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Rozdział 1

Wstęp

Odkształcanie metali w stanie stałociekłym występuje w wielu procesach przeróbki metali.
Może być ono efektem ubocznym warunków procesu, jak na przykład podczas dogniata-
nia odlewanego pasma w stanie ciekłym czy zagęszczania materiałów proszkowych, lub
być jego podstawą, jak ma to miejsce podczas rheocastingu lub tiksoformingu1. Nieza-
leżnie od przyczyn wystąpienia odkształcenia metalu w stanie stałociekłym zachodzące
w jego trakcie zjawiska mają zasadniczy wpływ na przebieg procesu formowania. Jest to
szczególnie istotne w przypadku, gdy odkształcenie takie wynika z natury procesu, nie-
mniej jednak również w pozostałych przypadkach może mieć ono decydujący wpływ na
końcowy produkt. Zjawiska zachodzące w metalach w stanie stałociekłym są wyjątko-
wo skomplikowane i wciąż znajdują się w fazie badań. Dodatkowo nastręczają one wielu
problemów podczas ich modelowania numerycznego, co przy dzisiejszej skali zastosowań
symulacji komputerowych stanowi znaczne utrudnienie. Brak jest obecnie sprawdzonych
i skutecznych metod modelowania odkształcania metalu w stanie stałociekłym, jak ma to
miejsce w przypadku formowania metali w stanie stałym lub ciekłym. Tiksoforming jest
jedną z technologii, której rozwój jest silnie spowalniany przez brak odpowiednich metod
modelowania. Technologia ta, badana od lat 70’tych ubiegłego wieku, a wykorzystywana
w przemyśle od lat 90’tych, wymaga szczególnie precyzyjnego doboru parametrów. Brak
skutecznych metod modelowania powoduje wysoki koszt opracowania technologii, a nie-
jednokrotnie uniemożliwia utrzymanie ilości wybraków na akceptowalnym poziomie. Sta-
nowi on również barierę dla małych i średnich przedsiębiorstw, nie dysponujących silnym
zapleczem badawczym, a zainteresowanych wdrożeniem technologii tiskoformingu. Biorąc
pod uwagę zakres zastosowań wyrobów tiksoformowanych, a więc przemysł samochodowy,
elektroniczny, a ostatnio również lotniczy, opracowanie skutecznych metod modelowania
procesów tiksoformingu wydaje się być bardzo istotnym zagadnieniem. Dodatkowo, opra-

1Pisownia wyrazu „tiksoforming” (ang. thixoforming) wymaga wyjaśnienia. W literaturze polskoję-
zycznej nie ma wciąż ustalonych zasad pisowni tego wyrazu, jak i wyrazów pochodnych. W pracy przyjęta
została zasada pisowni polskiej (tiksoforming) dla oznaczenia całej grupy procesów. Dla poszczególnych
technik tiksoformingu przyjęto pisownię angielską.
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cowanie metodologii modelowania procesów odkształcania metalu w stanie stałociekłym
byłoby pomocne w modelowaniu również innych procesów (formowanie proszków, ciągłe
odlewanie z dogniataniem pasma i inne). Podstawowym utrudnieniem w modelowaniu tik-
soformingu jest równoczesne występowanie w tych procesach znacznych odkształceń oraz
zjawiska tiskotropii. Duże odkształcenia utrudniają wykorzystanie algorytmów modelo-
wania opartych na reprezentacji kinetyki wg Lagrange’a, w związku z czym w większości
prac stosuje się opis kinetyki Eulera. Z drugiej strony brak jest skutecznych metod pozwa-
lających na modelowanie tiksotropii, lub szerzej ujmując, zależności własności materiału
od historii odkształcenia, w oparciu o kinetykę Eulera.

W ramach niniejszej pracy podjęto próbę opracowania oryginalnej metody konwekcji
zmiennej wewnętrznej, której przeznaczeniem jest modelowanie przepływów cieczy o wła-
snościach zależnych od historii odkształcenia w oparciu o kinetykę Eulera. W większości
dostępnej literatury materiał tiskoformowany opisywany jest właśnie jako taka ciecz. W
celu weryfikacji przyjętej koncepcji opracowano program komputerowy CompFlower, prze-
znaczony do modelowania przepływów cieczy, między innymi przy zastosowaniu techniki
konwekcji zmiennej wewnętrznej. Dodatkowym celem pracy jest implementacja metody
Characteristic Based Split (CBS), będącej jedną z najnowocześniejszych metod modelo-
wania przepływów, celem weryfikacji możliwości jej stosowania do modelowania formo-
wania metali w stanie stałociekłym. Podjęto jednocześnie próbę implementacji opisanego
programu w języku C++. Język ten nie jest popularny obecnie w zastosowaniach nume-
rycznych, co wynika z powszechnego przekonania o jego gorszej wydajności od języków
strukturalnych, takich jak FORTAN lub C. Opracowanie programu bazującego na Me-
todzie Elementów Skończonych (MES), opartego o język C++, pozwoliło autorowi na
sprawdzenie, czy możliwe jest osiągnięcie wystarczającej do zastosowań praktycznych wy-
dajności. Jednocześnie możliwe będzie osiągnięcie niedostępnej w przypadku stosowania
języków strukturalnych łatwości rozwoju i utrzymania kodu, a także możliwości wielo-
krotnego wykorzystania kodu.
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Rozdział 2

Tiksoforming – modelowanie
numeryczne

2.1 Tiksoforming – zarys technologii

Tiksoforming jest jedną z metod formowania stopów metali w stanie stałociekłym. Polega
on na odkształcaniu materiału w zakresie temperatur gwarantującym znaczny udział fazy
ciekłej. Od innych metod formowania stałociekłego wyróżnia się wymaganiami w zakresie
mikrostruktury materiału wsadowego. Z kolei od bardzo zbliżonego procesu znanego ja-
ko rheocasting, odróżnia się procedurą przygotowania wsadu. W przypadku rheocastingu
materiał wsadowy jest doprowadzany do temperatury formowania ze stanu ciekłego, na-
tomiast w przypadku tiksoformingu materiał o odpowiedniej strukturze przygotowywany
jest wcześniej i nagrzewany do temperatury formowania bezpośrednio przed odkształce-
niem. W ramach procesów tiksoformingu wyróżnić można:

• thixocasting – proces z udziałem dużej ilości fazy ciekłej (70 – 80%); proces ten
zbliżony jest do odlewania ciśnieniowego; stosowane mogą być do niego odpowiednio
oprzyrządowane urządzenia do odlewania ciśnieniowego,

• thixoforming – proces z udziałem pośredniej ilości fazy ciekłej (40 – 60%),
• thixoforging – proces z udziałem małej ilości fazy ciekłej (20 – 40%); proces ten

jest zbliżony do kucia w matrycy zamkniętej; w porównaniu do tradycyjnego kucia
kształty wyrobów mogą być jednak dużo bardziej złożone,

• thixomolding – proces opatentowany przez firmę Thixomat; proces ten polega na
formowaniu materiału za pomocą podajnika ślimakowego o odpowiedniej konstruk-
cji.

Bardziej szczegółowe opisy poszczególnych metod są dostępne w literaturze [10, 110]. W
porównaniu do wspomnianych metod formowania, takich jak odlewanie ciśnieniowe i kucie
na gorąco, tiksoforming posiada szereg zalet [10, 24], takich jak:
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• możliwość uzyskiwania wyrobów o skomplikowanych kształtach (ang. near-net-shaping),
• oszczędność energii – wymagany jest krótszy okres utrzymania materiału w stanie

o wysokiej temperaturze niż w procesie odlewania, ponadto temperatura ta jest
niższa,

• wydajność produkcji może być wyższa niż podczas odlewania,
• brak pęcherzy gazowych i porowatości w wyrobach,
• niższa niż w procesie odlewania temperatura i mniejsze niż podczas kucia siły po-

wodują zwiększenie czasu eksploatacji narzędzi,
• mniejsze naprężenia cieplne w produkcie - możliwość redukcji masy wyrobu gotowego

poprzez zaprojektowanie cieńszych ścianek,
• zmniejszenie wymagań wobec narzędzi (szczególnie w porównaniu do kucia) zwięk-

sza zakres zastosowań metod szybkiego prototypowania,
• uzyskane własności i dokładność wymiarów wyrobu są lepsze niż w przypadku od-

lewów,
• możliwe jest formowanie stopów nie nadających się do kucia na gorąco.

Oczywistym jest, że technologia tiksoformingu posiada również wady. Do podstawowych
zaliczyć można:

• koszt materiałów wsadowych jest wysoki, a liczba ich dostawców niewielka,
• proces wciąż nie jest dostatecznie poznany i wdrażanie nowych produktów jest

utrudnione,
• proces jest skomplikowany, co wymaga wysokich kwalifikacji obsługi i odpowiedniego

oprzyrządowania,
• konieczne jest ścisłe przestrzeganie zakresu temperatur podczas formowania,
• może wystąpić zjawisko segregacji fazowej.

Wysoki koszt materiału, poziom komplikacji procesu, a także konieczność precyzyjne-
go kontrolowania jego parametrów, takich jak np. temperatura, pociągają za sobą wysoki
koszt opanowania technologii i wdrażania do produkcji nowych wyrobów. Rozwiązaniem
wydaje się być szerokie zastosowanie metod modelowania komputerowego, co pozwoliłoby
na znaczne zmniejszenie liczby kosztownych prób. Poważną przeszkodą w zastosowaniu
metod modelowania numerycznego jest wysoki stopień złożoności zjawisk zachodzących
podczas tiksoformingu. Symulacje komputerowe muszą uwzględniać przede wszystkim zło-
żoną reologię materiału do tiksoformingu, jak również jej zależność nie tylko od składu
stopu, ale również od mikrostruktury tegoż materiału.

Pomimo wad tiksoformingu wydaje się jednak, że w miarę zdobywania szerszej wiedzy
na temat tego procesu, w tym umiejętności jego modelowania komputerowego, opłacalność
stosowania tej technologii będzie coraz większa.
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2.1.1 Materiał do formowania tiksotropowego

Materiał wsadowy spełniać musi szereg warunków, z których podstawowym jest odpo-
wiednia mikrostruktura. Proces uzyskiwania materiału wsadowego ma zasadniczy wpływ
zarówno na parametry samego procesu produkcyjnego, jak i na własności wyrobu końcowe-
go. Istnieje wiele metod uzyskiwania wsadu o strukturze odpowiedniej do tiksoformingu.
Najważniejsze z nich to:

• mieszanie magnetohydrodynamiczne (ang. Magnetohydrodynamics, MHD)[22, 106],
• formowanie spray’em (ang. Sprayforming) [117],
• rekrystalizacja indukowana naprężeniem i rekrystalizacja z częsciowym przetapia-

niem (ang. Strain Induced Melt Activated, SIMA oraz Recrystalization and Partial
Melting, RAP) [82],

• kontrolowana krystalizacja (ang. Near-liquidus Casting – New Rheocasting, NRC )
[46],

• „New MIT Process” – połączenie procesu mieszania i odlewania,
• rozdrobnienie ziarna (ang. Grain Refinement),
• przemiana w stanie stałociekłym (ang. Semi-Solid Thermal Transformation, SSTT )

[37, 65],
• chłodzenie podczas swobodnego spływu (ang. Cooling Slope) [46],
• tiksoforming proszków (ang. Powder Thixocasting) [21].

Wszystkie wymienione metody gwarantują uzyskanie materiału o globularnej mikrostruk-
turze, pozbawionej dendrytów. Własności mikrostruktury są parametrem o zasadniczym
znaczeniu dla procesów tiksoformingu. Są one przedmiotem licznych badań, skupiających
się na trzech głównych zadaniach – wyznaczenie mechanizmów powstawania mikrostruk-
tury w procesach wytwarzania materiałów wsadowych, wpływ mikrostruktury na reologię
materiału oraz wpływ tejże mikrostruktury na własności wyrobu końcowego. Wybrane
prace dotyczące badań mikrostruktury i własności stopów do formowania tiksotropowego
przedstawiono poniżej w kolejności chronologicznej.

Salvo i inni [106] badali wpływ mikrostruktury stopu A357 oraz jej ewolucji (wygrze-
wanie w stanie stałociekłym) na własności reologiczne ciekłego stopu, a także na własności
wyrobu gotowego. Porównywano własności materiałów uzyskanych poprzez klasyczne od-
lewanie i poprzez proces mieszania magnetohydrodynamicznego. Opis zmian mikrostruk-
tury stopów Al-6.2%Si i Al-15.5%Si w trakcie procesu rheocastingu przedstawili Shin i
inni [109]. Wykonane zostały obserwacje mikroskopem optycznym, jak również z wyko-
rzystaniem mikroskopu transmisyjnego. Badania reologii stopów Al-4.0Cu i 2014 Al w
stanie stałociekłym opisali Tzimas i inni [117]. Zajmowali się oni stopami otrzymywany-
mi metodą formowania spray’em. Opisano również mechanizm odkształcania się stopów w
stanie stałociekłym. Chen i Tsao [22] opisali proces odkształcania stopu A356 uzyskanego
poprzez mieszanie magnetohydrodynamiczne podczas tiksoformowania z uwzględnieniem
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procesów segregacji fazowej. Zachowanie się stopu magnezu AZ91 z rozdrobnionym ziar-
nem w próbach rozciągania, spęczania, wyciskania i „filtracji” (przeciskania materiału
stałociekłego przez sito o odpowiednio dobranym oczku w celu odseparowania faz) przed-
stawili Gebelin i inni [114]. Zachowanie się stopów magnezu było również przedmiotem
badań Czerwińskiego [32]. W jego pracy opisane zostały próby rozciągania dla wyrobów
uzyskiwanych technologią Thixomolding R©. Zaprezentowano również mikrostrukturę tych
wyrobów, obserwowaną za pomocą mikroskopii transmisyjnej. Dokładny opis powstawa-
nia mikrostruktury dla stopu aluminium z krzemem A356 (Pechiney ALTHIX) w wyniku
przemiany w stanie stałociekłym podali Jung i Kang [56]. Liczne przykłady mikrostruktur
stopu A356 uzyskiwane w procesach magnetohydrodynamicznego mieszania i późniejszego
wygrzewania przedstawił Jung [55]. Rekrystalizację stopu AA6061 zbliżoną do metody SI-
MA opisali Lee i inni [79]. Przeprowadzili oni analizę mikrostruktury, jakości powierzchni
oraz własności mechanicznych wyrobów otrzymywanych z materiałów wsadowych uzy-
skiwanych tą metodą. Zmiany mikrostruktury stopu 7075 przy różnych parametrach od-
lewania, rekrystalizacji i odkształcenia badali Dong i inni [37]. Mikrostruktury stopów
A356 i A390 uzyskane metodami chłodzenia podczas swobodnego spływu i NRC, a także
własności mechaniczne wyrobów uzyskanych z tak przygotowanych stopów przedstawili
Haga i Kapranos [46]. Własności reologiczne ciekłych stopów aluminium były przedmio-
tem zainteresowania Dinsdale’a i Questeda [35]. Mikrostruktury dla komercyjnych wlew-
ków A356 i A356 + 0.5Sn po rekrystalizacji w temperaturze 580oC przedstawili Vieira i
inni [119]. Opisali oni również własności reologiczne tych stopów w stanie stałociekłym
oraz wpływ mikrostruktury na siły podczas procesu wyciskania przeciwbieżnego. Zapro-
ponowany został model rozrostu ziaren w omawianych stopach. Zjawiska zachodzące w
stopie aluminium Al 2014 opisali Liu i inni [82]. Badane były procesy deglomeracji struk-
tury stopu podczas ścinania. Szczegółowe testy stopów A357, A319 i A390 przeprowadzili
Kang i inni [65]. Zaprezentowali oni zmiany mikrostruktury i własności mechanicznych w
procesach przetapiania, odkształcania, starzenia itp. Porównanie mikrostruktur materia-
łów uzyskanych w procesach mieszania magnetohydrodynamicznego wraz z późniejszym
wygrzewaniem przedstawili Seo i inni [108]. W pracy tej porównano również siły podczas
procesów tiksoformingu i rheocastingu oraz mikrostruktury i parametry wyrobów goto-
wych dla obu tych technik formowania w stanie stałociekłym. Zależności mikrostruktury,
mikrotwardości, szybkości ścierania i współczynnika tarcia od metody uzyskania wyrobu
badali Chen i inni [21]. Porównywali oni takie technologie, jak tiksoforming materiałów
proszkowych, tradycyjny thixocasting i odlewanie grawitacyjne.

Analiza przytoczonych prac wskazuje na znaczną złożoność zjawisk zachodzących w
trakcie formowania tiksotropowego, a także podczas przygotowywania wsadu o odpowied-
niej mikrostrukturze. Z drugiej strony poznanie tych zjawisk wydaje się być konieczne dla
dalszego rozwoju zastosowań tiksoformingu. Znajomość przemian zachodzących w trakcie
formowania, a co za tym idzie umiejętność przewidywania własności materiału wsadowego
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i wyrobu gotowego na podstawie mikrostruktury, są konieczne, aby projektowanie tech-
nologii tiksoformingu nie opierało się na metodzie prób i błędów. Aby osiągnąć ten cel w
niniejszej pracy podjęto próbę uwzględnienia w modelu materiałowym wartości pewnych
parametrów mikrostrukturalnych podczas modelowania procesów formowania tiksotropo-
wego.

2.1.2 Zjawisko tiksotropii

Nazwa procesu tiksoforming wskazuje na związek z procesem tiksotropii. Zjawisko to
polega na tym, że po gwałtownej zmianie prędkości ścinania następuje zmiana lepkości
cieczy w funkcji czasu, przy stałych wszystkich parametrach, takich jak temperatura i
nowa, ustalona wartość prędkości ścinania [13, 14, 68–70]. Ciecz tiksotropowa spełnia
pewne postulaty:

• w cieczy znajdującej się w spoczynku powstaje szkielet połączeń pomiędzy cząstkami
stałymi,

• w przypadku poddania cieczy ścinaniu, struktura ta może ulec zniszczeniu,
• procesy zmian mikrostruktury są odwracalne i izotermiczne,
• przy założeniu stałej prędkości ścinania podczas laminarnego przepływu ścinającego

spełnione są warunki:

– jeżeli ciecz znajdowała się w spoczynku lub była ścinana z mniejszą od obecnej
prędkością, naprężenie styczne maleje w czasie (Rys. 2.1a),

– jeżeli ciecz była uprzednio ścinana z większą prędkością, naprężenie styczne
rośnie (Rys. 2.1b),

– przy założeniu stałej prędkości ścinania, niezależnie od historii, naprężenie
styczne w cieczy dąży zawsze do naprężenia równowagowego, zależnego jedynie
od prędkości ścinania [14].

