru L=0,05, Rm=3, Re=500,
podgrzewany stacjonarny cylinder zewnętrzny i stacjonarne dyski, górny i dolny, rozkład lokalnej liczby Nu wzdłuż b) cylindra
zewnętrznego, c) cylindra wewnętrznego, linia czarna Re=500, linia czerwona Re=300, Kiełczewski, Tuliszka-Sznitko, Bontoux
(2014).

a)

b)

Rys. 9.25 a) Obraz przepływu merydionalnego uzyskany z metody Kalliroscope, EUHit2014, b) obraz przepływu uzyskany z
metody symulacji numerycznej (izo-linie 2), L=0,956 Rm=2,2, Re=8375, B=0, dolny dysk i cylinder wewnętrzny (po lewej)
wirują, cylinder zewnętrzny i dysk górny są stacjonarne
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10 Podsumowanie
W pracy przeprowadzono kompleksowe badania symulacyjne przepływu z wymianą ciepła w konfiguracji
pomiędzy stojanem i wirnikiem, i pomiędzy dwoma koncentrycznymi cylindrami. Dla wybranych
przykładów badania przeprowadzone zostały z nałożonym przepływem zewnętrznym. Badania
przepływów w konfiguracjach wirujących mają znaczenie fundamentalne, gdyż pozwalają na wnikliwą
analizę przejścia laminarno-turbulentnego i charakterystyk turbulencji w przepływach trójwymiarowych
przy stosunkowo niskich kosztach badań. W pracy badania takie prowadzone były w zmiennym polu
temperatur, co umożliwiło zbadanie korelacji pomiędzy strukturą przepływu a rozkładami liczby Nusselta
na tarczach. Badane przepływy mają również duże znaczenie aplikacyjne, gdyż tego typu konfiguracje,
występują miedzy innymi, w silnikach turbogazowych, stąd praca może w sposób szczególny
zainteresować inżynierów zajmujących się systemami chłodzenia. Z tego punktu widzenia najbardziej
interesującymi przykładami przepływowymi są przykłady z nałożonymi chłodzącymi przepływami
zewnętrznymi.
Postawiony cel w pracy (zbadanie przepływów turbulentnych w konfiguracjach wirujących z wymianą
ciepła i ze strumieniami chłodzącymi) wymagał użycia bardzo precyzyjnego szybko liczącego kodu
numerycznego (co związane było również z koniecznością zastosowania siatek liczących do 35 milionów
punktów kolokacyjnych). W pracy stworzono i przetestowano takie narzędzie wykorzystując istniejący w
zespole kod bazujący na metodzie spektralnej kolokacji (DNS). Kod ten w ramach pracy został
wzbogacony o procedurę stabilizującą obliczenia w obszarze dużych liczb Reynoldsa (SVV). Kod został
rozszerzony o możliwość prowadzenia obliczeń dla strumieni chłodzących; miedzy innymi wprowadzono
obsługę nowych warunków brzegowych (warunek konwekcyjny na wylocie ze strumieni). Testy
potwierdziły, że nowy kod zachowuje ekspnencjalną zbieżność metod spektralnych. Dodatkowo
narzędzie zostało zoptymalizowane pod względem szybkości działania (zrównoleglenie) i zużycia pamięci.
Przygotowano procedury umożliwiające wizualizacje przepływów za pomocą kryteriów 2, ci, Q i .
Stworzone i przetestowane narzędzie zostało w następnym kroku użyte do badań.
W pracy dużo miejsca poświecono metodyce badań numerycznych przepływu z wymianą ciepła w
konfiguracji pomiędzy wirnikiem i stojanem. Metoda rozwiązania problemu postawionego w postaci
równań została bardzo precyzyjnie opisana zarówno z punktu widzenia zastosowanych technik
numerycznych, jak i implementacji na superkomputerach.
Optymalizacja programu stanowiła podstawowe zadanie umożliwiające w następnym kroku badanie
przepływów przy dużych prędkościach. Badania te podzielono na dwie grupy. W grupie pierwszej
analizowano wyniki uzyskane bez nałożonego przepływu zewnętrznego. W pracy przeprowadzono szereg
obliczeń umożliwiających wyznaczenie charakterystyk przepływu w pełni turbulentnego, jak i
charakterystyk przejścia laminarno-turbulentnego. Między innymi badano następujące wielkości
statystyczne: składowe wektora prędkości, składowe Reynoldsowskiego tensora naprężeń, składowe
turbulentnego strumienia ciepła, badano szereg zależności strukturalnych i korelacyjnych, które mogą
być przydatne dla inżynierów zajmujących się tworzeniem nowych modeli metody RANS (np. turbulentna
liczba Prandtla). Dokonano analizy członów równań transportu (podano przykładowe profile osiowe
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dyfuzji lepkiej, dyfuzji turbulentnej, produkcji i dyssypacji uzyskane dla równia transportu T ' T ' ). Analiza
profili osiowych produkcji w warstwie przyściennej wirnika umożliwiła ustalenie wpływu zmiany
charakteru przepływu (z laminarnego na turbulentny) na te profile. W następnym kroku badano rozkłady
lokalnych liczb Nusselta wzdłuż wirnika i stojana w funkcji współrzędnej r. Rozkłady liczb Nusselta
umożliwiły bardzo precyzyjne wyznaczenie obszaru przejścia laminarno-turbulentnego. Ponadto badano
profile osiowe skali Kołmogorowa i Batchelora w warstwie przyściennej stojana i porównano je z
wynikami Kasagi (1999-2003).
W pracy przeprowadzono serie obliczeń z nałożonym przepływem zewnętrznym. Do badań wykorzystano
dobrze przetestowaną (w wersji zamkniętej) konfigurację L=5, Rm=1,8 z dolnym podgrzewanym
