
Tiivistelmä
Ilmastointikoneen virtauslaskenta on nopea tapa tutkia eri komponenttien ja muiden ominaisuuksien
vaikutusta ilman virtausominaisuuksien tutkimiseen. Hyvin usein kaikista tärkein ja aikaa vievin
osa virtauslaskennassa on laskentaan käytettävä laskentaverkko. Virtauslaskentaan käytettävän hek-
saedriverkon kuutioiden olisi hyvä olla mahdollisimman hyvälaatuisia ja niiden tahkojen tulisi olla
kohtisuorassa virtaussuuntaa vastaan. Tässä artikkelissa tarkastellaan avoimen lähdekoodin rakenteel-
lisen ja rakenteettoman verkon luontiohjelmia. Näiden avulla voidaan luoda verkkoja virtauslasken-
taohjelmistoa varten, jolla voidaan tehdä simulointeja ilmastointikoneen ominaisuuksista ja pyrkiä
parantamaan sen energiatehokkuutta.

Pääpointit
1. Tavoitteena valmistaa entistä energiatehokkaampia ilmastointikoneita
2. Virtausrakenteiden määritys riittävän tarkalla verkolla
3. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat ilmaisia käyttää
4. snappyHexMesh on hyvä verkottaja kappaleen ulkopuolisten virtausten simulointiin
5. cfMesh on hyvä verkottaja sisäpuolisten virtausten simulointiin
6. Swiftblock on rakenteellisen verkon luontityökalu

Ilmastointikoneen tuotekehitys
Ilmastonmuutoksen varjossa ja energiatehokkuusvaatimusten kiristyessä, on entistä tärkeämpää
pyrkiä parantamaan ilmastointikoneen ominaisuuksia. Jotta ilmastointikoneen valmistaja pystyisi
tekemään muutoksia, jotka parantavat koneen ominaisuuksia, täytyy heillä olla käsitys siitä miten
ilma koneessa käyttäytyy. Tästä syystä on entistä tärkeämpää luoda turbulenssia vain sinne missä sitä
tarvitaan. Erityisen hyödyllistä on tutkia puhaltimen imu- ja painepuolen virtausta, sen vaikuttaessa
suoraan puhaltimen hyötysuhteeseen. Toinen erityisen tärkeä kohde on lämmönsiirtimet ja niiden
sisäinen virtaus, jossa myös paikallisen virtauskentän oikein mallintaminen on erittäin tärkeää koko
prosessin kannalta.

Kuva 1: Ilmastointikone
Kuva 2: Verkoitettava alue

Verkotus ja verkon laatu
Laskentaverkko voi olla rakenteellinen tai rakenteeton. Rakenteellisen verkon luonti tarkoittaa sitä,
että käyttäjä pääsee itse ohjailemaan verkotusohjelmaa ja yksiselitteisesti määrittelemään jokaisen
kopin sijainnin. Tästä on apua, mikäli halutaan luoda juuri oikea määrä laskentakoppeja, jotta vir-
taus saadaan ratkaistua riittävän tarkasti, minimi resursseilla. Rakenteettoman verkon luonti taas on
usein nopeampaa ja rakenteeton verkon luontiohjelma pystyy verkottamaan mielivaltaisia muotoja
helpommin kun käyttäjän ei tarvitse ohjailla jokaisen kopin paikkaa. Usein tästä maksettava hinta on
laskentaelementtien heikko laatu, joka vääristä vastauksia ja niiden turhan tiheä lukumäärä kohdissa,
jossa se on tarpeetonta.

Käymme seuraavaksi läpi yleisimpiä avoimen lähdekoodin rakenteellisen ja rakenteettoman verkon
luontityökaluja käyttämällä esimerkkinä kanavasovitinta, jonka tehtävänä ilmastointikoneessa on vai-
htaa ilmavirtojen paikkoja vertikaalissa suunnassa. Kanavasovittimesta halutaan usein tehdä mahdol-
lisimman lyhyt, kuitenkaan kasvattamatta liikaa siinä syntyvää painehäviötä. Kuvassa 2. on esimerkki
kanavasovittimen sisällä olevasta ilmasta, jonka verkottamista tutkimme seuraavaksi.