Opis zachowania się cieczy tiksotropowych wraz z przeglądem modeli podali również Bar-
nes [13] oraz Cheng [23].

Oprócz cieczy tiksotropowych, istnieją również ciecze „antytiksotropowe”, w których
podczas ścinania ze stałą prędkością naprężenie styczne rośnie w czasie – oznacza to
odbudowę struktury w czasie ruchu cieczy (odwrotnie niż w cieczach tiksotropowych).
Stopy do tiksoformingu w temperaturach pomiędzy liniami likwidusu i solidusu wykazują
własności tiksotropowe.

Badania nad efektami tiksotropii w stopach o strukturze właściwej dla tiksoformingu
rozpoczęli Spencer, Flemings i inni [112] w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku.
Szerokie badania w tym zakresie dla stopu cyny z ołowiem Sn-15%Pb przeprowadzili
Joly i Mehrabian [54]. W pracy tej przedstawiono zmiany mikrostruktury w zależności od
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(a) wzrost prędkości ścinania (b) spadek prędkości ścinania

Rysunek 2.1: Zmiana naprężenia ścinającego przy zmianie prędkości ścinania

prędkości ścinania oraz zaprezentowano szereg wyników udowadniających tiksotropowe
zachowanie się tego stopu.

W późniejszych latach badania w tym zakresie prowadzili także Loué i inni, wpro-
wadzając parametr opisujący stopień aglomeracji struktury pod nazwą shape factor [83].
Zależność tego parametru od czasu utrzymywania cieczy w warunkach stałej prędkości
ścinania opisali Salvo i inni [107]. Zmiany lepkości stopu aluminium A356 w stanie stało-
ciekłym badali również Quaak i inni [101]. W badaniach tych wykorzystywano wiskozy-
metr obrotowy. Zjawisko tiksotropii w stopach aluminium A356 i Al-4%Si opisali ponadto
Brabazon i inni [17] oraz McLelland i inni [89].

Stopy metali, przeznaczone do tiksoformingu, w zakresie temperatur pomiędzy liniami
likwidusu i solidusu mają budowę zawiesiny cząstek stałych w ciekłej osnowie (stopiona
eutektyka). Cząstki stałe mogą łączyć się w większe kompleksy. Przyjmuje się, iż zjawisko
tiksotropii wywoływane jest aglomeracją (łączenie się poszczególnych cząstek w komplek-
sy) i deglomeracją (rozpad kompleksów na pojedyncze cząstki). Mechanizm ten badany
był przez Martina i innych [88]. Równowagowy stopień aglomeracji jest zależny od tem-
peratury i prędkości ścinania – im wyższa temperatura i prędkość ścinania, tym niższy
stopień aglomeracji. Rozrost kompleksów powoduje wzrost oporów ruchu cieczy i skutkuje
większą lepkością.

Należy jednak zwrócić uwagę na sugerowany przez Barnesa [13] fakt, iż procesy relaksa-
cji naprężeń ścinających w stopach do tiksoformingu zachodzą w czasie nieporównywalnie
dłuższym niż czas trwania procesu tiksoformingu. Sugerowałoby to możliwość zaniedba-
nia zjawisk tiksotropowych podczas modelowania procesów tiksoformingu. Podejście takie
znajduje liczne potwierdzenie w pracach, które przytoczone zostaną w rozdziale 2.2.1.

Pomimo spostrzeżeń przedstawionych przez Barnesa, w opinii autora uwzględnienie
zjawisk tiksotropowych w procesie tiksoformingu jest istotne. Dotyczy to zarówno proce-
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sów trwających dostatecznie długo, aby efekty tiksotropowe stały się widoczne (jak na
przykład mieszanie magnetohydrodynamiczne), ale również procesów trwających znacznie
krócej. Przytoczone prace, jakkolwiek skupiające się głównie na zmianach zachodzących
w stopach w czasie rzędu dziesiątek sekund, wykazują również skomplikowane, nielinio-
we zachowanie materiału do formowania tiskotropowego w czasie rzędu kilku sekund lub
mniejszym. Sugeruje to konieczność uwzględnienia zależności własności formowanego ma-
teriału nie tylko od aktualnego stanu, ale również od historii odkształcenia. W pracy
podjęto próbę stworzenia narzędzia, pozwalającego na modelowanie takich procesów w
oparciu o metody dynamiki płynów (ang. Computational Fluid Dynamic (CFD)). Oparto
się przy tym na pojęciu stopnia aglomeracji, wprowadzonym przez Louègo i innych oraz
Salvo i innych.

2.1.3 Zastosowania przemysłowe

Zalety procesu tiksoformingu spowodowały zainteresowanie tą technologią przemysłu. W
chwili obecnej opanowane są technologie przemysłowej produkcji wyrobów tiksoformowa-
nych ze stopów aluminium oraz magnezu. Wyroby te znajdują zastosowanie w przemyśle:
samochodowym, elektronicznym, lotniczym i innych. Podstawowymi zaletami tiksofor-
mingu z punktu widzenia przemysłu samochodowego są [24]:

• znaczna prędkość wytwarzania, co sprzyja wdrażaniu tiksoformingu w produkcji
wielkoseryjnej;

• wysokie własności mechaniczne wyrobów, pozwalające na ich stosowanie w kon-
strukcjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo;

• wysoka jakość powierzchni i wyjątkowo niska porowatość stwarzające możliwość
stosowania tych wyrobów w instalacjach pracujących z cieczami pod ciśnieniem;

• możliwość chromowania powierzchni, co pozwala na stosowanie wyrobów tiksofor-
mowanych na elementy ozdobne.

Najbardziej rozpowszechnionymi w przemyśle samochodowym wyrobami tiksoformowa-
nymi są [24]:

• kolektory dolotowe,
• szczęki hamulcowe,
• cylindry układów wykonawczych hamulców,
• korpusy zaworów,
• zawory rozdziału płynu hamulcowego,
• wielostykowe łączniki elektryczne,
• felgi,
• elementy zawieszenia,
• obudowy sprężarek,
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• obudowy poduszek powietrznych,
• korpusy zaworów wspomagania kierownic.

Efekty prac mających na celu wdrożenie technologii tiksoformingu w przemyśle samo-
chodowym przedstawiono w licznych publikacjach. Technologia ta została szeroko wyko-
rzystana w wytwarzaniu zawieszenia samochodu Alfa Romeo Spider ze stopu aluminium
A357, co opisali Clauser i inni [28]. Propozycję zastosowania tiksoformowanych ze stopu
A356 elementów samochodowego układu sterowniczego (ramię zwrotnicy) w samochodzie
Porsche przedstawili Hirt i inni [49]. Badania nad parametrami ramienia zwrotnicy wy-
konanej ze stopu AA6061 prowadzili również Lee i Oh [79]. Zastosowanie tej technologii
w produkcji elementów ramy samochodu Honda przedstawili Saito i inni [105]. Własności
elementów zawieszenia wykonanych metodami tiksoformingu i rheocastingu ze stopu alu-
minium A356 badali Seo i inni [108]. Technologię produkcji bębnów hamulcowych ze stopu
A390 i pochodnych opracowali Kapranos i inni [66] we współpracy z przedsiębiorstwem
Stampal. Produkt wykonano w warunkach przemysłowych. Badania nad zastosowaniem
stopów A356, A357, A390 i ALTHIX86S w przemyśle samochodowym prowadzili również
Kang i inni [61].

Niezbędnym warunkiem stosowania wdrożenia tiksoformingu w przemyśle jest moż-
liwość jej stosowania w produkcji wyrobów wielkoseryjnych. Możliwości takiej produkcji
elementów tiksoformowanych przez koncern Alumax zaprezentował Kyonka [77], nato-
miast możliwości produkcji elementów tiksoformowanych przez koncern Stampal zapre-
zentowali Kapranos i inni [66]. Wielkoseryjnej produkcji sprzyja również rozwijanie metod
wytwarzania wsadu nie w postaci cylindrycznych wlewków, a w postaci „przedkuwek”,
dostosowanych do warunków przeróbki. Prace takie prowadzone były między innymi przez
Haga’ę i Kapranosa [46, 47].

Zakres produktów możliwych do uzyskania technologią tiksoformingu obejmuje rów-
nież wyroby płaskie. Interesujące możliwości przedstawiają Kalaichelvan i inni [57] w pracy
opisującej metody wytwarzania i własciwości blach produkowanych technologią tiksofor-
mowania. Tiskoforming stosowany może być również do uzyskiwania materiałów kom-
pozytowych (ceramika w osnowie metalicznej). Własności tak uzyskanej tulei cylindrowej
badali Youn i inni [123]. Porównane zostały własności wyrobów z kilku stopów aluminium:
A380 (porównawczo) oraz A390 i A380 z dodatkami SiC. W ostatnich latach prowadzo-
ne są również próby realizowania tiksoformingu z użyciem stali. Możliwości takie badali
między innymi Omar i inni [98].

Przegląd obecnych zastosowań tiksoformingu wskazuje na rosnące zainteresowanie
przemysłu tą technologią. Brak jest niestety informacji o praktycznym wykorzystaniu
tiksoformingu w Polsce. Wydaje się, że stosunkowo niewielkie inwestycje konieczne do
uruchomienia wytwarzania wyrobów technologią tiksoformingu, czynią z niej interesującą
propozycję dla polskich wytwórców. Jednakże oprócz zapewnienia odpowiednich agre-
gatów, konieczna jest również zdolność do zaprojektowania technologii. Opracowana w
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niniejszej pracy metodologia modelowania komputerowego wraz z wykonanym oprogra-
mowaniem stanowić może podstawę do modelowania oraz wspomagania projektowania
technologii tiksoformingu. Szczególnie interesujące jest wytwarzanie wyrobów dla prze-
mysłu samochodowego oraz lotniczego.

2.1.4 Metody badawcze

Złożoność procesów zachodzących podczas tiksoformingu wymusza stosowanie zróżnico-
wanych i nierzadko skomplikowanych metod badawczych. Dotychczasowe badania prowa-
dzono w oparciu o metody dedykowane dla materiałów stałych lub cieczy. Dla zakresu
stałociekłego brak jest wyspecjalizowanych metod badawczych. W zakresie tym stosuje
się zazwyczaj zmodyfikowane metody dla ciał stałych lub cieczy, jednakże pociąga to za
sobą znaczne trudności.

Metody badawcze dla cieczy

Badanie cieczy polega głównie na wyznaczaniu funkcji naprężenia ścinającego od prędkości
ścinania (lepkości dynamicznej) w różnych warunkach. Do pomiarów tych stosowane są
wiskozymetry [116, 124]. W przypadku stosowania ich do pomiarów lepkości ciekłych
stopów metali, także w zakresie blisko linii likwidusu, niezbędne jest spełnienie przez te
urządzenia pewnych wymagań:

• zdolność do pracy w wysokich temperaturach (przykładowo dla stopów aluminium
zakres do 650–750oC),

• zdolność do szybkich zmian prędkości ścinania,
• zdolność do przenoszenia dużych obciążeń dynamicznych i statycznych,
• odporność na silnie korodujące stopy metali.

Wymagania te uniemożliwiają wykonywanie pomiarów lepkości stopów do tiksofor-
mingu na większości dostępnych wiskozymetrów. Urządzenia spełniające te wymagania
są niezwykle kosztowne i dostępne jedynie w niewielu ośrodkach badawczych na świecie.
Najbardziej popularnym rodzajem wiskozymetrów, stosowanym w pomiarach dla tikso-
formingu są wiskozymetry ze współosiowymi cylindrami (system Couette).

Peng i Wang wykorzystywali wiskozymetr Rheometrics RDA-II podczas prac na Uni-
wersytecie Cornell, Ithaca w celu wyznaczenia efektów tiksotropowych w stopie Sn-15%Pb
[99]. Ten sam stop badali McLelland i inni oraz Ward i inni w opaciu o wiskozymetr Haake
ME500 [89, 120]. W tym przypadku również badane były własności tiksotropowe. Kumar
i inni [76] z Massachusetts Institute of Technology wykorzystali własnoręcznie zbudowany
wiskozymetr systemu Couette do pomiarów własności tiksotropowych stopów aluminium.

Co istotne, wykorzystywane w cytowanych publikacjach metody badawcze nie dają
możliwości wyznaczenia rzeczywistej wartości lepkości cieczy. Podstawą wszystkich wy-
mienionych metod badawczych jest założenie równomiernej prędkości ścinania w całej
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objętości badanej cieczy, co przy badaniu cieczy o skomplikowanej reologii nie jest za-
pewnione. W takiej sytuacji konieczne jest wspomaganie interpretacji wyników modelem
komputerowym. Opracowane w ramach niniejszej pracy oprogramowanie posiada możli-
wość wyznaczenia z dużą dokładnością rzeczywistej lepkości cieczy na podstawie wyników
prób wiskozymetrycznych.

Metody badawcze dla ciał stałych

Metodę wyciskania bocznego do badania stopu aluminium z krzemem uzyskiwanego me-
todą proszków zastosowali Chen i inni [20]. Badania metodą osiowosymetrycznego wyci-
skania bocznego dla stopu A356 prowadzili również Bellet i Moto Mpong [15] oraz Sołek
i inni [110, 111]. Kopp i inni badali różnice pomiędzy kuciem tiksotropowym a wyciska-
niem tiksotropowym [74]. W obu procesach uzyskiwano wyrób o tym samym kształcie.
Przedmiotem badań były różnice w przebiegu procesów oraz własności wyrobu gotowego.
Badania porównujące jakość powierzchni oraz odporność na ścieranie wyrobów ze stopów
aluminium uzyskanych metodą tiksoformingu, tiksoformingu proszków oraz klasycznym
odlewaniem, prowadzili Chen i inni [21]. Proces spęczania tiksotropowego badali Kang i
Jung [60], Ward i inni [120], Kapranos i inni [67] oraz Kopp i inni [75].

Badania mikroskopowe

Podstawowymi urządzeniami znajdującymi zastosowanie w badaniach mikroskopowych
stopów do formowania tiksotropowego są optyczne mikroskopy metalograficzne, mikro-
skopy skanningowe i transmisyjne.

Badania mikroskopem optycznym, porównujące mikrostruktury wyrobów ze stopów
aluminium uzyskanych metodą tiksoformingu, tiksoformingu proszków oraz klasycznym
odlewaniem prowadzili Chen i inni [21]. Szczególnie intensywnie badana była powierzch-
nia wyrobów poddawana procesom ścierania. Badania mikrostruktur stopów magnezu
uzyskiwanych metodą Thixomolding R© badał Czerwiński [31]. Przedmiotem badań by-
ła mikrostruktura uzyskiwana w wyrobach wykonywanych z materiałów wsadowych o
różnej granulacji. Szeroko zakrojone badania oparte o mikroskopię optyczną i skaningo-
wą prowadzili Chen i inni dla stopów aluminium uzyskiwanych metodą proszków [19].
Uwzględniono tu przede wszystkim ocenę przełomów rozciąganych próbek.

2.2 Modelowanie numeryczne

2.2.1 Modele materiałowe

Modelowanie procesów zachodzących w materiałach w stanie stałociekłym jest proce-
sem skomplikowanym. Główne trudności sprawia złożone zachowanie się tych materiałów.
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Podstawowe zjawiska, które muszą zostać uwzględnione, to:

• przemiany fazowe i złożona zależność ciepła topnienia oraz ciepła właściwego od
temperatury,

• skomplikowany zazwyczaj przebieg zależności własności reologicznych materiału od
takich parametrów jak prędkość odkształcenia czy temperatura,

• zmienność własności reologicznych w czasie (zjawisko tiksotropii),
• różne mechanizmy odkształcania materiału w zależności od proporcji faz ciekłej i

stałej,
• skłonność do segregacji fazowej podczas odkształcania.

Pośredni charakter procesów deformacji stałociekłej pomiędzy odkształcaniem cieczy
i ciał stałych w znacznym stopniu utrudnia dobór właściwej metody modelowania tych
procesów. Zarówno modele oparte o mechanikę ciał stałych, jak i oparte o mechanikę cie-
czy, nie oddają w pełni zachowania się materiału. Konieczność uwzględnienia także zmian
zachodzących na poziomie mikrostruktury zmusza w wielu przypadkach do prowadzenia
obliczeń wieloskalowych, co dodatkowo komplikuje procesy obliczeniowe. Poniżej zesta-
wiono wybrane prace dotyczące zagadnień modelowania procesów zachodzących podczas
formowania w stanie stałociekłym, ze szczególnym uwzględnieniem tiksoformingu.

Modele oparte o mechanikę ciał stałych

Bellet i Moto Mpong [15] wykorzystali do modelowania procesu osiowosymetrycznego wy-
ciskania bocznego model lepkoplastyczny, oparty o prawo plastycznego płynięcia Nortona-
Hoffa

s = σ + phI = 2ηappε̇, (2.1)

gdzie s – dewiator tensora naprężeń, σ – tensor naprężeń, ph – ciśnienie hydrostatyczne,
I – macierz jednostkowa, ηapp – lepkość pozorna, ε̇ – tensor prędkości odkształcenia.

Model numeryczny wykonany został w oparciu o pakiet Forge2 R©. Ten sam model i
program wykorzystali Bigot i inni do modelowania procesu wyciskania współbieżnego,
przeciwbieżnego i mieszanego [16]. Dobrą zgodność wyników symulacji i eksperymen-
talnych uzyskali Kopp i inni, wykorzystując komercyjną aplikację LASTRAN/SHAPE i
model lepkoplastyczny [75]. W doświadczeniu wykorzystano stop Sn-15%Pb.