wirnikiem i chłodzonym górnym stojanem. Podgrzewany był również stacjonarny cylinder zewnętrzny
(wirujący cylinder wewnętrzny był chłodzony). Rozważano głównie strumienie promieniowe
wprowadzane do obszaru pomiędzy cylindrami i dyskami przez szczelinę w cylindrze wewnętrznym
(wylot następował przez szczelinę w cylindrze zewnętrznym). Zastosowano stały rozkład prędkości
promieniowej na wlocie i prędkość obrotową wirującego cylindra. Na wylocie zastosowano warunek
konwekcyjny. W badaniach przeprowadzono obliczenia dla szczelin znajdujących się na różnej wysokości
w stosunku do wirnika, natomiast zachowano stały współczynnik Cw dla wszystkich przypadków. Badano
wpływ strumieni na strukturę przepływu na wirniku, na rozkład lokalnej liczby Nusselta, na rozkłady
składowych Reynoldsowskiego tensora naprężeń i profile prędkości. Badania były kontynuowane aż do
czasu globalnego 25, co wiązało się z dużymi kosztami obliczeniowymi. Zasadniczą kwestia był błąd
obliczeń, który po wielu zabiegach utrzymano na poziomie 105 (błąd korektora na ciśnienie) przy
wartości CFL na poziomie 0,165-0,192. Wyniki pokazały, że efektem zastosowania strumienia, którego
szczelina znajdowała się blisko wirnika była turbolizacja całej warstwy przyściennej wirnika, podczas gdy
bez strumienia chłodzącego obszar był laminarny w pobliżu cylindra wewnętrznego, potem
obserwowano wiry spiralne i obszar w pełni turbulentny w pobliżu cylindra zewnętrznego. Dla hi=-0,96, 0,9, -0,75 zaobserwowano znaczną zmianę rozkładu lokalnej liczby Nu w obszarze bliskim cylindra
wewnętrznego (w porównaniu do profilu uzyskanego bez strumienia). Strumienie nieznacznie zwiększyły
wartość maksymalną liczby Nu występującej w pobliżu cylindra zewnętrznego (podobnie uległo
nieznacznej zmianie położenie piku lokalnej liczby Nusselta). Zaobserwowano drugi lokalny pik Nu w
obszarze uderzenia strugi w wirujący podgrzewany dysk, gdzie warstwa przyścienne ma minimalną
grubość. W przekroju środkowym konfiguracji (r=0) badano profile osiowe wybranych wielkości
statystycznych (miedzy innymi, profile składowych Reynoldsowskiego tensora naprężeń, fluktuacji
temperatury) – stwierdzono duży wpływ strumieni na profile.
Podano przykładowe, wstępne wyniki uzyskane dla konfiguracji o rozciągłości L<1, wyniki porównano,
miedzy innymi, z wynikami uzyskanymi z badań eksperymentalnych prowadzonych metodą Kalliroscope
w ramach grantu EUHit2014. Badania potwierdziły przydatność algorytmu i programu do badania
przepływów z wymianą ciepła w tego typu konfiguracjach.
Autor planuje kontynuowanie badań, w szczególności dotyczących przepływów ze strumieniami i
publikacji uzyskanych wyników. Przeprowadzone badania doprowadziły do wielu bardzo konkretnych
wniosków, jak np. zależności korelacyjne na rozkład lokalnej liczby Nusselta na tarczach, które mogą być
przydatne dla inżynierów. Dla przepływów ze strumieniami chłodzącymi przeprowadzono obliczenia dla
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Re=600000, niemniej wyciągnięcie bardziej ogólnych wniosków wymaga przeprowadzenia dalszych
badań dla innych Re.
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11 Dodatek A
Skrypt programu MAXIMA generujący postać siły F dla analitycznego benchmarka podanego w Severac i
Serre (2007):
/* MAXIMA: */
/* display2d:false; */
/* wxMaxima */
/* set_display('none)$ */
/* grind(fu(r,a,z)); - wypisuje w formacie maximy daną funkcję (a nie w
postaci graficznej/2d/latex) */
/* http://www.derivative-calculator.net/ */
/* ================================== */
/* Start skryptu Benchmark dla rownan Naiera-Stokesa w ukl cylindrycznym */
print("--- Definicja rownania ciaglosci ---")$
divVel(_u,_v,_w,r,a,z):=(1/L)*diff(_u(r,a,z),r) + _u(r,a,z)/(L*(r+Rm)) +
(1/(L*(r+Rm)))*diff(_v(r,a,z),a) + diff(_w(r,a,z),z);
print("--- Definicja operatorow adwekcji (bez czlonow dla ukladu
cyilndrycznego) i Laplacea ---")$
/* Adwekcja, ale bez czlonow zwiazanych z cylindrycznym ukladem wsp. */
A(f,u,v,w,r,a,z):=(u(r,a,z)/L)*diff(f(r,a,z),r) +
(v(r,a,z)/(L*(Rm+r)))*diff(f(r,a,z),a) + w(r,a,z)*diff(f(r,a,z),z);
Lap(f,r,a,z):=(1/L^2)*diff(diff(f(r,a,z),r),r) +
(1/(L^2*(Rm+r)))*diff(f(r,a,z),r) + (1/(L*(Rm+r))^2)*diff(diff(f(r,a,z),a),a)
+ diff(diff(f(r,a,z),z),z);
print("--- Wyznaczenie prawej strony w rownaniach Naviera-Stokesa (rownaie
pedu) ---")$
pu(r,a,z):=diff(u(r,a,z),t) + L*(Rm+1)*(A(u,u,v,w,r,a,z) v(r,a,z)^2/(L*(Rm+r)) -2*v(r,a,z)/L(Rm+1) (Rm+r)/(L*(Rm+1)**2))+(Rm+1)*diff(p(r,a,z),r) ((L*(Rm+1))^2/Re)*(Lap(u,r,a,z) - u(r,a,z)/(L*(Rm+r))^2(2/(L*(Rm+r))^2)*diff(v(r,a,z),a));
pv(r,a,z):=diff(v(r,a,z),t) + L*(Rm+1)*(A(v,u,v,w,r,a,z) +
u(r,a,z)*v(r,a,z)/(L*(Rm+r)) + 2*u(r,a,z)/(L*(Rm+1))) +
((Rm+1)/(Rm+r))*diff(p(r,a,z),a) - ((L*(Rm+1))^2/Re)*(Lap(v,r,a,z) v(r,a,z)/(L*(Rm+r))^2+ (2/(L*(Rm+r))^2)*diff(u(r,a,z),a));
pw(r,a,z):=diff(w(r,a,z),t) + L*(Rm+1)*A(w,u,v,w,r,a,z) +
L*(Rm+1)*diff(p(r,a,z),z) - ((L*(Rm+1))^2/Re)*Lap(w,r,a,z);