Rakenteeton ja rakenteellinen verkko
Usein rakenteettoman verkon luonti on yksinkertaisempaa ja nopeampaa kuin rakenteellisen verkon
luonti. Rakenteettoman verkon ongelmia on rajakerrostihennysten luonti ja vapaan virtauksen verkon
ja rajakerrostihennysten verkon rajapinta. Ensimmäinen rakenteettoman verkon luontiohjelmisto,
jota tarkastelemme, on snappyHexMesh. SnappyHexMesh on OpenFOAM virtauslaskentaohjelmis-
toon implementoitu verkotustyökalu, jonka toimintaperiaate on käyttäjälle varsin haastava. Tämän
verkotusohjelman vahvuuksia ovat mielivaltaisen pinnan ympärille luotu verkko sekä mahdollisuus
määrittää luodaanko verkko pinnan ulko- vai sisäpuolelle. Kuvassa 3. on esimerkki siitä, miltä
snappyHexMeshillä luotu kanavasovitinverkko voisi näyttää. Tämän verkotusohjelman ongelmana
on usein se, että taustaverkon elementit eivät ole linjassa virtauksen suunnan kanssa. Esimerkiksi
tässä tapauksessa keskellä oleva jyrkkä ylös nouseva osuus on tyypillinen paikka, jonka verkottami-
nen snappyHexMeshillä vaatii paljon työtä, kuten voimme nähdä kuvasta 4. Toinen tarkasteltava
rakenteettoman verkon luontityökalu on nimeltään cfMesh. Se on Creative Fieldsin kehittämä verko-
tustyökalu joka pystyy luomaan sekä heksa- että tetraedriverkkoa. CfMeshillä pystyy luomaan todella
kätevästi erilaisia sisäpuolisen virtauksen verkkoja. Se on myös hyvin rinnakkaistuva ja sen algorit-
min läpikäyntiaika on huomattavasti lyhyempi kuin snappyHexMesh:in.

Kuva 3: snappyHexMeshillä luotu verkko
Kuva 4: Huonolaatuisia elementtejä joita esiintyy snappy-
HexMesh verkon kanssa

CfMeshiä käytettäessä kohtaa usein samanlaisia ongelmia kuin snappyHexMeshin kanssa ja
näistä esimerkkinä on kuva 5. Kuvassa näkyvä kanavasovittimen keskiosan ja yläosan välisen
rajapinnan verkkojen yhdistyminen. CfMesh ohjelman algoritmi luo kanavan liittymiskohtaan
epäjatkuvuuspisteen, jossa yhdistyy laskentaelementtejä lähes jokaisesta suunnasta. Tämä johtaa
usein laskennan kaatumiseen ja on siis merkki huonolaatuisesta verkosta. Pääasiassa cfMesh on
kuitenkin nopeampi ja luotettavampi verkostustyökalu sisäpuolisten virtausten luonnissa kuin snap-
pyHexMesh.

Kuva 5: cfMesh verkottajan ongelmia
Kuva 6: Blenderillä luotu rakenteellinen verkko

Rakenteellisen verkon luontiin käytettävä työkalu on nimeltään Swiftblock. Se on eräänlainen add-
on Blender nimiseen 3D mallinnusohjelmaan, joista kummatkin ovat julkaistu GNU lisenssin alla.
Kuvassa 5, on esimerkki siitä, mitä etua saavutetaan tehdyllä blockingstrategialla. Kanavasovittimen
virtauksen sisääntulo on jaettu kahteen blockiin. Vasemmanpuoleinen sisältää vain kanavasovittimen
alaosasta puolet, kun oikea puoli taas on tehty siten, että se voi jatkua suoraa keskiosasta yläosaan.
Tällöin saadaan rajakerrostihennykset koko keskiosan seinämäalueelle, jossa on suurin virtausnopeus
ja siten tarve tiheimmälle verkkoresoluutiolle

Laskennan tuloksia

Kun riittävän hyvä verkko on saatu luotua, asetetaan reunaehdot virtauksen alku- ja loppupäähän,
symmetriatasoon sekä sinne missä kanavasovittimen seinä sijaitsee ja ratkotaan tarvitut yhtälöt. Kun
virtausratkaisija on löytänyt virtauskentän joka noudattaa haluttuja yhtälöitä, voidaan tutkia haluttuja
ominaisuuksia. Tästä virtauskentästä päästään tarkastelemaan kanavasovittimeen syntyviä pyörteitä
ja virtaviivoja, joista muodostuu koko komponentin painehäviö. Laskentaverkko täytyy olla tiheä ja
hyvälaatuinen siellä, missä virtauksessa tapahtuu voimakkaita muutoksia. Näitä ovat erilaiset pyörteet
ja virtaus seinämän lähellä. Tässä tapauksessa havaittiin, että mitä jyrkempi kulma kanavasovitti-
men keskiosassa on sitä isomman painehäviön se muodostaa. Kanavasovitinta mallinnettiin kolmella
erisuuruisella jyrkkyyskulmalla ja tässä tapauksessa päädyttiin jyrkimpään vaihtoehtoon koneen pitu-
uden ja materiaalikustannusten minimoimiseksi. Jyrkästä kulmasta huolimatta sovittimen aiheuttama
painehäviö jäi riittävän pieneksi. Visualisoituja virtaviivoja kanavasovittimen sisällä on havainnollis-
tettu kuvassa 7.

Kuva 7: Verkoitettava alue