Istotną wadą powyższych prac jest zastosowanie metod modelowania dedykowanych
dla odkształcania ciał stałych. Podstawowe wady takiego podejścia to nieuwzględnienie
efektów dynamicznych oraz konieczność stosowania częstej regeneracji siatki. Efekty dyna-
miczne mogą być w tiksoformingu bardzo istotne, szczególnie podczas formowania stopów
o małej gęstości. Wyniki badań tego zjawiska przedstawiono między innymi w pracy Sołka
i innych [111]. Z drugiej strony, istotną zaletą omawianych metod jest możliwość łatwego
uwzględnienia historii odkształcenia materiału. Potrzeba taka zostanie opisana w dalszej
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części przeglądu literatury. Pomimo to, wspomniane trudności z przebudową siatki oraz
uwzględnieniem efektów dynamicznych są powodem, dla którego w niniejszej pracy zre-
zygnowano z zastosowania metod modelowania opartych o mechanikę ciał stałych.

Modele oparte o mechanikę płynów

Modele oparte o mechanikę cieczy zazwyczaj uwzględniają efekty dynamiczne, a co wię-
cej, oparte są o opis kinetyki wg Eulera. W opisie tym siatka elementów skończonych jest
nieruchoma, a rozwiązanie oparte jest o pole prędkości. W związku z tym nie zachodzi po-
trzeba regeneracji odkształconej siatki. Cechy te stanowią istotną zaletę w modelowaniu
procesów tiksoformingu, dzięki czemu metody oparte o mechanikę płynów są w nim zde-
cydowanie częściej wykorzystywane. W modelowaniu płynów wykorzystywanych jest wiele
modeli reologicznych, których zastosowanie do modelowania tiksoformingu przedstawiono
poniżej.

Model potęgowy. Model ten opisuje zachowanie najprostszych cieczy nie-newtonow-
skich. Opisany jest on równaniem

τ = µ

(
∂u

∂y

)n
, (2.2)

gdzie τ – naprężenie ścinające, µ – lepkość dynamiczna, u – prędkość.
Messmer zaprezentował porównanie wyników doświadczenia z obliczeniami wykona-

nymi w oparciu o program Flow3D. Zastosowany został model potęgowy, uwzględniający
również udział fazy stałej [90]. Zgodność wyników obliczeń z doświadczeniem nie jest w
tym przypadku satysfakcjonująca. Kim i Kang [71] zaprezentowali opis doświadczenia
oraz obliczeń wykonanych w pakiecie MAGMA w oparciu o model potęgowy dla stopu
A356. Brak jest jednak bezpośredniego porównania wyników doświadczenia i obliczeń.
Kang i inni [64] przedstawili eksperymentalny proces formowania bloku cylindra ze sto-
pu aluminium A390 wraz z rozwiązaniem numerycznym opartym na modelu potęgowym.
Nie porównują oni jednak wyników symulacji z parametrami doświadczenia. Yang i inni
[121] wykonali porównanie symulacji w oparciu o pakiet MAGMA i model potęgowy z
eksperymentem wykorzystującym stop A356. Porównywano sposób wypełniania formy,
nie skonfrontowano natomiast innych parametrów, takich jak np. siła działająca na tłok.
Zastosowanie pakietu ADINA-F do modelowania prób wiskozymetrycznych stopu A356
zaprezentowali Macioł i inni [86]. W pracy tej również został zastosowany model potęgowy.

Wydaje się, że model potęgowy jest zbyt prosty, aby mógł być on podstawą do sku-
tecznego modelowania tiksoformingu. Cytowane powyżej publikacje dotyczą raczej ja-
kościowego modelowania pewnych zjawisk i nie rokują nadziei na zastosowanie modelu
potęgowego do dokładnego ilościowo modelowania procesów przemysłowych.
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Model Binghama. Ciecz Binghama przy naprężeniach poniżej pewnej wartości kry-
tycznej zachowuje się jak ciało sztywne. Dopiero po przekroczeniu naprężeń krytycznych
podlega ścinaniu ze stałą lepkością (jak ciecz newtonowska). Model cieczy Binghama opi-
sany jest wzorem

τ = τ0 + µ (τ − τ0)
∂u

∂y
, (2.3)

gdzie τ0 – krytyczne naprężenie ścinające.
Szeroki opis modeli Binghama oraz Hershela–Bulkleya zaprezentowali Huilgol i You

[51]. Przedstawili oni schematy obliczeniowe oraz wpływ zastosowanych modeli na za-
chowanie się płynów. Zmiany charakteru płynięcia cieczy po uwzględnieniu granicy pla-
styczności i konsekwecje istotne z punktu widzenia modelowania procesów formowania w
stanie stałociekłym przedstawili Alexandrou i inni [8], nie przedstawiając jednak porów-
nania obliczeń z doświadczeniami.

Uwzględnienie granicy plastyczności pozwala na dużo lepsze odwzorowanie zjawisk
zachodzących podczas formowania tiksotropowego. Jednakże liniowa zależność naprężeń
od prędkości ścinania cieczy nie pozwala na ilościowe modelowanie ruchu cieczy o skom-
plikowanej reologii. Stąd też model ten nie znalazł praktycznego zastosowania w zakresie
modelowania procesów tiksoformingu. Stanowi on jednak podstawę dla kolejnego, bardziej
rozbudowanego modelu materiałowego, opisanego poniżej.

Model Hershela–Bulkleya. Model Hershela-Bulkleya łączy cechy modelu potęgowego
i cieczy Binghama. Opisany jest wzorem

τ = τ0 + µ (τ − τ0)
(
∂u

∂y

)n
. (2.4)

Serię obliczeń komputerowych w oparciu o model Hershela–Bulkleya przedstawił Ale-
xandrou [7]. W pracy tej przedstawiono zestaw parametrów tego modelu, dla których
odwzorowuje on z dużą dokładnością zachowanie się stopu metali w stanie stałociekłym.
Alexandrou i inni [6] przedstawili również obliczenia wykonane w programie MAGMA przy
wykorzystaniu modelu Hershela–Bulkleya. W pracy zaprezentowano porównanie geometrii
częściowo wypełnionych odlewów z obliczeniami numerycznymi oraz różnice w zachowaniu
się cieczy newtonowskiej i Hershela–Bulkleya. Konsekwencje zastosowania tego modelu dla
wyciskania materiału stałociekłego przedstawili Alexandrou i inni [9]. Coussot i inni [29]
przedstawili szczegółowy opis konsekwencji zastosowania modelu cieczy uwzględniające-
go granicę plastyczności. Zaprezentowano zmiany charakterystyk płynięcia modelowanej
cieczy, jak również porównanie tych charakterystyk z wynikami doświadczalnymi.

Model Hershela-Bulkleya jest jednym z najbardziej złożonych modeli reologicznych
cieczy. Jednakże prezentowane dotychczas w literaturze prace skupiają się jedynie na wy-
znaczeniu jakościowych cech przepływu materiału podczas formowania tiksotropowego.
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Autorzy wszystkich cytowanych powyżej prac nie przedstawili porównania wyników obli-
czeń z rzeczywistym procesem.

Podsumowując omówienie wszystkich opisanych modeli reologicznych opartych o me-
chanikę cieczy należy zaznaczyć, że dla żadnego z nich nie przedstawiono porównania wy-
ników obliczeń z choćby uproszczonym procesem przemysłowym. Podstawową słabością
tych modeli jest brak możliwości uwzględnienia zależności właściwości cieczy od historii
odkształcenia. Należy w związku z tym przyjąć, że żaden z opisanych modeli nie może
stanowić podstawy modelowania przemysłowych procesów tiksoformingu.

Modele zjawiska tiksotropii

Jak opisano w rozdziale 2.1.2 tiksotropia polega na zmianie własności cieczy podczas ruchu
ze stałą prędkością ścinania po uprzedniej zmianie tejże prędkości. Oczywistym jest, że
modele matematyczne tego zjawiska muszą uwzględniać czas, jaki upłynął od ostatniej
zmiany prędkości ścinania. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w takim przypadku jest
zastosowanie metody zmiennej wewnętrznej. Należy pamiętać, że przytoczone poniżej
publikacje dotyczą jedynie własności reologicznych cieczy, a nie modelowania przepływów
cieczy wykazujących własności tiksotropowe.

Kumar i inni zaproponowali model tiksotropii oparty na zmiennej wewnętrznej [76].
Model ten, w połączeniu z opisanym na stronie 20 prawem Nortona-Hoffa, zastosowali w
praktyce Bellet i Moto Mpong do modelowania procesu wypełniania formy [15]. W pracy
tej wykorzystany został kod własny autorów Rem3D R©.

Barkhudarov i inni przedstawili model uwzględniający efekt tiksotropii, formułując
wyrażenie [12]

∂µ

∂t
+
(
∂u

∂y

)
µ = ω (µe − µ) , (2.5)

gdzie ω – okres relaksacji.
Porównano wyniki obliczeń z wynikami doświadczalnymi dla stopu Sn-15%Pb. Ro-

ussel i inni zaproponowali model ze zmienną wewnętrzną, opisującą stopień aglomeracji
struktury materiału. Lepkość cieczy wyznaczona została w oparciu o wyrażenie [104]

µ = µ0 (1 + λn) , (2.6)

∂λ

∂t
=

1
θ
− αγ̇λ, (2.7)

gdzie µe – równowagowa lepkość dynamiczna przy stałej prędkości ścinania, λ – stopień
aglomeracji, γ̇ – prędkość ścinania, n, θ, α – parametry materiałowe.

Gautham i Kapur przedstawili podobne rozwiązanie, również uwzględniające zmienną
wewnętrzną [40]. Szerokie badania w zakresie modelowania zjawiska tiksotropii prowadzili
Mujumdar i inni [95]. W swojej pracy przedstawili przegląd stosowanych modeli tiksofor-
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mingu, dokonując podziału na modele oparte bezpośrednio lub pośrednio na zmianach
struktury. Ponadto autorzy zaproponowali model opierający się na równaniu

∂λ

∂t
= −kaγ̇+λ+ kd (1− λ) ; γ̇+ =

 0 : γ̇γe ¬ 0
|γ̇| : γ̇γe > 0

(2.8)

gdzie ka – współczynnik kinetyczny aglomeracji, kd – współczynnik kinetyczny deglome-
racji, τe – sprężyste naprężenie ścinające.

Model ten uwzględnia anizotropię materiału poddanego zmianie prędkości ścinania.
Model porównany został z danymi doświadczalnymi wykazując dobrą zgodność. Burgos
i inni zaproponowali model tiksotropii ze zmienną wewnętrzną opisującą stopień aglome-
racji, wyrażając go wzorem [18]

∂λ

∂t
= −

(
a+ bγ̇ecγ̇

)
(λ− λc) , (2.9)

gdzie a, b, c – parametry materiałowe, λe – równowagowy stopień aglomeracji zależny
od stałych materiałowych a i b oraz tensora odkształceń.

Wyniki obliczeń porównano z doświadczeniem, uzyskując dość dobrą zgodność. Koke i
Modigell przedstawili model oparty o zmienną wewnętrzną opisującą stopień aglomeracji
cieczy. Zmianę tego parametru wyrażono równaniem [92]

∂λ

∂t
= ae−bγ̇ [λe (γ̇)− λ] , (2.10)

gdzie a, b – parametry materiałowe.
Ci sami autorzy zaproponowali model tiksotropii oparty o model mechanizmu rozrostu

pojedynczych cząstek stałych w cieczy oraz model wpływu rozmiaru cząstek na lepkość
cieczy [73]. W pracy porównano liczne wyniki doświadczalne z obliczonymi. Uzyskana
zgodność jest zadawalająca, jednakże stosunkowo niska jakość danych doświadczalnych
utrudnia pełną weryfikację modelu. Maingonnat i inni [87] zastosowali tzw. streched expo-
nential model, opisywany równaniem

µ(t) = µe0 + (µe − µe0)
(
1− e−

t
B

)
, (2.11)

gdzie B – stała czasowa, µe0 – równowagowa lepkość dynamiczna przy całkowicie znisz-
czonej strukturze, µe – równowagowa lepkość dynamiczna przy stałej prędkości ścinania.
Wyniki obliczeń porównano z doświadczalnymi uzyskując dobrą zgodność.

Zaprezentowane modele materiałowe zasadniczo poprawnie odwzorowują własności
tiksotropowe cieczy. Różnią się one między sobą przede wszystkim sposobem uwzględ-
nienia wpływu wewnętrznej struktury cieczy na własności makroskopowe. W części prac
zaproponowano modele oparte bezpośrednio o pewne cechy tej struktury (Mujumdar i
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inni [95], Koke i Modigell [73] oraz Maingonnat i inni [87]). Odmienne podejście stanowi
oparcie modeli o pewną wartość opisującą strukturę materiału w sposób pośredni (Ku-
mar i inni [76], Bellet i Moto Mpong [15], Barkhudarov i inni [12], Roussel i inni [104],
Gautham i Kapur [40], Koke i Modigell [92], Mujumdar i inni [95], Burgos i inni [18]).
Poważnym ograniczeniem modeli bezpośrednich jest konieczność wyznaczenia takich pa-
rametrów jak na przykład ilość połączeń pomiędzy cząstkami stałymi czy średni rozmiar
cząstki w sposób doświadczalny. Jest to trudne, ponieważ wymaga badań mikroskopowych
cieczy w ruchu i w wysokich temperaturach. W związku z tym, modele pośrednie wydają
się być łatwiejsze w użyciu. W niniejszej pracy oparto się o model pośredni, przyjmując
opis modelu za Koke i Modigellem [92].

Modele dla ciał porowatych

Modele oparte o ciała porowate bazują na odmiennym założeniu, niż omawiane dotych-
czas. Zamiast cieczy, posiadającej wewnętrzną strukturę, zakłada się istnienie plastyczne-
go szkieletu wypełnionego cieczą. Gebelin i inni [42] przedstawili model oparty o metodę
mieszanin z lepkoplastycznym szkieletem. Zaprezentowano model procesu spęczania w
oparciu o własny kod FLUX EXPERT, brak natomiast porównania wyników z danymi
doświadczalnymi. Kang i inni opracowali program SEMI–FORM SW, oparty o metodę
elementów skończonych [60, 62, 63]. Wykorzystali w nim podejście bazujące na prawie
Darcy’ego [33], opisującego przepływ przez ciała porowate. Oprócz podstaw matematycz-
nych i numerycznych, zaprezentowali oni porównanie wyników spęczania próbki w stanie
stałociekłym z obliczeniami, uzyskując dość dobrą zgodność wyników. Również na modelu
Darcy’ego oparte zostały obliczenia dla izotermicznego spęczania stopu Sn-15%Pb (Yoon
i inni) [122]. Autorzy uzyskali dobrą zgodność wyników numerycznych z doświadczalnymi.
Hwang i inni również zastosowali obliczenia oparte o prawo Darcy’ego, jednakże uzyska-
ne przez nich wyniki nie są dostatecznie zgodne z danymi doświadczalnymi [52]. Kang
i Chung [59] zaprezentowali porównanie wyników obliczeń dla modeli jedno i dwufazo-
wych, wykonanych przy użyciu programu MAGMA, nie odnieśli się jednakże do danych
doświadczalnych. Ilegbusi i Mat zaprezentowali model hybrydowy, złożony z podmodeli
dla niskiego i dużego udziału fazy stałej [53]. W przypadku niskiej zawartości frakcji stałej
stosowane jest podejście cieczowe w oparciu o prawo potęgowe, natomiast w przypadku
małej ilości fazy ciekłej stosowane jest prawo Darcy’ego. Należy jednak zwrócić uwagę
na opinie niektórych autorów odrzucających możliwość zastosowania prawa Darcy’ego do
modelowania lepkości stopów metali w stanie stałociekłym. Przykładowo Hamilton i in-
ni wykazują, iż model ten nie spełnia warunków do modelowania procesów formowania
proszków w stanie stałociekłym [48].

Podsumowując, pomimo zastrzeżeń niektórych autorów co do możliwości zastosowania
prawa Darcy’ego do modelowania procesów tiksoformingu, wyniki uzyskane w cytowanych
pracach wykazują dobrą zgodność z danymi doświadczalnymi. Mocną stroną modeli dla
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ciał porowatych jest uwzględnianie dynamicznych efektów ruchu cieczy oraz segregacji
fazy ciekłej podczas odkształcania. Niestety, rozwiązania te opierają się częściowo o model
kinetyki wg Lagrange’a, co powoduje trudności związane z przebudową siatki elementów
skończonych, podobnie jak to ma miejsce w klasycznych modelach opartych o mechanikę
ciała stałego.

Modele wieloskalowe

Modele wieloskalowe bazują na obliczeniach prowadzonych równocześnie w dwóch lub
więcej skalach, przy czym istotne jest sprzężenie pomiędzy poszczególnymi skalami. Za-
zwyczaj sprowadza się ono do przenoszenia wyników obliczeń skali makro do skali mikro
jako warunków brzegowych oraz wyników skali mikro do skali makro jako własności ma-
teriałowych.

Z punktu widzenia modelowania procesów technologicznych, modelowanie na poziomie
mikrostruktury ma dwojakie zastosowanie. Po pierwsze, uzyskane obrazy mikrostruktury
wskazywać mogą na własności wyrobów gotowych, sugerować metody obróbki cieplnej
itp. Drugim zastosowaniem jest wyznaczanie własności reologicznych materiału w ska-
li makroskopowej na podstawie mikrostruktury. Można więc wyróżnić trzy podstawowe
zagadnienia związane z wyznaczaniem własności reologicznych materiału na podstawie
rozwoju mikrostruktury:

• model rozwoju mikrostruktury,
• sposób rzutowania mikrostruktury na własności reologiczne makroskopowego mate-

riału (ang. upscaling),
• sposób rzutowania pól fizycznych generowanych w wyniku obliczeń makroskopowych

na model mikrostruktury (ang. downscaling).

Do najczęściej stosowanych metod w zakresie modelowania mikrostruktury należą:

• metoda wierzchołków (ang. vertex ),
• metoda pól fazowych (ang. phase fields),
• metoda Monte Carlo Potts,
• automaty komórkowe.