print("=============================")$
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print("====== Dane Benchmarka ======")$
print("=============================")$
print("--- Definicja pola predkosci i cisnienia ---")$
u(r,a,z):=2*z^2*tanh(1-z^3)*sin(a)*cos(2*a)/(L*(r+Rm));
v(r,a,z):=5*(1+2*log(L*(r+Rm)))*z^2*tanh(1-z^3)/100;
w(r,a,z):=2*sin(L*(r+Rm)^2)^2*((1+sin(a))/(2+cos(a)))/10;
p(r,a,z):=tanh(1-L^2*(r+Rm)^2)*z^2*sin(z)*(sin(a)+cos(2*a))^2/10;
print("--- Dywergencja ---")$
divVel(u,v,w,r,a,z);
print("--- Warunek inicjacyjny ---")$
u0(r,a,z):=u(r,a,z)+0.05*(r+Rm)*sin(a);
v0(r,a,z):=v(r,a,z)+0.05*(r+Rm)*cos(a);
w0(r,a,z):=v(r,a,z)+0.05*(r+Rm)*sin(a);
print("--- Warunki brzegowe dla u ---")$
uTop(r,a):=''(u(r,a,1));
uBottom(r,a):=''(u(r,a,-1));
uLarge(z,a):=''(u(1,a,z));
uSmal(z,a):=''(u(-1,a,z));
print("--- Warunki brzegowe dla v ---")$
vTop(r,a):=''(v(r,a,1));
vBottom(r,a):=''(v(r,a,-1));
vLarge(z,a):=''(v(1,a,z));
vSmal(z,a):=''(v(-1,a,z));
print("--- Warunki brzegowe dla w ---")$
wTop(r,a):=''(w(r,a,1));
wBottom(r,a):=''(w(r,a,-1));
wLarge(z,a):=''(w(1,a,z));
wSmal(z,a):=''(w(-1,a,z));

print("--- Sila F ---")$
print(" ")$
print(" ")$
Fr(r,a,z):=''(pu(r,a,z));
print(" ")$
print(" ")$
Fa(r,a,z):=''(pv(r,a,z));
print(" ")$
print(" ")$
Fz(r,a,z):=''(pw(r,a,z));
print(" ")$
print(" ")$
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