Opis większości komputerowych metod stosowanych do modelowania mikrostruktur
przedstawili Rollet [103] oraz Grong i Shercliff [45]. Bardzo interesujące obliczenia rozwo-
ju mikrostruktury i porowatości wlewka ze stopu Al-7%Si bazujące na metodach Cellular
Automata - Finite Diference (CAFD) i Cellular Automata - Finite Element (CAFE)
przedstawili Lee i inni [78]. Zastosowanie tych metodologii pozwoliło na przeprowadzenie
w oparciu o opracowany przez autorów kod oraz komercyjny pakiet ProCAST analizy
mikrostruktury i porowatości odlewanego bloku silnika spalinowego. Jakkolwiek praca
ta nie dotyczy modelowania procesu tiskoformingu, zastosowana metodologia z dużym
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prawdopodobieństwem sprawdziłaby się również w tym zakresie. Zastosowanie metody
CAFE do modelowania prób wiskozymetrycznych stopu A356 zaprezentowali Gawąd i
inni [41]. Przedstawiono bazujący na metodzie automatów komórkowych model progno-
zowania mikrostruktury stopu w stanie stałociekłym, wraz z makroskopowym modelem
próby wiskozymetrycznej opartym o Metodę Elementów Skończonych (MES). Zastoso-
wanie modelu analitycznego sferoidyzacji krzemu w stopach Al-Si przedstawili Ogris i
inni [97]. W pracy tej przedstawiono wyniki symulacji wypełniania formy stopem A356
w stanie stałociekłym, z uwzględnieniem mikrostrukturalnego opisu gotowego wyrobu. W
pracy tej jednak nie uwzględniono wpływu stanu formowanego materiału na jego własno-
ści makroskopowe. Cézard i inni przedstawili dwuskalowy model komputerowy procesu
thixoforgingu, oparty o MES (program Forge2) w skali makro oraz o metody statystycz-
ne w skali mikro [30]. Wadą tego rozwiązania jest zastosowanie siatki Lagrange’a w skali
makroskopowej, co jak podkreślono wcześniej, nie jest rozwiązaniem optymalnym dla mo-
delowania tiksoformingu.

Odmienne podejście do modelowania w skali mikro zaproponowali Mullis i Walker,
przedstawiają symulację Metodą Objętości Skończonych (MOS) opływu cieczy na poje-
dynczym dendrycie [96]. Konieczność prowadzenia obliczeń w tak małej skali uniemożliwia
przy aktualnie dostępnych możliwościach komputerów zastosowanie takiego podejścia do
modelowania procesów przemysłowych.

2.2.2 Modelowanie przepływów tiksotropowych

Zjawisko tiksotropii, omówione w rozdziale 2.1.2, przysparza wielu trudności podczas mo-
delowania komputerowego. W celu jego uchwycenia, niezbędne jest opisanie stanu mate-
riału w każdym jego punkcie. W przypadku modelowania odkształcenia ciał stałych, roz-
wiązaniem jest zastosowanie metody zmiennych wewnętrznych. Metoda ta stosowana jest
powszechnie, szczególnie w modelowaniu materiałów podlegających odkształceniom pla-
stycznym. Niestety, stosowany do modelowania cieczy opis kinetyki Eulera zakłada brak
połączenia pomiędzy węzłami siatki a punktami materialnymi cieczy. W związku z tym
nie ma możliwości gromadzenia informacji o stanie materiału w węzłach siatki. Pojawia
się zatem konieczność przechowywania tej informacji poza siatką elementów skończonych,
wykorzystywaną do obliczenia rozkładu prędkości i ciśnień.

Pierwszym rozwiązaniem jest metoda cząstek zawieszonych w cieczy [58]. Cząstki te
pozbawione są masy, tak aby nie wpływała ona na ruch cieczy. Położenie tychże cząstek
śledzone jest poprzez wyznaczenie trajektorii ich ruchu na podstawie rozwiązania pola
prędkości. Każda z cząstek posiada zestaw zmiennych wewnętrznych, opisujących stan
cieczy w danym punkcie. Metoda ta obarczona jest wieloma wadami, takimi jak trudno-
ści podczas wychodzenia cząstek poza obszar obliczeniowy czy konieczność aproksymacji
stanu cieczy w węzłach siatki elementów skończonych czy punktach całkowania. Przykła-
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dem zastosowania tego typu metody dla ciał stałych są prace Kobayashiego, rozwinięte
następnie przez Pietrzyka dla procesu walcowania [100]. W metodzie tej na pierwszym
etapie rozwiązania w oparciu o Metodę Różnic Skończonych (MRS) wyznacza się linie
płynięcia materiału, a następnie stosując interpolację przenosi się parametry rozwiązania
do wybranych punktów, leżących na tych liniach prądu. Po wyznaczeniu na podstawie
interpolowanych danych oraz aktualnych wartości zmiennej wewnętrznej nowych wartości
zmiennej wewnętrznej w tych punktach, rozwiązanie mapowane jest ponownie do węzłów
siatki. Zbliżoną metodykę, opartą na śledzeniu ruchu punków materialnych, zastosowali
Sulsky i inni [115]. Przedstawili oni obliczenia dla zagadnień sprężystych, ze szczególnym
uwzględnieniem zjawisk dynamicznych i zniszczenia zderzających się ciał. Rozwiązanie
oparte zostało na równoczesnych obliczeniach z wykorzystaniem kinetyki Eulera i La-
grange’a przy zastosowaniu algorytmów śledzenia cząstek (metoda Particle-In-Cell, PIC).
Niestety brak jest ogólnie dostępnych prac opisujących zastosowanie metody śledzenia
cząstek w modelowaniu tiksoformingu.

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie równań transportu do wyznaczenia rozkładu
wartości odpowiednio dobranych zmiennych w węzłach siatki. W takim przypadku sto-
suje się metody odpowiednie dla rozwiązywanego równania transportu – zazwyczaj jest
to typowe równanie różniczkowe cząstkowe, przyjmujące prędkości cieczy w węzłach jako
zmienne niezależne. Najpowszechniej stosowanym rozwiązaniem jest w takim przypadku
użycie tej samej metody do wyznaczenia rozkładu prędkości oraz do rozkładu wartości
transportowanej zmiennej. Istotnym zagadnieniem jest dobór zmiennych podlegających
transportowi (unoszeniu). Lhuillier [81] zaprezentował interesującą koncepcję rozwiąza-
nia zagadnienia przepływu wielofazowego. W zaprezentowanym rozwiązaniu względna
prędkość pomiędzy cząsteczkami dwóch różnych faz została opisana za pomocą zmien-
nej wewnętrznej. Autor przedstawił wyprowadzenie odpowiednich sformułowań, nie po-
dał jednak metody rozwiązania układu równań ani nie przedstawił wyników obliczeń.
Rozwiązanie dla ściśliwego przepływu kawitacyjnego przedstawił Rachid w pracy [102].
Zastosował on konwekcję zmiennej stanu opisującej udział fazy gazowej. Drouot i Maugin
przedstawili koncepcję zmiennej wewnętrznej do modelowania zachowania się polimerów
[38]. Zaprezentowali równania opisujące dyfuzję zmiennej charakteryzującej koncentrację
polimeru w roztworze, nie przedstawili jednak wyników obliczeń ani sposobu rozwiązania
układu równań różniczkowych. Publikacje opisujące modelowanie przepływów tiksotropo-
wych z wykorzystaniem ciągłej reprezentacji wartości zmiennej wewnętrznej są nieliczne.
Chowdhury i inni [26] przedstawili rozwiązanie wykorzystujące zmienną wewnętrzną opi-
sującą stopień aglomeracji cząstek stałych w procesie mieszania magnetohydrodynamicz-
nego stopu w stanie stałociekłym. W rozwiązaniu tym zmiana stopnia aglomeracji λ w
czasie opisana jest równaniem

∂λ(t)
∂t

= −k̄bγ̇λ(t) +
r0 + k′τ γ̇

1 + k′′Γγ̇
ζ
, (2.12)
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gdzie ζ, r0, k
′
τ , k
′′
tau i k̄b są funkcjami udziału fazy stałej oraz rozmiaru cząstek stałych.

Co istotne, w równaniu tym nie uwzględniono unoszenia wartości zmiennej wewnętrznej,
a jej zmiana wyznaczana jest w oparciu o inny obszar cieczy niż w kroku poprzednim.
Zaniedbanie unoszenia zmiennej wewnętrznej wraz z materiałem może powodować znacz-
ne błędy w przypadku dużego gradientu zmiennej wewnętrznej wzdłuż linii prądu, czego
można spodziewać się podczas procesu formowania tiksotropowego. Szerzej zagadnienie
to omówiono w rozdziale 6.

2.3 Podsumowanie

Dostępna literatura na temat technologii oraz modelowania tiksoformingu jest stosunkowo
obszerna. Pracami szczególnie istotnymi dla rozwoju tej technologii są przede wszystkim
fundamentalne prace Spencera i innych [112] oraz Joly’ego i Mehrabiana [54]. W pracach
tych zasygnalizowano możliwość praktycznego zastosowania stopów w stanie stałociekłym
w przemyśle, przedstawiono również podstawowe metody badawcze, własności reologiczne
oraz modele tych własności. Przez okres około 20 lat tematyka tiksoformingu nie poja-
wiała się w publikacjach o światowym zasięgu. Dopiero w połowie lat 90-tych w pracach
Kumara i innych [76] oraz Martina i innych [88] zaprezentowano wyniki doświadczeń i
modele numeryczne, dotyczące jednak ciągle stopów cyny i ołowiu, nie znajdujące za-
stosowania w przemyśle. Nieco później Loué i Suéry [83] przedstawili własności i zmiany
mikrostruktury stałociekłego stopu Al-Si7Mg. Stop ten nadaje się do zastosowań prze-
mysłowych, co więcej, materiał do prac doświadczalnych dostarczony został przez firmę
Pechiney, wytwarzającą tenże stop w warunkach przemysłowych. Analiza przytoczonych
pozycji literaturowych stała się podstawą do opracowania założeń niniejszej pracy. Wy-
mienione prace zdecydowanie wskazują na konieczność zastosowania opisu kinetyki Eulera
oraz modelu reologicznego uwzględniającego zjawisko tiksotropii.

Kolejne lata przyniosły coraz liczniejsze publikacje opisujące przemysłowe zastosowa-
nia tiksoformingu. Do najistotniejszych prac, opisujących rzeczywiste procesy przemysło-
we, należą m. in. prace Kyonki [77], Hirta i innych [49], Saito i innych [105] oraz Kapranosa
i innych [66].

W zakresie modeli numerycznych, do najistotniejszych prac, oprócz wspomnianych
publikacji Kumara i innych oraz Martina i innych, zaliczyć należy przede wszystkim pra-
ce Koke’a i Modigella [73, 91, 92]. Autorzy zaprezentowali wyniki doświadczalne oraz
model numeryczny, będące odniesieniem dla wielu późniejszych publikacji. Przedstawione
sformułowanie tiksotropii charakteryzuje się względną prostotą, a przy tym pozwala na
poprawne ilościowo modelowanie tego zjawiska. Model ten zaadaptowany został z niewiel-
kimi zmianami w niniejszej pracy.

Istotne są także publikacje Lee i innych [78] oraz Cézarda i innych [30]. Prace te
przedstawiają nowoczesne podejście do modelowania materiałów o skomplikowanej reolo-
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gii, oparte na modelowaniu wieloskalowym. Pomimo uzyskania zadawalających rezulta-
tów, rozwiązania te nie zostały wykorzystane w niniejszej pracy. Zdaniem autora, obecny
stan wiedzy na temat modeli mikrostrukturalnych stopów formowanych w stanie stałocie-
kłym, jak również ograniczenia w modelowaniu wieloskalowym rzeczywistych procesów,
nie pozwalają obecnie na skuteczne zastosowanie tych rozwiązań do modelowania proce-
sów przemysłowych.
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Rozdział 3

Współczesne metody obliczeniowe
dynamiki płynów

Obliczeniowa dynamika płynów (ang. Computational Fluid Dynamic (CFD)) obejmuje
bardzo szeroki zakres zagadnień. Różne są zarówno metody obliczeniowe, jak i modelo-
wane zjawiska fizyczne. Również rozpiętość zastosowań metod CFD jest ogromna. Cechą
wspólną stosowanych metod numerycznych jest ich oparcie o rozwiązanie układów rów-
nań różniczkowych, opisujących własności płynów oraz prawa zachowania. Uwzględniane
zjawiska fizyczne należą zarówno do skali makroskopowej, gdzie ciecz traktuje się jako
ośrodek ciągły, jak również do skali mikroskopowej, gdzie istotne stają się oddziaływania
pomiędzy cząsteczkami płynu. Metody CFD stosowane są w tak różnych dziedzinach na-
uki jak np. prognozowanie pogody, analiza przepływów w żywych organizmach, spalanie
gazów w silnikach odrzutowych czy wreszcie modelowanie procesów metalurgicznych. Z
konieczności niniejsza praca omawia jedynie niewielki fragment zastosowań i algorytmów
CFD. W rozdziale omówione zostaną podstawy metod CFD oraz wybrane aspekty, istotne
ze względu na przedmiot pracy. Omówione zostaną też wybrane algorytmy CFD, bazujące
na MES, najbardziej obecnie zaawansowanej metodzie obliczeniowej dynamiki płynów.

3.1 Równania konstytutywne

Naprężenia

Zasadnicza cechą cieczy jest brak zdolności do przenoszenia naprężeń ścinających w stanie
spoczynku. W związku z tym, stan naprężeń cieczy w spoczynku opisać można równaniem

σ = −phI, (3.1)

gdzie σ – tensor naprężeń, ph – ciśnienie hydrostatyczne, I – macierz jednostkowa.
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W warunkach ruchu cieczy, pojawia się tensor prędkości ścinania, definiowany jako

ε̇ = ∇Su, (3.2)

gdzie operator ∇S definiuje się jako ∇S = 1
2

(
∇+∇T

)
, u – wektor prędkości,

uT = [u1, u2, u3]. Dodatkowo, ciśnienie hydrostatyczne zastępuje się ciśnieniem dynamicz-
nym

p = ph − κ∇·u. (3.3)

W cieczach newtonowskich zakłada się liniową zależność tensora naprężeń od tensora
prędkości ścinania

τ = 2µ (ε̇− ε̇I) . (3.4)

Podsumowując, naprężenia w cieczy podlegającej ścinaniu definiuje tensor naprężeń

σ = −phI + τ . (3.5)

Po podstawieniu równań (3.2) oraz (3.4) do równania (3.5), uzyskujemy sformułowanie

σ = −phI + 2µ∇Su+ κ∇· (Iu). (3.6)

W cieczach nieściśliwych ∇· (Iu) = 0, a więc

σ = −phI + 2µ∇Su. (3.7)

Powyższe równania są analogiczne do odpowiednich wyrażeń w zagadnieniu sprężysto-
ści. Nieliniowość tychże równań zazwyczaj występuje w postaci zależności lepkości µ od
prędkości ścinania.

Przytoczone powyżej sformułowania nie są wystarczające dla wyznaczenia parame-
trów przepływów płynu. Dodatkowe zależności uzyskać można opierając się na prawach
mechaniki: prawie zachowania masy, pędu oraz energii.

Prawo zachowania masy

Przyjmując ρ za gęstość cieczy, bilans masy opisany jest poprzez strumień iloczynu ρu
wpływającego i opuszczającego nieskończenie małą objętość i opisany jest wyrażeniem

∂ρ

∂t
+∇· (ρu) = 0. (3.8)

Prawo zachowania momentu

Podstawą zachowania momentu jest równoważenie iloczynu ρuTu wpływającego i opusz-
czającego nieskończenie małą objętość naprężeniami τ oraz siłami zewnętrznymi ρf e, co
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opisane jest wyrażeniem

ρ
∂u
∂t

+ ρ(u· ∇)−∇·σ − ρg = 0. (3.9)

Prawo zachowania energii

Prawo zachowania energii jest zapisane w postaci równania

∂ρE

∂t
+∇· (ρuH − k∇T − σ·u)− ρf e·u− qH = 0 (3.10)

H = E +
p

ρ
. (3.11)

Równania Naviera - Stokesa

Podsumowując, wyprowadzone powyżej równania przedstawić można w następującej po-
staci

∂Φ
∂t

+∇F +∇G + Q = 0, (3.12)

gdzie

Φ =



ρ

ρu1

ρu2

ρu3

ρE


(3.13)

F =



ρui

ρu1ui + pδ1i

ρu2ui + pδ2i

ρu3ui + pδ3i

ρHui


(3.14)

G =



0
−τ1i

−τ2i

−τ3i

−τijuj − k ∂T∂xi


(3.15)
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Q =



0
−ρf1

−ρf2

−ρf3

−ρfiui − qH


. (3.16)

Równania (3.12) do (3.16) nazywane są równaniami Naviera-Stokesa. Równania te
są podstawą mechaniki płynów i ich rozwiązanie pozwala na dokładne opisanie ruchu
cieczy. Istotnym jest to, że symulacje bazujące na rozwiązaniu równań N-S gwarantują
spełnienie podstawowych praw zachowawczych. Oczywiście możliwe są odstępstwa od tych
zasad na poziomie zagadnień numerycznych – przykładem takiego rozwiązania może być
zastosowanie w obliczeniach funkcji kary.

Ciecze nieściśliwe

Założenie nieściśliwosci cieczy jest równoznaczne z brakiem zmienności ρ powodowanych
zmianami p oraz z izotermicznością procesu. Dopuszczalne są jednak zmiany gęstości
wywołane odkształceniem sprężystym cieczy. Zmiana gęstości w czasie opisana jest w
takim przypadku wyrażeniem

∂ρ

∂t
=

1
c2

∂p

∂t
, (3.17)

gdzie c – prędkość dźwięku w ośrodku.
W przypadku cieczy nieścisliwych, gdzie c = ∞ w równaniach (3.13) – (3.16) pomija

się pierwszy wiersz, natomiast ρ traktuje się jako stałą.

3.2 Algorytmy

Algorytmy rozwiązywania problemów dynamiki płynów można podzielić wg rodzaju roz-
wiązywanego problemu. Pierwszym kryterium jest występowanie (lub brak) zmienności
warunków przepływu w czasie. Rozróżnia się algorytmy dla problemów stacjonarnych
i niestacjonarnych. Drugim kryterium jest występowanie ściśliwości cieczy. Możliwe są
trzy warianty – przepływy nieściśliwe, częściowo ściśliwe oraz ściśliwe. Pierwszy wariant
występuje w sytuacji przepływów cieczy z umiarkowaną prędkością oraz gdy ciecz nie
wykazuje własności sprężystych. Wariant pośredni to przepływy cieczy w warunkach, gdy
prędkość przepływu porównywalna jest z prędkością dźwięku w danym ośrodku, lub ciecz
wykazuje własności elastyczne. Ostatni wariant zarezerwowany jest dla gazów. W przy-
padku modelowania procesów tiksoformingu prędkości materiału są wyraźnie mniejsze od
prędkości dźwięku w metalu. Zjawisko sprężystości występuje w formie szczątkowej i w
większości przypadków nie ma znaczenia. W związku z powyższym, modelowanie proce-
sów tiksoformingu opiera się zazwyczaj na algorytmach dla procesów niestacjonarnych i
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nieściśliwych. Niestety, wariant ten jest jednym z najbardziej skomplikowanych z punktu
widzenia modelowania komputerowego. Wynika to głównie z trudności w wyznaczeniu
stabilnego pola ciśnienia przy braku ściśliwości cieczy. Poniżej zaprezentowano wybrane
algorytmy, stosowane współcześnie do rozwiązania omawianego zagadnienia [126].

3.2.1 Założenia

Wszystkie opisane poniżej metody bazują na MES. Z powodu rozmiarów szczegółowego
opisu tej metody przytoczono jedynie najistotniejsze z punktu widzenia pracy zagadnienia.
Podstawą MES jest wprowadzenie aproksymacji wartości poszukiwanej funkcji φ

φ̃ ≈
∑
Nφ̃, (3.18)

gdzie N – wektor funkcji kształtu, φ̃ – przybliżona wartość zmiennej.
Dla typowego wewnętrznego węzła siatki równanie aproksymacji ma postać

Kφ̃+ f e = 0, (3.19)

gdzie
K =

∫
ΩWudN

dx dx+
∫

Ω
dW
dx k

dW
dx dx

f e =
∫
ΩWQdx,

(3.20)

gdzie W – wektor funkcji testowych, k – stała, Q – strumień.
W klasycznym rozwiązaniu Galerkina funkcje kształtu są tożsame z funkcjami testo-

wymi (W = N ). Rozwiązanie takie upraszcza zapis oraz sposób rozwiązania i sprawdza
się w modelowaniu wielu zjawisk, przykładowo sprężystości, przepływu ciepła, większości
przypadków odkształceń plastycznych i innych. Niestety, zastosowanie metody Galerkina
do problemów dynamiki płynów często daje rozwiązanie niestabilne. W związku z tym,
od polowy lat 70-tych pojawiają się metody rozwijające podejście Galerkina. Najpopular-
niejsze z nich to metoda Petrova-Galerkina (PG), metoda Streamline Upwinded Petrov
– Galerkin (SUPG) oraz metody oparte na liniach prądu, w tym Characteristic Based
Split (CBS).

3.2.2 Metoda Petrova-Galerkina

Metoda PG opiera się na zastosowaniu funkcji testujących różnych od funkcji kształtu
(W 6= N ). Funkcje testowe konstruuje się w oparciu o wyrażenie

W = N + αW ∗. (3.21)
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Istnieje wiele dopuszczalnych funkcji W ∗, przy czym najczęściej stosowaną jest funkcja o
postaci

αW ∗ = α
h

2
∂N

∂x
(signU). (3.22)

Parametr α może przyjmować wartości z zakresu [0; 1]. Zakładając α = 0 uzyskuje się
klasyczne rozwiązanie Galerkina, natomiast przyjęcie α = 1 owocuje uzyskaniem stabil-
nego, choć niekoniecznie fizycznego rozwiązania opartego na „kierunkowych” funkcjach
testowych. Najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie optymalnej wartości parametru αopt.
Dowód tego twierdzenia wraz algorytmem wyznaczania wartości optymalnej zaprezento-
wano m. in. w pracy [27].

Analiza wyników zastosowania metody PG wskazuje, że jest ona równoznaczna z
dodaniem do klasycznego rozwiązania Galerkina zjawiska sztucznej dyfuzji. W symulacjach
zjawisk jednowymiarowych i przy wyborze optymalnej wartości parametru α, dyfuzja ta
nie wpływa niekorzystnie na dokładność rozwiązania, jednakże w przypadku analizy dwu-
i trójwymiarowej, a także w przypadku wyboru innej wartości α, zjawisko sztucznej dyfuzji
prowadzi do niekorzystnego „wygładzenia” rozwiązania.

3.2.3 Metoda SUPG

Rozwinięciem metody PG jest metoda Streamline Upwinded Petrov – Galerkin. Podsta-
wowym udoskonaleniem jest tutaj wprowadzenie anizotropii sztucznej dyfuzji, eliminujące
niekorzystne zjawiska podczas modelowania dwu- i trójwymiarowych procesów. Opis tej
metody znaleźć można między innymi w pracy [50].

Wadą metody SUPG jest trudność doboru właściwych funkcji testowych w przypad-
ku analizy procesów niestacjonarnych. Dodatkowo, zastosowanie metody SUPG owocuje
powstaniem niesymetrycznych macierzy, co powoduje trudności w numerycznym rozwią-
zaniu zagadnienia.

3.2.4 Metody oparte o linie prądu

Podstawowym utrudnieniem w rozwiązywaniu równań dynamiki płynów jest występowa-
nie w nich równocześnie członów dyfuzyjnego i konwekcyjnego. Metody linii prądu opierają
się na spostrzeżeniu, że przy odwzorowaniu kinetyki w oparciu o siatkę Lagrange’a, człon
konwekcyjny układu równań znika. W takim układzie do rozwiązania pozostaje problem
dyfuzji, który jest stosunkowo łatwy do rozwiązania przy pomocy standardowej procedury
Galerkina. Jednakże przy modelowaniu dynamiki płynów opis Lagrange’a jest zdecydo-
wanie niepraktyczny. Prowadzi on bowiem do bardzo szybkiego zdegenerowania siatki,
co wymusza jej ciągłą przebudowę (ang. remeshing). Pozostając przy siatce nieruchomej
(a więc przy opisie kinetyki wg Eulera w skali całej domeny obliczeniowej), możliwe jest
lokalne zastosowanie kinetyki Lagrange’a do pojedynczego węzła siatki. Konieczne jest
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w takim wypadku interpolowanie wartości w nieruchomym węźle i w oparciu o warto-
ści w węzłach m..n lokalnie odkształconej siatki, należących do tego samego elementu co
węzeł i. Możliwa (i często stosowana w praktyce) jest również interpolacja wartości węzło-
wych przed wykonaniem kroku obliczeniowego. Metodologia ta stała się podstawą metod
znanych jako metody oparte na charakterystykach – Characteristic Galerkin (CG) [94].
Naturalnym krokiem w rozwoju metod opartych na liniach prądu było podzielenie kroku
czasowego na kilka etapów tak, aby zagadnienie zjawiska konwekcji, dyfuzji oraz zmiany
ciśnienia rozwiązywane były oddzielnie. Jako pierwszy podział taki wprowadził Chorin w
rozwiązaniu opartym na MRS [25]. Metoda podziału połączona z liniami prądu została
następnie zastosowana przez Zienkiewicza i Codinę w 1995 roku [125].

3.2.5 Metoda Characteristic Based Split

Metoda CBS bazuje na połączeniu metody charakterystyk oraz metody podziału (ang.
split). Podział polega na rozdzieleniu jednego kroku czasowego na kilka podkroków. Naj-
bardziej istotną cechą algorytmu jest rozdzielenie obliczeń pola ciśnień i pola prędkości.
Dzięki wyeliminowaniu ciśnień z równań opisujących momenty, możliwe jest zastosowanie
klasycznej metody Galerkina opartej na liniach prądu. Drugą istotną zaletą jest spełnia-
nie kryterium Brezziego-Babuski niezależnie od stopnia aproksymacji pól prędkości i pól
ciśnień. Szczegółowy opis zagadnień związanych z tym algorytmem znaleźć można m. in.
w pracy [126].

Ponieważ algorytm CBS stał się podstawą opracowanego w ramach niniejszej pracy
programu, jest on omówiony bardziej szczegółowo. W dalszej części rozdziału przedsta-
wiono poszczególne etapy dyskretyzacji rozwiązania równań Naviera-Stokesa w dwóch
wymiarach za pomocą tego algorytmu.

Zagadnienie opisywane jest przez równania (3.2) – (3.11) wyprowadzone na stronach
32 – 33. W celu łatwiejszego śledzenia kolejnych przekształceń, równania te przedstawiono
w notacji wskaźnikowej, rozwiniętej dla przypadku dwuwymiarowego.
Równanie zachowania masy

∂u1

∂x1
+
∂u2

∂x2
= 0. (3.23)

Równanie zachowania pędu w kierunku x1

∂u1

∂t
+ u1

∂u1

∂x1
+ u2

∂u1

∂x1
= −1

ρ

∂p

∂x2
+ ν

(
∂2u1

∂2x2
1

+
∂2u1

∂2x2
2

)
. (3.24)

Równanie zachowania pędu w kierunku x2

∂u2

∂t
+ u1

∂u2

∂x1
+ u2

∂u2

∂x2
= −1

ρ

∂p

∂x2
+ ν

(
∂2u2

∂2x2
1

+
∂2u2

∂2x2
2

)
. (3.25)

Równanie zachowania energii
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Przy założeniu nieściśliwości cieczy i izotermiczności procesu, nie ma potrzeby rozwią-
zywania równań dotyczących zachowania energii. W związku z tym pominięto w pracy
ten człon rozwiązania.

Najbardziej popularny wariant metody CBS dla cieczy nieściśliwych opiera się na
zastosowaniu trzech, opisanych poniżej kroków. Przytoczone równania dotyczą przypadku
dwuwymiarowego. Rozwiązanie 3D uzyskać można poprzez dodanie trzeciej składowej.

Krok 1. Pierwsze przybliżenie pola prędkości. W kroku pierwszym wyznacza
się poprawki prędkości bez uwzględnienia wpływu ciśnienia,

ũ1 − un1
∆t

+ u1
∂un1
∂x1

+ u2
∂un1
∂x2

= ν

(
∂2u1

∂2x2
1

+
∂2u1

∂2x2
2

)n
(3.26)

ũ2 − un2
∆t

+ u2
∂un2
∂x1

+ u2
∂un1
∂x2

= ν

(
∂2u2

∂2x2
1

+
∂2u2

∂2x2
2

)n
, (3.27)

gdzie ũ – przybliżona wartość prędkości, ν – lepkość kinematyczna.
Po zastosowaniu metody CG, równania przyjmują postać

ũ1 − un1
∆t

= −u1
∂un1
∂x1
− u2

∂un1
∂x2

+ ν

(
∂2u1

∂2x2
1

+
∂2u1

∂2x2
2

)n
+

+ui
∆t
2

∂

∂x1

[
u1
∂un1
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∂x2

]
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∆t
2

∂

∂x2

[
u2
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∂x2

+ u2
∂un1
∂x2

] (3.28)

ũ2 − un2
∆t

= −u1
∂un2
∂x1
− u2

∂un2
∂x2

+ ν

(
∂2u2

∂2x2
1

+
∂2u2

∂2x2
2

)n
+

+ui
∆t
2

∂

∂x1

[
u1
∂un2
∂x1

+ u2
∂un2
∂x2

]
+ u2

∆t
2

∂
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(3.29)

Krok 2. Wyznaczenie pola ciśnień. Równanie pola ciśnień jest równaniem ty-
pu Poissona. Eliminacja z równań wartości prędkości w kroku n + 1 i zastąpienie ich
wartościami przybliżonymi skutkuje powstaniem następującego równania

1
ρ

(
∂2p

∂x2
1

+
∂2p

∂x2
2

)n
=

1
∆t

(
∂ũ1

∂x1
+
∂ũ2

∂x2

)
. (3.30)

Jak wiadomo, równania typu Poissona wymagają rozwiązania wg schematu niejawnego.
Możliwe jest jednak wprowadzenie do powyższego równania sztucznej ściśliwości cieczy,
co pozwala na rozwiązanie wg schematu jawnego. Sztuczna ściśliwość to minimalna ści-
śliwość materiału, nie występująca w rzeczywistości, a traktowana jedynie jako zabieg
numeryczny, poprawiający warunki rozwiązania.
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Krok 3. Drugie przybliżenie pola prędkości. Ostatnim krokiem algorytmu jest
wprowadzenie poprawek pola prędkości, uwzględniających pole ciśnień, które odrzucone
zostało w kroku pierwszym,

un+1
1 − ũ1

∆t
= −1

ρ

∂pn

∂x1
+ u1

∂

∂x1

(
1
ρ

∂p

∂x1

)n
+ u2

∂

∂x2

(
1
ρ

∂p

∂x1

)n
(3.31)

un+1
2 − ũ2

∆t
= −1

ρ

∂pn

∂x2
+ u1

∂

∂x1

(
1
ρ

∂p

∂x1

)n
+ u2

∂

∂x2

(
1
ρ

∂p

∂x1

)n
. (3.32)

Dyskretyzacja powyższych równań zgodnie z klasyczną metodą Galerkina owocuje
powstaniem zestawu równań, które przedstawiono poniżej (powracając do zapisu macie-
rzowego)

[M]
∆{ũ1}

∆t
= −[C]{u1}n − [Km]{u1}n − [Ks]{u1}n + {f1} (3.33)

[M]
∆{ũ2}

∆t
= −[C]{u2}n − [Km]{u2}n − [Ks]{u2}n + {f2} (3.34)

[K]pn = − 1
∆t

[[G1]{ũ1}+ [G2]{ũ2}] + {f3} (3.35)

[M]{u1}n+1 = [M]{ũ1} −∆t[G1]{p}n (3.36)

[M]{u2}n+1 = [M]{ũ2} −∆t[G2]{p}n. (3.37)

Macierze i wektory użyte w powyższych równaniach to

[M] =
∫

Ω
NTNdΩ (3.38)

[C] =
∫

Ω
[N]T

(
u1
∂[N]
∂x1

+ u2
∂[N]
∂x2

)
dΩ (3.39)

[Km] =
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Ω

(
∂[N]T

∂x1
ν
∂[N]
∂x1

+
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∂x2
ν
∂[N]
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dΩ (3.40)
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] (3.41)

[Km] =
∫

Ω
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∂[N]T

∂x1

1
ρ
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∂x1

+
∂[N]T

∂x2

1
ρ

∂[N]
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)
dΩ (3.42)
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[G]1 =
∫

Ω

(
∂[N]
∂x1

)
dΩ (3.43)

[G]2 =
∫

Ω

(
∂[N]
∂x2

)
dΩ. (3.44)

Metoda CBS jest jedną z najnowocześniejszych metod dynamiki obliczeniowej pły-
nów. Według wielu autorów (m. in. prace [80, 126]) jest to obecnie jedyna uniwersalna
metoda dla cieczy ściśliwych i nieściśliwych. Ponadto, metoda ta charakteryzuje się dobrą
stabilnością i dokładnością rozwiązania. W związku z tym, metoda CBS została wybrana
jako podstawowa metoda rozwiązywania zagadnień CFD w programie komputerowym,
opracowanym w ramach niniejszej pracy.
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Rozdział 4

Nowoczesne programowanie w
języku C++

4.1 Programowanie obiektowe w metodach numerycz-

nych – wady i zalety

Zagadnienia programowania obiektowego są dobrze opisane w literaturze, a ich szcze-
gółowy opis wykracza poza ramy niniejszej pracy. Omówione jednakże zostaną te ele-
menty programowania obiektowego, które mają duże znaczenie z punktu widzenia metod
numerycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanej w niniejszej pracy MES.
Uzyskanie odpowiednio wydajnego kodu jest niemożliwe bez zastosowania odpowiednich
technik. Osobnym zagadnieniem jest zapewnienie jak największej przejrzystości kodu oraz
możliwości ponownego jego użycia.

4.2 Metaprogramowanie

Wg Wikipedii metaprogramowanie jest techniką, która umożliwia programom tworzenie
lub modyfikację kodu innych programów (lub ich samych), natomiast metaprogram – to
program będący w stanie modyfikować lub generować kod innego programu. Wykorzy-
stanie zasad metaprogramowania pozwala na dynamiczną modyfikację programu podczas
jego kompilacji.

Pierwotnie pojęcie metaprogramowanie stosowane było do opisu działania analizato-
rów składniowych. Ich przykładem może być program YACC, generujący na podstawie
wysokopoziomego metajęzyka kod w języku C++ [113]. Kod taki przed uruchomieniem
wymaga kompilacji lub jest interpretowany przez interpreter. Odmianą klasycznego me-
taprogramowania jest metaprogramowanie w języku macierzystym. W takim przypadku
możliwe jest połączenie w jednym kodzie programu elementów metaprogramowania i pro-
gramowania. Kod metaprogramu wykonywany jest na etapie kompilacji programu, gene-
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rując kod w tym samym języku, który w następnej kolejności kompilowany jest razem z
pozostałą częścią kodu do postaci kodu wykonywalnego. Jak łatwo zauważyć, operacje
metaprogramowania, wykonywane na etapie kompilacji, nie zajmują czasu procesora w
trakcie wykonania programu. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie parametry, wy-
korzystywane na etapie metaprogramowania, muszą być znane na etapie kompilacji.

4.2.1 Metaprogramowanie w języku C++

Prymitywną formę metaprogramowania dało się zrealizować już w języku C poprzez me-
chanizm dyrektyw procesora. Jednakże ograniczenia tego mechanizmu pozwalały na jego
zastosowanie jedynie do organizacji kodu programu, poprzez włączanie i wyłączanie pew-
nych fragmentów kodu, a także poprzez zastępowanie pewnych definicji uprzednio zdefi-
niowanym ciągiem znaków. Język C++ w swej początkowej postaci dysponował podob-
nym mechanizmem. Dopiero wprowadzenie do języka szablonów (ang. template) pozwoliło
na bardziej zaawansowane techniki metaprogramowania. Pierwsze zastosowanie opartego
o szablony metaprogramowania w języku C++ zaprezentował Erwin Unruh na spotkaniu
Komitetu Standaryzacyjnego C++ w roku 1994, natomiast do standardu języka C++
szablony wprowadzono w roku 1998 [118]. Ciekawostką jest to, że pierwszy metaprogram
w języku C++ podawał wynik poprzez komunikat błędu kompilacji. W ciągu ostatnich
kilkunastu lat techniki metaprogramowania w C++ znacznie się rozwinęły i obecnie są już
metodą dobrze poznaną i dość często wykorzystywaną. Szczegółowy opis ich możliwości
znaleźć można w pracy [4].

4.2.2 Metaprogramowanie w MES

Metaprogramowanie umożliwia wyliczenie wartości znanych na etapie kompilacji, co po-
zwala na zredukowanie czasu potrzebnego do odczytania tych wartości w trakcie wyko-
nania programu do minimum. Analiza częstości wywoływania procedur w kodzie MES
wykazuje znaczny udział funkcji dostępu do własności elementów skończonych, takich jak
wartości funkcji kształtu w punktach całkowania, wartości pochodnych funkcji kształtu
w węzłach i punktach całkowania, wartości jakobianu w węzłach i punktach całkowania.
Podstawowym zagadnieniem jest wyodrębnienie wielkości znanych na etapie kompilacji.
Zakładając, że program korzysta z siatki elementów skończonych wczytywanych z pliku po
uruchomieniu programu, wartości globalnych funkcji kształtu, ich pochodnych i jakobia-
nów nie są znane na etapie kompilacji. Natomiast wartości lokalnych funkcji kształtu oraz
ich pochodnych, tak samo jak lokalne współrzędne punktów całkowania i węzłów siatki,
są znane. Podstawowym wnioskiem jest możliwość zastosowania metaprogramowania do
wyznaczenia wartości funkcji kształtu i ich pochodnych w punktach całkowania i węzłach
siatki.
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Kwestią do wyjaśnienia pozostaje przydatność wyliczania wartości odpowiednich pa-
rametrów za pomocą metaprogramowania w sytuacji, gdy mogą one zostać zapisane w
kodzie źródłowym na stałe. Jeżeli znamy współrzędne wybranych punktów oraz funkcje
kształtu i ich pochodne, możliwe jest „ręczne” wyliczenie odpowiednich wartości i wpisanie
ich jako stałych wartości na etapie tworzenia kodu programu. Program oparty o takie roz-
wiązanie byłby tak samo wydajny, jednoczenie czas kompilacji byłby krótszy. Rozwiązanie
takie jest jednakże mało komfortowe z punktu widzenia programisty tworzącego, a przede
wszystkim rozwijającego kod programu. Koniecznym byłoby wyliczanie wartości wszyst-
kich funkcji we wszystkich istotnych punktach elementów. Przy konstruowaniu prostych
elementów nie nastręcza to większych problemów i jest prostsze niż stosowanie metapro-
gramowania. Jednak podczas tworzenia elementów o znacznej liczbie punktów całkowania
i wysokich stopniach aproksymacji, szczególnie w sytuacji tworzenia elementów nietypo-
wych, częstych w siatkach heterogenicznych, ręczne kodowanie wartości w poszczególnych
punktach byłoby bardzo uciążliwe i znacznie zwiększało prawdopodobieństwo trudnych
do wychwycenia błędów. Dzięki zastosowaniu metaprogramowania możliwe jest stworze-
nie nowego typu elementu poprzez zestawie ze sobą odpowiednich funkcji kształtu i punk-
tów całkowania, bez konieczności znajomości konkretnych wartości ich współczynników i
współrzędnych. Działanie programisty sprowadza się jedynie do wskazania z jakiego ze-
stawu funkcji i punktów korzystać ma tworzony element, natomiast wartości funkcji w
punktach całkowania wyliczone zostaną automatycznie na etapie kompilacji.

Rozwiązanie bazujące na metaprogramowaniu, szczególnie w połączeniu z omówioną
w kolejnym rozdziale metodą programowania z wytycznymi, zapewnia dużą wygodę pro-
gramowania oraz pozwala na uzyskanie wysokiej wydajności.

4.3 Programowanie oparte na wytycznych

4.3.1 Funkcje wirtualne

Funkcje wirtualne są jedną z podstawowych technik obiektowych. W dużym uproszcze-
niu pozwalają one projektować kod programu w taki sposób, aby za pomocą jednego
wskaźnika odwoływać się do obiektów niejednakowego typu. Pozwala to na zbudowanie
algorytmu, który będzie zmieniał swoje działanie w zależności od typu obiektu na jakim
operuje. Dobrym przykładem byłaby wirtualna funkcja obliczająca wartość funkcji jednej
zmiennej:
#include<iostream>
using namespace std ;

class gener i cFunct ion
{
public :
virtual double g e t v a l u e (double )
{return 0 ;}
}
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class l i n ea rFunc t i on : gener i cFunct ion
{
private :
double a = 1 . 0 ; double b = 3 . 0 ;

public :
double g e t v a l u e (double x )
{return a∗x+b ;}
}

class quadFunction : gener i cFunct ion
{
private :
double a = 1 . 0 ;
double b = 3 . 0 ;
double c = 2 . 0 ;

public :
double g e t v a l u e (double x )
{return a∗pow(x , 2 ) + b ∗ x + c ;}
}

int main ( )
{

gener i cFunct ion ∗ gF ;
l i n ea rFunc t i on lF ;
quadFunction qF ;
g f = &lF ;
cout<<gF−>g e t v a l u e ( 0 ) ;
g f = &qF ;
cout<<gF−>g e t v a l u e ( 0 ) ;
}

Wynikiem uruchomienia programu będzie:
3 .0
2 .0

Jak widać, program rozpoznał odpowiednio typ wskazywanego obiektu i wybrał odpo-
wiednią dla niego funkcję. Stało się to dzięki mechanizmowi funkcji wirtualnych, które
informują kompilator, że wskaźnik może wskazywać na różnego typu obiekty i koniecz-
nym jest każdorazowe sprawdzenie tego typu.

Mechanizm ten daje ogromną wygodę projektantowi programu. Zastosowanie funk-
cji wirtualnych pozwala ujednolicić przykładowo dostęp do wartości funkcji kształtu dla
wszystkich typów elementów. Niestety, zastosowanie funkcji wirtualnych pociąga za so-
bą bardzo niekorzystne konsekwencje. Funkcje wirtualne wymagają tak zwanego późnego
wiązania, omówionego w kolejnym rozdziale.

4.3.2 Późne i wczesne wiązanie – aspekty wydajnościowe

Procedury wczesnego i późnego wiązania mają decydujący wpływ na wydajność pro-
gramu. Pojęcia te dotyczą ściśle obiektowej budowy programu. Wiązanie jest procesem
dopasowania wywołań funkcji napisanych przez programistę do rzeczywistego kodu (we-
wnętrznego lub zewnętrznego) implementującego daną funkcję. Dopasowanie to odbywa
się zazwyczaj na etapie kompilacji kodu. Jednak w przypadku zastosowania mechanizmu
funkcji wirtualnych następuje tak zwane późne wiązanie. W tym przypadku powiązanie
wywołania z konkretnym ciałem funkcji następuje dopiero na etapie wykonania progra-
mu. Jest to bardzo istotne ograniczenie możliwości optymalizacji kodu programu przez
kompilator na etapie kompilacji. Możliwości współczesnych kompilatorów pozwalają na
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zdecydowane skrócenie czasu wykonania programu, pod warunkiem jednak, że struktura
programu umożliwi jego skuteczną optymalizację. Zastosowanie funkcji wirtualnych, a co
za tym idzie późnego wiązania, w znacznym stopniu obniża wydajność programu.

4.3.3 Rozwiązanie oparte na szablonach

Przyjmując za cel poprawę możliwości optymalizacji kodu przy zachowaniu łatwości pro-
gramowania, należy rozpatrzyć oparcie rozwiązania o mechanizm szablonów. Po zastoso-
waniu szablonów, przedstawiony wcześniej kod przyjąłby następującą postać:
#include<iostream>
using namespace std ;

template<typename T funct ion>
class gener i cFunct ion : public T funct ion
{} ;

class l i n ea rFunc t i on
{
private :
double a = 1 . 0 ; double b = 3 . 0 ;

public :
double g e t v a l u e (double x )
{return a∗x+b ;}
}

class quadFunction
{
private :
double a = 1 . 0 ;
double b = 3 . 0 ;
double c = 2 . 0 ;

public :
double g e t v a l u e (double x )
{return a∗pow(x , 2 ) + b ∗ x + c ;}
}

int main ( )
{

gener icFunct ion <l i nearFunct ion > lF ;
gener icFunct ion <quadFunction> qF ;

cout<<lF . g e t v a l u e ( 0 ) ;
cout<<qF . g e t v a l u e ( 0 ) ;
}

Efekt uruchomienia programu będzie identyczny jak poprzednio:
3 .0
2 .0

Jak łatwo zauważyć, podstawową wadą drugiego rozwiązania jest utrata możliwości
odwoływania się do obiektów różnych typów poprzez ten sam wskaźnik. Jest to zdecy-
dowane utrudnienie, które eliminuje rozwiązanie bazujące na szablonach w sytuacji gdy
konieczne jest np. umieszczenie wszystkich elementów siatki heterogenicznej w jednej, li-
niowej strukturze danych. Jednakże przyrost wydajności rozwiązania opartego o szablony
powoduje przewagę tego rozwiązania we wszystkich innych przypadkach. Należy przy tym
zaznaczyć, że przy zastosowaniu metod bazujących na szablonach możliwa jest również
reprezentacja siatek heterogenicznych.

Porównanie wydajności przeprowadzono w oparciu o program wywołujący w pętli
funkcję wyliczającą wartość funkcji liniowej w zależności od podanego parametru. Porów-
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nano czas obliczeń programu w wariancie opartym o polimorfizm statyczny (szablony)
oraz opartym o polimorfizm dynamiczny (funkcje wirtualne). Program w obu wariantach
skompilowano przy pomocy kompilatora gcc w wersji 4.0, przy maksymalnym stopniu
optymalizacji. Program uruchomiono w środowisku Linux, na komputerze opartym o pro-
cesor AMD Opteron 2.0GHz. Wydajność zmierzono za pomocą programu gprof. Wyniki
obliczeń przedstawiono na rysunku 4.1.

Rysunek 4.1: Porównanie wydajności polimorfizmu dynamicznego i statycznego

Wariant wykorzystujący mechanizm funkcji wirtualnych charakteryzuje się liniową
zależnością czasu obliczeń od liczby wywołań funkcji (na wykresie zastosowano skalę lo-
garytmiczną). Zastosowanie szablonów ogranicza czas wykonania programu praktycznie
do zera. Wynika to ze stworzenia odpowiednich warunków dla optymalizacji kodu przez
procesor. Jak widać, przyrost wydajności programu po zastąpieniu polimorfizmu dyna-
micznego polimorfizmem statycznym może być bardzo istotny.

4.3.4 Wytyczne

Wg Alexandrescu [5], wytyczna (ang. policy) definiuje interfejs klasy lub szablonu klasowe-
go. Na interfejs składa się kombinacja wewnętrznych definicji typów, funkcji składowych
oraz zmiennych składowych. Wytyczne zbliżone są do wzorca projektowego Strategia [39].
Przykładową definicję elementu skończonego w oparciu o wytyczne przedstawiono poniżej:

class l i n ea rFunc t i on
{

. . .
}

class constFunct ion
{

. . .
}

template<typename Function , typename Funct ionDer ivat ive>
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class Element
{
public :
typename Function shape func t i on ;
typename Funct ionDer ivat ive s h a p e f u n c t i o n d e r i v a t i v e ;

}

typedef Element<l i nearFunct ion , constFunction> actualElement ;

int main ( )
{

actualElement element1 ;
}

W przykładzie utworzono element liniowy, realizujący interfejs (posiadający zestaw
funkcji publicznych) konieczny do interakcji z elementem skończonym. Do elementu tego
można odwoływać się poprzez funkcje tego interfejsu. Jeżeli do powyższego przykładu
dodamy nowy rodzaj funkcji oraz zmienimy definicję typu actualElement:
.
.
.
class quadFunction
{

. . .
}
.
.
.
typedef Element<quadFunction , l inearFunct ion > actualElement ;

to bez konieczności dokonywania zmian w pozostałych obszarach programu, ogólny algo-
rytm, np. całkowania numerycznego, wykonany zostanie dla elementów kwadratowych.

Jak widać, programowanie oparte na wytycznych realizuje niemal taką samą funkcjo-
nalność jak programowanie oparte na funkcjach wirtualnych, zapewniając jednocześnie
znacznie lepszą wydajność programu.

Opisane powyżej rozwiązania, a więc zastosowanie polimorfizmu statycznego w miejsce
polimorfizmu dynamicznego oraz zastosowanie programowania opartego na wytycznych
zostały szeroko zastosowane w opracowanym w ramach pracy programie komputerowym.
Obszary zastosowania tych technik to przede wszystkim reprezentacja siatki elementów
skończonych, budowa uniwersalnego interfejsu solwera oraz budowa modułu problemo-
wego (struktury reprezentującej rozwiązywany układ równań). Elementy te są szeroko
opisane w rozdziale 7.

4.4 Wykorzystanie bibliotek numerycznych

Stworzenie programu numerycznego wymaga rozwiązania wielu typowych problemów: re-
prezentacji wektorów i macierzy, tworzenia i reprezentacji siatki elementów skończonych,
wizualizacji wyników, rozwiązywania układów równań i wielu innych. Programy MES są
zazwyczaj dość skomplikowane i realizacja we własnym zakresie wszystkich potrzebnych
algorytmów jest bardzo obciążająca. Znacznie mniej wymagającym rozwiązaniem jest
wykorzystanie istniejących bibliotek numerycznych. Biblioteki te zazwyczaj oparte są na
licencji GNU, co pozwala na ich darmowe wykorzystanie, również komercyjne. Istotnym
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aspektem jest wydajność bibliotek. Są one zazwyczaj rozwijane od wielu lat i wielokrot-
nie testowane, właśnie pod kątem wydajności. Należy założyć, że skorzystanie z bibliotek
numerycznych jest dobrym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie nie ogranicza to wydajności
programu. Biblioteki wykorzystane w niniejszej pracy omówiono w rozdziale 7.1.2.

4.5 Podsumowanie

W rozdziale omówiono wybrane elementy nowoczesnego projektowania aplikacji w języku
C++. Ich zastosowanie pozwala na uzyskanie wysokiej wydajności programu przy jedno-
czesnym zapewnieniu łatwości rozwoju i utrzymania kodu, a także możliwości wielokrotne-
go wykorzystania kodu. Przygotowany w ramach niniejszej pracy program komputerowy
bazuje na wymienionych technikach, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania opar-
tego na wytycznych. Jest ono wykorzystywane w niemal wszystkich obszarach programu,
co pozwoliło stworzyć szkielet aplikacji, który w przyszłości może zostać rozbudowany o
kolejne elementy – nowe metody rozwiązywania układów równań, nowe typy elementów
skończonych, algorytmy modelowania innych zjawisk fizycznych itd. Metaprogramowanie
na obecnym etapie rozwoju programu wykorzystywane jest stosunkowo rzadko, jednak-
że planowane jest zwiększenie zakresu jego zastosowań w kolejnych wersjach programu.
Zastosowanie odpowiednio dobranych bibliotek numerycznych pozwoliło na uzyskanie wy-
sokiej wydajności i zgodności z obecnie przyjętymi standardami, a ponadto umożliwiło
osiągnięcie dużej funkcjonalności programu przy relatywnie niskim nakładzie pracy.
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Rozdział 5

Teza i cel pracy

Jednym z najważniejszych zjawisk, koniecznym do uwzględnienia podczas modelowania
procesu tiksoformingu, jest tiksotropia. Zasadniczym efektem tiksotropowego zachowania
się cieczy jest opóźnienie w ustalaniu się równowagowej lepkości cieczy po zmianie pręd-
kości ścinania. Oprócz makroskopowej zmiany własności cieczy występuje zmiana stopnia
aglomeracji struktury cieczy. Możliwe jest modelowanie tych zjawisk w oparciu o progra-
my dynamiki płynów oraz przy zastosowaniu koncepcji konwekcji zmiennej wewnętrznej.
Konwekcja zmiennej wewnętrznej może być użytecznym narzędziem podczas modelowania
przepływów cieczy o własnościach zależnych od historii.

Zasadniczym celem pracy jest opracowanie metodologii modelowania przepływów cie-
czy o własnościach zależnych od historii przy zastosowaniu metody konwekcji zmiennej
wewnętrznej. Dodatkowym celem jest opracowanie oprogramowania, będącego podstawą
do zweryfikowania poprawności przyjętej metodologii. Oprogramowanie posłuży również
do weryfikacji skuteczności algorytmu CBS, zastosowanego do modelowanie przepływów
nieściśliwych. Ponadto, opracowane oprogramowanie będzie przydatne do modelowania
dwuwymiarowych przepływów nieściśliwych, nie tylko w zakresie tiksoformingu, ale rów-
nież innych procesów metalurgicznych. Istotnym zagadnieniem jest zapewnienie dużej
wydajności programu, a także łatwości utrzymania i rozwoju kodu programu.
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Rozdział 6

Metoda konwekcji zmiennej
wewnętrznej

Znaczna część modeli numerycznych procesu tiskoformingu, przedstawionych w rozdziale
2.2, uwzględnia zależność własności formowanego materiału od historii jego odkształce-
nia. Duże odkształcenia w trakcie procesów zdecydowanie utrudniają zastosowanie roz-
wiązań numerycznych opartych o kinetykę Lagrange’a. Z drugiej strony, jak wspomniano
w rozdziale 2.2.2, zagadnienie modelowania własności zależnych od historii przy zastoso-
waniu kinetyki Eulera nastręcza wiele trudności. Podstawowym zagadnieniem jest zatem
wybór pomiędzy metodami śledzenia cząstek, a metodami ciągłej zmiennej wewnętrznej
(opartej na rozwiązaniu MES, ew. MRS). Metody śledzenia cząstek posiadają pewne
zalety, do których należy zaliczyć przede wszystkim możliwość zapisu stanu materiału z
uwzględnieniem bardzo złożonych mechanizmów. Sytuacja taka występuje często w przy-
padku modelowania wieloskalowego, przykładowo przy zastosowaniu metodologii połą-
czenia MES i automatów komórkowych CAFE. Opis metody odnaleźć można między
innymi w pracy [34]. Metody śledzenia cząstek dają możliwość powiązania konkretne-
go punktu materialnego z przestrzenią automatów komórkowych, co umożliwia analizę
lokalnego stanu materiału w oparciu o model mikroskalowy. Metody bazujące na ciągłej
reprezentacji zmiennej wewnętrznej nie dają takiej możliwości. Jednakże metody śledzenia
cząstek obarczone są również poważnymi wadami. Po pierwsze, konieczna jest każdorazo-
wa interpolacja pomiędzy węzłami siatki elementów skończonych a śledzonymi cząstkami
i odwrotnie. Wprowadza to dodatkowe błędy numeryczne interpolacji oraz wydłuża czas
obliczeń. Istotne jest również zwiększenie złożoności programu, a także całkowite wyklu-
czenie możliwości budowy jednego układu równań, którego rozwiązaniem byłby wektor
zawierający zarówno pole prędkości, jak i wartości zmiennej wewnętrznej. Dodatkowym
problemem są trudności w zapewnieniu odpowiedniego rozkładu unoszonych cząstek, za-
pobieganie ich nadmiernemu zagęszczaniu lub rozrzedzaniu, a nawet „gubieniu” cząstek
w sytuacji, gdy w wyniku przemieszczenia opuszczają one domenę obliczeniową.

Bilansując wady i zalety metod śledzenia cząstek wydaje się, że w przypadku braku
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konieczności prowadzenia indywidualnych obliczeń w skończonej liczbie lokalnych prze-
strzeni (tak jak ma to miejsce w metodologii CAFE), metody te nie są rozwiązaniem
godnym polecenia. Rozwiązanie alternatywne, oparte na unoszeniu zmiennej wewnętrz-
nej, wydaje się bliższe optimum. Jakkolwiek brak jest możliwości wyodrębnienia lokalnych
poddomen obliczeniowych, to w przypadkach kiedy wartość zmiennej wewnętrznej opisa-
na może być w postaci równań różniczkowych cząstkowych, nie jest to istotne. Z drugiej
strony rozwiązanie to posiada szereg zalet – eliminuje potrzebę interpolacji, a co za tym
idzie upraszcza budowę programu i przyspiesza jego działanie. Możliwość rozwiązania
pola zmiennej wewnętrznej za pomocą metody identycznej z metodą wyznaczania pola
prędkości pozwala na dalsze uproszczenie zagadnienia. Wreszcie podejście takie zapewnia
wyznaczenie ciągłego opisu stanu materiału, z dokładnością zależną jedynie od gęstości
siatki i stopnia aproksymacji elementów.

W literaturze przytoczonej w rozdziale 2.2 zagadnienie unoszenia zmiennej wewnętrz-
nej nie zostało w pełni rozwiązane. W części prac zastosowano rozwiązania częściowo
analityczne, co uniemożliwia ich zastosowania dla skomplikowanych kształtów. Inne prace
zaniedbują konwekcję zmiennej wewnętrznej, uzależniając jej zmiany od stanu obszaru
związanego z siatką elementów skończonych, a nie z punktami materialnymi [26]. Jak-
kolwiek podejście takie może w pewnych sytuacjach dawać poprawne rozwiązania, to z
pewnością nie może być stosowane w większości problemów. Rozwiązania uwzględniające
konwekcję pewnych wartości stanu dotyczą konkretnych, fizycznych zmiennych, takich jak
na przykład udział innej fazy [81, 102].

Najczęściej stosowane modele materiałów tiksoformowanych bazują na zmiennej we-
wnętrznej, opisującej nie konkretną wielkość fizyczną (jak na przykład udział fazy stałej),
a pewną wartość umowną (stopień aglomeracji). Zmiany zmiennej wewnętrznej zależą bar-
dzo silnie od pola prędkości w konkretnym punkcie materialnym, a więc zmienna musi być
unoszona wraz z materiałem. Uwzględnienie jedynie zmian wartości zmiennej wewnętrz-
nej w zależności od stanu materiału w węzłach siatki elementów skończonych prowadzić
może do istotnych błędów w obliczeniach. Przyczynę takiej sytuacji można prześledzić na
przykładzie. Na rysunku 6.1 przedstawiono sytuację w dwóch krokach czasowych t1 i t2. W
kroku pierwszym wartość poprawki zmiennej wewnętrznej dλ1 wyliczana jest na podsta-
wie stanu materiału w punkcie materialnym M1. Jednym z parametrów uwzględnianych
podczas wyznaczania dλ1 jest wartość zmiennej wewnętrznej w punkcie M1, opisana jako
λ1

2. W kroku następnym M1 przenosi się wzdłuż linii prądu na nową pozycję, natomiast
w węźle siatki znajduje się punkt M2. W tym kroku ponownie wyliczana jest wartość
poprawki dλ2. Wartość ta obliczana jest na podstawie stanu materiału w punkcie M2,
w tym wartości zmiennej wewnętrznej λ1

2. Jest to błędne podejście, ponieważ powinna
zostać tu uwzględniona wartość λ2

2, odpowiednia dla punktu materialnego M2.
Metodą pozwalającą na uwzględnienie zarówno zmiany wartości zmiennej wewnętrz-

nej w funkcji czasu oraz unoszenia stanu materiału poprzez konwekcję jest opracowana
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(a) t1 (b) t2

(c) Legenda

Rysunek 6.1: Zmiana naprężenia ścinającego przy zmianie prędkości ścinania

przez autora metoda konwekcji zmiennej wewnętrznej (ang. Internal Variable Convection
(IVC)).

Proponowana metoda opiera się na analogii do transportu masy. Zagadnienie transpor-
tu masy poprzez mechanizm konwekcji jest często spotykanym zagadnieniem modelowania
dynamiki płynów. Problem taki traktować należy jako sprzężony, jednakże przy założe-
niu, iż unoszony materiał stanowi niewielki ułamek masy całego układu, można odrzucić
wpływ jego masy na rozwiązanie równań Naviera-Stokesa dla całego układu. Ostatecznie
algorytm rozwiązania w dużym uproszczeniu opiera się na dwóch krokach – w pierwszym
kroku wyznacza się rozkład prędkości w oparciu o własności cieczy „bazowej”, zaś w kroku
drugim wyznacza się rozkład stężeń unoszonej masy w oparciu o znane pole prędkości i
równanie konwekcji

∂φ

∂t
+ (u· ∇) u. (6.1)

Wprowadzając pojęcie wirtualnego składnika oraz przyjmując, że ilość tego składnika
w danym obszarze jest równa wartości zmiennej wewnętrznej, zastosować można poda-
ny powyżej algorytm oraz rozwiązanie równania (6.1) do wyznaczenia rozkładu zmiennej
wewnętrznej w całej domenie obliczeniowej. Możliwe jest zastosowanie odrębnej siatki ele-
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mentów skończonych dla obliczenia problemu konwekcji zmiennej wewnętrznej, jednakże
w większości przypadków byłoby to nieuzasadnione. Zastosowanie tej samej siatki do ob-
liczenia pól prędkości i ciśnienia oraz rozkładu wartości zmiennej wewnętrznej umożliwia
uniknięcie mapowania (interpolacji) wartości pomiędzy siatkami, co pozwala na wyelimi-
nowanie błędu numerycznego interpolacji oraz skraca czas obliczeń. W celu uchwycenia
tiksotropowych własności cieczy przy zastosowaniu omawianej metody, należy dodatkowo
uwzględnić wpływ wartości zmiennej wewnętrznej na lepkość cieczy. Algorytm rozwiąza-
nia problemu przepływu cieczy tiksotropowej przy pomocy metody konwekcji zmiennej
wewnętrznej przedstawiono na rysunku 6.2. Poszczególne etapy algorytmu opisano szcze-
gółowo poniżej.

Etapy 1 i 2

Dobór wartości początkowych prędkości, ciśnienia i zmiennej wewnętrznej jest typowy dla
problemu brzegowo-początkowego. W sytuacji, gdy znany jest dokładny rozkład tychże
wartości w chwili rozpoczęcia obliczeń, jak ma to miejsce np. w przypadku bezruchu
cieczy, można podać te wartości początkowe wprost. W sytuacji, gdy nie ma możliwości
wyznaczenia wartości początkowych metodą delficką, należy wyznaczyć wartości startowe
poprzez przeprowadzenie symulacji od dowolnie przyjętych warunków początkowych aż
do momentu uzyskania stanu stacjonarnego. Zakłada się przy tym, że stan stacjonarny
zagadnienia nie zależy od wartości początkowych.

Etap 3

Na tym etapie zastosować można dowolny algorytm CFD, odpowiedni dla zagadnienia
niestacjonarnego i nieściśliwego. W niniejszej pracy przyjęto algorytm CBS, omówiony
w rozdziale 3.2.5. Zmienną, która jest najbardziej istotna na tym etapie, jest lepkość.
Niezależnie od szczegółów przyjętego modelu materiałowego, lepkość zależy od prędkości
ścinania cieczy oraz wartości zmiennej wewnętrznej. Zależność lepkości od prędkości ści-
nania jest nieliniowa, co zmusza do wyznaczenia rozkładu prędkości metodą iteracyjną.
W konsekwencji pojawia się iteracyjna pętla wewnętrzna dla etapu wyznaczenia rozkładu
prędkości.

Etap 4

Zadaniem tego etapu jest wyznaczenie rozkładu wartości zmiennej wewnętrznej na pod-
stawie rozkładu z poprzedniego kroku czasowego oraz rozkładu prędkości aktualnego kro-
ku czasowego. Jak już wcześniej wspomniano, zagadnienie unoszenia „wirtualnej masy”
zmiennej wewnętrznej realizuje się poprzez rozwiązanie równania (6.1). Pozwala to na
rozwiązanie problemu modelowania zjawisk zależnych od historii odkształcenia przy za-
stosowaniu opisu kinetyki Eulera. Do pełnego odwzorowania zjawiska tiksotropii brakuje
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Rysunek 6.2: Algorytm metody konwekcji zmiennej wewnętrznej
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mechanizmu korekty wartości zmiennej wewnętrznej tam, gdzie jest ona różna od wartości
równowagowej. W proponowanym rozwiązaniu korekta ta przedstawiona jest w postaci
strumienia „wirtualnej masy”. Wartość tego strumienia wyznaczana jest poprzez zasto-
sowanie dowolnego z równań przedstawionych w rozdziale 2.1.2 (równania 2.7 – 2.10) i
wyrażona jest zależnością

Q =
dλ
dt
Sf (6.2)

gdzie Q – strumień, λ – stopień aglomeracji, S – powierzchnia/objętość elementu, f –
stała.

Jak wspomniano powyżej, może zaistnieć konieczność iteracyjnego wyznaczenia war-
tości zmiennej wewnętrznej. W takiej sytuacji rozkład zmiennej wewnętrznej w kroku
k+1 należy wyznaczać za każdym razem na podstawie wyliczonych w danej iteracji po-
prawek oraz wartości końcowej z kroku k – poprawki z poprzednich iteracji w kroku k+1
są odrzucane.

Etap 5

W tym etapie oblicza się ponownie lepkości cieczy, na podstawie aktualnych wartości
zmiennej wewnętrznej. Jeżeli różnica pomiędzy aktualnymi wartościami, a wartościami
obliczonymi w etapie 3 jest większa niż założone maksimum, konieczne będzie iteracyjne
powtórzenie obliczeń etapu 3 i pojawia się zewnętrzna pętla wewnątrz kroku czasowego.

Etap 6

Procesy iteracyjnego wyznaczania kolejnych przybliżeń pól prędkości, ciśnienia i zmiennej
wewnętrznej prowadzone są aż do uzyskania poprawek lepkości i zmiennej wewnętrznej
w kolejnych iteracjach mniejszych niż założone maksimum błędu. Dopiero zakończenie
iteracji kończy krok czasowy.

Omówiona powyżej metodologia może zostać wykorzystana w oparciu o komercyjne
programy MES. Przykład takiego rozwiązania, wraz z jego ograniczeniami przedstawił
Macioł [84]. Jednakże pełne wykorzystanie zalet metody konwekcji zmiennej wewnętrznej
wymaga opracowania dedykowanego programu. Metoda ta jest podstawą opracowanego
programu do modelowania przepływów tiksotropowych. Jej uniwersalność pozwoli rów-
nież na zastosowanie programu do modelowania innych procesów, w których istotne jest
uwzględnienie zależności własności materiałowych od historii, a zastosowanie opisu kine-
tyki wg Eulera sprawdza się lepiej niż opisu wg Lagrange’a.
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Rozdział 7

Opis programu CompFlower

7.1 Założenia programu CompFlower

Program CompFlower powstał jako odpowiedź na postawione w poprzednich rozdziałach
(przede wszystkim w rozdziale 6) zagadnienia. Celem priorytetowym było opracowanie
programu komputerowego, który pozwoli na praktyczne wykorzystanie metody konwek-
cji zmiennej wewnętrznej do modelowania procesów tiskoformingu. Jako cele dodatkowe
przyjęto:

• opracowanie zestawu procedur, które pozwolą na budowę aplikacji MES dla innych
zagadnień przy możliwie niskim nakładzie czasu,

• opracowanie interfejsu do zewnętrznych programów generujących siatkę elementów
skończonych,

• opracowanie interfejsu do zewnętrznych programów umożliwiających postprocessing
wyników,

• zastosowanie możliwie nowoczesnych technik programistycznych, gwarantujących
wysoką wydajność, łatwość utrzymania i dalszego rozwoju oraz dodatkowy wkład
w poznanie możliwości zastosowania tych technik w metodach numerycznych.

7.1.1 Środowisko wykonywania

Wybór języka programowania

Postulat oparcia programu o nowoczesne techniki programowania zrealizowano poprzez
opracowanie programu w języku C++. Jakkolwiek język ten powszechnie stosowany jest
już od około 30 lat, to w zakresie metod numerycznych wciąż nie jest doceniany, a wiele
programów do dziś pisze się w oparciu o języki strukturalne (FORTRAN, C). Z drugiej
strony istnieje wiele języków nowocześniejszych niż C++. Wybór w niniejszej pracy języka
C++ jest efektem analizy porównawczej z innymi dostępnymi językami w wybranych,
istotnych z punktu widzenia niniejszej pracy obszarach.
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Wydajność Na wydajność oprogramowania wpływ mają przede wszystkim dwa pod-
stawowe zagadnienia – możliwości kompilatora oraz struktura programu. Obecnie dostęp-
ne kompilatory dla najczęściej stosowanych języków programowania nie różnią się zna-
cząco możliwościami i nie wpływają na wybór konkretnego języka. Struktura programu,
w dużej części wymuszona budową języka programowania, ma więc podstawowy wpływ
na efekt końcowy. Panujące przeświadczenie na temat przewagi języków FORTRAN oraz
C nad językiem C++ wynika przede wszystkim ze strukturalnego charakteru pierwszych
dwóch języków, w przeciwieństwie do obiektowego charakteru języka C++. Jak opisano
w rozdziale 4.3, zastosowania programowania obiektowego, a szczególnie techniki funk-
cji wirtualnych, znacząco wpływa na pogorszenie wydajności programu. Z drugiej strony,
rezygnacja z funkcji wirtualnych dramatycznie obniża korzyści z podejścia obiektowe-
go. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie techniki programowania opartego na
wytycznych, omówionej w rozdziale 4.3. Zaznaczyć należy, że zastosowanie tej techniki
pozwala na uzyskanie wydajności programu porównywalnej z językami strukturalnymi,
takimi jak FORTRAN i C, przy zachowaniu zalet programowania obiektowego.

Łatwość rozbudowy i modyfikacji Programy o budowie strukturalnej są dość trudne
do rozbudowy. Wynika to z wielu przyczyn, jednakże podstawowym utrudnieniem jest
brak możliwości zapewnienia standardowych i uniwersalnych metod wywoływania funkcji.
Efektem jest konieczność wprowadzania modyfikacji w wielu obszarach kodu, nawet w celu
niewielkiej zmiany funkcjonalności programu.

Programy o budowie obiektowej są bez porównania łatwiejsze do modyfikacji. Języki
takie jak C++ (a także Java i inne, nie rozpatrywane tutaj jako nie nadające się do prak-
tycznego zastosowania w zagadnieniach numerycznych) posiadają liczne mechanizmy (w
tym programowanie oparte na wytycznych), ukierunkowane właśnie w stronę zapewnienia
łatwości rozwoju kodu.

Podsumowując, język C++ posiada zdecydowaną przewagę nad językami struktural-
nymi w zakresie łatwości rozbudowy i modyfikacji kodu.

Możliwość ponownego wykorzystania kodu W językach strukturalnych możliwość
ponownego wykorzystania kodu jest minimalna. O ile możliwe jest wielokrotne użycie
funkcji realizujących pewne standardowe operacje, to praktycznie brak jest możliwości ta-
kiego zaprojektowania kodu, aby wielokrotnie wykorzystywać procedury wyższego rzędu.
Dobrym przykładem może być algorytm całkowania numerycznego Gaussa. W przypadku
programowania strukturalnego, konieczne jest utworzenie osobnego kodu, zawierającego
zarówno ogólny algorytm całkowania, jak i szczegóły rozwiązania dla każdego kształtu
oraz każdej liczby punktów całkowania. W przypadku programowania obiektowego możli-
we jest jednorazowe stworzenie funkcji realizującej ogólny algorytm całkowania, oraz wy-
specjalizowanych funkcji odpowiedzialnych za szczegóły implementacji dla konkretnych
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wariantów.
Programowanie obiektowe wymaga większego nakładu pracy na etapie projektowania,

a także w sytuacji, gdy nie wykorzystuje się tego samego kodu wielokrotnie. Jednakże w
sytuacji, kiedy wielokrotnie stosowany jest taki sam algorytm postępowania, natomiast
szczegóły postępowania są różne w różnych przypadkach, programowanie obiektowe jest
znacznie wydajniejsze.

Podsumowując niniejszy rozdział, należy zwrócić uwagę na następujące fakty:

• możliwe jest zapewnienie wysokiej wydajności kodu przy zastosowaniu programo-
wania w języku C++,

• programy o obiektowej budowie są łatwiejsze w utrzymaniu, modyfikacji i rozwoju,
• programy realizujące mało skomplikowane algorytmy są prostsze w przypadku bu-

dowy strukturalnej,
• programy realizujące algorytmy, w których nie ma możliwości wielokrotnego wyko-

rzystania kodu, są prostsze w przypadku budowy strukturalnej,
• programy realizujące złożone algorytmy, w których wielokrotnie wykorzystuje się

podobne do siebie procedury, są prostsze w przypadku budowy obiektowej.

Programy realizujące obliczenia w oparciu o MES charakteryzują się znacznym pozio-
mem komplikacji oraz wielokrotnym wykorzystywaniem podobnych algorytmów. W tej
sytuacji, programowanie obiektowe wydaje się być naturalnym sposobem na zapewnienie
łatwości tworzenia i konserwacji oprogramowania. Należy jednak pamiętać o szczególnym
zwróceniu uwagi na zapewnienie wysokiej wydajności oprogramowania, poprzez zastoso-
wanie odpowiednich technik programistycznych. Język C++ jest najszerzej stosowanym
językiem obiektowym, zapewnia także zgodność z bibliotekami napisanymi w języku C.
Stosując nowoczesne techniki programowania, możliwe jest także zapewnienie odpowied-
niej wydajności.

Ostatecznie, po analizie zalet i wad omówionych powyżej, oraz mając na uwadze spe-
cyfikę programów opartych na MES, do realizacji postawionego zadania wybrano język
C++.

7.1.2 Wykorzystane biblioteki

Zastosowanie bibliotek numerycznych pozwala zmniejszyć czasochłonność tworzenia pro-
gramu. Pozwala również na poprawienie wydajności – biblioteki numeryczne opracowy-
wane są przez ekspertów w dziedzinie programowania oraz wielokrotnie testowane, także
pod kątem wydajności. Opracowanie we własnym zakresie procedur przeznaczonych na
przykład do rozwiązania układu równań liniowych, a charakteryzujących się wydajnością
zbliżoną do powszechnie dostępnych bibliotek, jest niemal niemożliwe. W chwili obecnej,
dostępnych jest wiele bibliotek numerycznych, możliwych do zastosowania w programach
opartych o język C++. Wiele z nich rozpowszechnianych jest na licencji typu OpenSource,
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co pozwala na swobodne ich zastosowanie w programach naukowych oraz komercyjnych.
W programie CompFlower szeroko wykorzystano dwie biblioteki numeryczne oraz ge-
nerator siatki, będący gotowym programem rozpowszechnianym na licencji Gnu Public
License (GPL) [3].

Boost

Biblioteka Boost jest właściwie zestawem wielu bibliotek, znajdujących zastosowanie w
niemal wszystkich dziedzinach programowania. Wszystkie biblioteki opracowane są w
języku C++. Wykorzystują one najnowocześniejsze standardy języka i gwarantują wy-
dajność oraz funkcjonalność na najwyższym poziomie. Lista wszystkich składników bi-
blioteki Boost jest długa i jej omówienie wykracza poza ramy niniejszej pracy. Pełna
dokumentacja bibliotek dostępna jest w Internecie [1]. W programie CompFlower wy-
korzystano bibliotekę uBLAS, będącą realizacją zestawu procedur Basic Linear Algebra
Subprograms (BLAS) poziomu 1, 2 i 3. Biblioteka oparta jest na szablonach i jest zgodna
ze standardem biblioteki Standard Template Library (STL). Udostępnia struktury danych
oraz algorytmy dla wektorów i macierzy. Posiada wyspecjalizowane struktury i algorytmy
dla macierzy rzadkich, pasmowych, symetrycznych i innych. Gwarantuje wysoką wydaj-
ność algorytmów przy równoczesnej łatwości stosowania, porównywalnej ze stosowaniem
klas standardowych języka C++. Biblioteka rozpowszechniana jest na licencji Boost So-
ftware License (BSL) [2].

W programie CompFlower biblioteka uBLAS wykorzystana została do przechowywa-
nia danych wektorowych i macierzowych, ze szczególnym uwzględnieniem macierzy pa-
smowych i rzadkich oraz do wykonywania operacji na wektorach i macierzach (mnożenie,
dodawanie, odwracanie macierzy). Zastosowanie biblioteki uBLAS pozwoliło na uniknię-
cie konieczności implementacji operacji na wektorach i macierzach oraz struktur danych
do ich przechowywania, gwarantując jednocześnie bardzo wysoką wydajność tych algo-
rytmów. Jest to zagadnienie kluczowe dla wydajnego działania aplikacji MES, bowiem
operacje na macierzach stanowią znaczną część procedur wykonywanych w ramach pro-
gramu.

PETSc

Biblioteka Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation (PETSc), opracowa-
na przez zespół Argonne National Laboratory, jest zestawem procedur, wspomagającym
rozwiązywanie układów równań, zarówno liniowych, jak i nieliniowych. Może być stoso-
wana w programach napisanych w językach FORTRAN, C i C++. Biblioteka dostępna
jest dla różnych systemów operacyjnych, w tym dla najczęściej obecnie stosowanych sys-
temów Windows i Linux. PETSc dostarcza wielu mechanizmów wspierających programo-
wanie równoległe w oparciu o system Massive Parallel Interface (MPI), między innymi

59



równoległą implementację wektorów i macierzy. Biblioteka zorganizowana jest w sposób
hierarchiczny, pozwalając użytkownikowi na korzystanie z procedur na właściwym dla
rozwiązywanego zagadnienia poziomie abstrakcji. Strukturę biblioteki przedstawiono na
rysunku 7.1. Dzięki zastosowaniu technik obiektowych, biblioteka jest łatwa i elastyczna
w użyciu.

Rysunek 7.1: Moduły pakietu PETSc (źródło: [11])

PETSc zorganizowany jest w taki sposób, aby możliwe było stosunkowo łatwe urucho-
mienie w pełni funkcjonalnej aplikacji, w oparciu o procedury o niskim poziomie kompli-
kacji. W sytuacji, gdy standardowe metody nie dają zadawalających rezultatów, możliwe
jest modyfikowanie zachowania się biblioteki poprzez zastosowanie procedur o znacznym
stopniu komplikacji, ale oferujących możliwość precyzyjnego sterowania algorytmami.

W programie CompFlower wykorzystano bibliotekę PETSc do formułowania solwe-
ra liniowego. Wykorzystano standardowe procedury do budowy i rozwiązywania ukła-
du równań, zachowując możliwość sterowania procesem rozwiązania poprzez parame-
try linii poleceń. Procedury solwera liniowego PETSc obudowane zostały poprzez kla-
sę CFPetscLinearSolver, wraz z odpowiednim zestawem metod publicznych. Dzięki temu
możliwe jest, w oparciu o omówione w rozdziale 4.3 programowanie oparte na wytycznych,
wykorzystanie również innych solwerów. Konieczne było przy tym stworzenie metod kon-
wersji pomiędzy reprezentacją wektorów i macierzy opartą o bibliotekę BOOST, stosowaną
w całości programu CompFlower, a reprezentacją stosowaną w bibliotece PETSc.

Zastosowanie biblioteki PETSc do rozwiązywania liniowego układu równań pozwoliło
na znaczne uproszczenie programu, gwarantując równocześnie możliwość wykorzystania
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nowoczesnych i wydajnych algorytmów. Zachowano przy tym możliwość łatwego zastą-
pienia solwera PETSc innymi rozwiązaniami, opartymi o inne biblioteki numeryczne lub
kod własny.

Gmsh

Program Gmsh jest przeznaczony do generacji siatek elementów skończonych. Pozwala
na generację niestrukturalnych siatek 2D i 3D, przy zastosowaniu elementów trójkątnych
(2D) i czworościennych (3D). Istotną zaletą programu jest możliwość importu plików w
formacie STEP, co pozwala na przygotowanie bardziej złożonych geometrii w oparciu o
programy klasy CAD. Możliwe jest również przygotowanie geometrii przy wykorzysta-
niu wbudowanego języka programowania. Wygenerowane siatki elementów skończonych
zapisywane są w postaci plików tekstowych. Program CompFlower korzysta z siatek wy-
generowanych przez program Gmsh poprzez odpowiednie procedury, opisane w rozdziale
7.2.

7.1.3 Zakres zastosowań programu

Program CompFlower przeznaczony jest do modelowania procesów przepływu cieczy nie-
ściśliwej w dwóch wymiarach (2D). Wykorzystywany jest algorytm CBS, opisany w roz-
dziale 3.2.5. Program bazuje na opisie kinetyki wg Eulera. Dodatkowo, zaimplementowa-
no metodę konwekcji zmiennej wewnętrznej, opisaną w rozdziale 6. Program dostosowany
jest zarówno do rozwiązywania zadań stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Rozwiązania
stacjonarne uzyskiwane są w sposób iteracyjny, poprzez zastosowanie wirtualnego cza-
su. Proces modelowany jest jako niestacjonarny, aż do uzyskania rozwiązania stabilnego.
Rozwiązywane mogą być dowolne problemy o nieściśliwym, laminarnym przepływie oraz
dowolnej geometrii.

Możliwe jest zastosowanie dowolnych modeli materiałowych, zarówno liniowych, jak i
nieliniowych. Zastosowane modele muszą pozwalać na wyznaczenie lepkości cieczy. Lep-
kość może być dowolną funkcją prędkości w kierunkach x, y, prędkości ścinania, ciśnienia
oraz czasu. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu metody konwekcji zmiennej wewnętrznej,
możliwe jest uzależnienie lepkości od historii zmian dowolnego parametru przepływu. W
konsekwencji, możliwe jest modelowanie zjawisk tiksotropii i anty-tiksotropii.

7.2 Struktura programu

Schemat funkcjonalny programu CompFlower przedstawiono na rysunku 7.2. Zadania i
sposób ich realizacji poprzez poszczególne moduły przedstawiono poniżej.
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Rysunek 7.2: Uproszczony diagram klas programu CompFlower
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7.2.1 Odczyt siatki elementów skończonych

Jak wspomniano wcześniej, program CompFlower posiada możliwość importu siatki ele-
mentów skończonych wygenerowanej przez program Gmesh. Fragment pliku tekstowego
opisującego siatkę przedstawiono poniżej:

$MeshFormat

2 0 8

$EndMeshFormat

$Nodes

4

1 0 0 0

2 1 0 0

3 1 1 0

4 0 1 0

$EndNodes

$Elements

10

1 15 2 0 1 1

2 15 2 0 2 2

3 15 2 0 3 3

4 15 2 0 4 4

5 1 3 0 1 0 1 4

6 1 3 0 2 0 4 3

7 1 3 0 3 0 3 2

8 1 3 0 4 0 2 1

9 2 3 0 6 0 1 4 3

10 2 3 0 6 0 1 3 2

$EndElements

Opis składa się z trzech podstawowych bloków:

• opisu formatu siatki,
• opisu węzłów siatki,
• opisu elementów.

Program CompFlower dostosowany jest do importu plików w wersji msh 2.0. Węzły
siatki opisane są poprzez podanie numeru oraz trzech współrzędnych węzła. Elementy
opisane są poprzez podanie kolejno:

• numeru elementu,
• kodu typu elementu,

63



• ilości dodatkowych parametrów,
• wartości dodatkowych parametrów,
• numerów węzłów tworzących element.

Dokładny opis formatu pliku znaleźć można w dokumentacji programu Gmsh [43].
Zadaniem modułu odpowiedzialnego za import opisanego pliku jest przetworzenie wy-

mienionych danych do postaci przechowywanej w programie CompFlower. Najistotniejsze
etapy postępowania to kolejno:

• utworzenie listy węzłów wraz z ich współrzędnymi,
• utworzenie listy elementów wraz z numerami węzłów tworzących te elementy,
• utworzenie macierzy połączeń oraz macierzy połączeń odwrotnych.

W przypadku siatek 2D program Gmsh generuje dodatkowo elementy jednowęzłowe w
narożnikach obszaru (elementy 1 - 4 w przykładzie powyżej) oraz elementy dwuwęzłowe
(elementy 5 - 8 w przykładzie powyżej), na zewnętrznych krawędziach obszaru. Elemen-
ty te nie są aktualnie wykorzystywane w programie CompFlower, w związku z tym nie
podlegają importowi. Należy zwrócić uwagę na przenumerowanie węzłów (wynikające z
numerowania od „1” w programie Gmsh i od „0” w programie CompFlower) oraz elemen-
tów (oprócz zmiany początkowego numeru, odrzucane są elementy 1D, opisane powyżej).

7.2.2 Reprezentacja elementów skończonych

Kolejnym etapem działania programu jest utworzenie reprezentacji siatki elementów skoń-
czonych wraz z ich funkcjami kształtu i pozostałymi parametrami. Sposób reprezentacji
siatki ma duże znaczenie dla wydajności, a jednocześnie występuje konieczność opisa-
nia wielu wariantów podobnych do siebie struktur danych i algorytmów. W związku z
tym szeroko zastosowano w tym obszarze programowanie oparte na wytycznych, opisane
w rozdziale 4.3. Na rysunku 7.3 przedstawiono diagram klas stanowiących reprezentację
elementów skończonych.

Przyjęta struktura klas pozwala na komponowanie niemal dowolnych rodzajów ele-
mentów skończonych w łatwy sposób. Dzięki zastosowaniu szablonów klas, a nie metod
wirtualnych, jak miałoby to miejsce w klasycznym programowaniu obiektowym, zachowa-
na zostaje duża wydajność gotowego kodu.

Podstawowym założeniem jest składanie klas wyższego poziomu z dowolnie kompono-
wanych klas niższego poziomu. Klasa CF Mesh, opisująca całą siatkę elementów skończo-
nych, posiada wektor elementów będących obiektami klasy konkretyzującej szablon klas
CF Element1. Należy zwrócić uwagę, że większość własności elementu jest jednakowa dla

1Konkretyzacja (ang. instantiation) następuje podczas kompilacji programu. Kompilator na podsta-
wie typów danych przekazanych do szablonu generuje kod właściwy do obsługi danego typu (źródło:
Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_uog%C3%B3lnione).
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wszystkich elementów w siatce. Przykładowo wartości funkcji kształtu i ich pochodnych w
punktach całkowania są jednakowe w lokalnym układzie współrzędnych. Elementy różnią
się między sobą współrzędnymi wierzchołków oraz wartościami zmiennych w wierzchoł-
kach.

Istotnym założeniem projektowym jest zawieranie w klasie CF Element listy zmien-
nych. Zmienne te, reprezentowane przez instantyzacje klasy CF VariableType, opisują po-
jedynczą wielkość fizyczną (skalarną lub wektorową). Dzięki temu, możliwe jest kompo-
nowanie takich reprezentacji elementów, że jeden element przechowuje różne wielkości
fizyczne. Z każdą z tych wielkości fizycznych związany jest odrębny zestaw funkcji kształ-
tu, co pozwala na różne stopnie aproksymacji dla różnych zmiennych wewnątrz jednego
elementu. W konsekwencji, w przypadku analizy zagadnień sprzężonych, program korzy-
sta z jednej siatki, której każdy element posiada zestaw kilku zmiennych. W przypadku
zagadnień dynamiki płynów, każdy element składa się z dwóch zmiennych, opisujących
pole prędkości (wartość wektorowa) oraz ciśnienie (wartość skalarna). Przy zastosowaniu
metody konwekcji zmiennej wewnętrznej, każdy element dodatkowo posiada skalarną war-
tość opisującą zmienną wewnętrzną. Możliwe jest praktycznie nieograniczone zwiększanie
ilości zmiennych przechowywanych w jednym elemencie siatki.

7.2.3 Wyznaczenie zadania początkowego

Ustalenie zadania początkowego jest istotnym zagadnieniem, wpływającym na popraw-
ność obliczeń dla problemów niestacjonarnych. Przyjęcie zadania początkowego zgodnego
z rzeczywistym stanem układu jest konieczne dla uzyskania poprawnego wyniku symula-
cji. Najprostsza sytuacja, gdy stan początkowy jest znany a’priori, w dynamice płynów
występuje dość rzadko i dotyczy przypadków, gdy ciecz na początku symulacji znajduje
się w bezruchu lub jej stan może zostać łatwo wyznaczony metodami analitycznymi. W
większości przypadków konieczne jest przeprowadzenie symulacji procesu stacjonarnego w
celu uzyskania równowagowego stanu układu na początku procesu niestacjonarnego. Pro-
gram CompFlower nie posiada obecnie możliwości rozwiązania równań Naviera-Stokesa
według schematu niejawnego. W konsekwencji, nie jest możliwe wyznaczenie rozwiązania
stacjonarnego w pojedynczym kroku czasowym. Wyznaczenie równowagowego zadania
początkowego przeprowadzane jest iteracyjnie, startując od dowolnego punktu początko-
wego. Po uzyskaniu rozwiązania stacjonarnego, symulacja jest zatrzymywana, a wynik
obliczeń jest przyjmowany jako stan wyjściowy dla symulacji niestacjonarnej.

7.2.4 Zarządzanie procesem rozwiązania

Elementami sterującymi procesem rozwiązania są dwa obiekty – zegar symulacji oraz
moduł problemowy. Schemat blokowy schematu rozwiązania przedstawiono na rysunku
7.4. Zadaniem zegara symulacji jest wyznaczanie czasu rzeczywistego w każdym kroku
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Rysunek 7.4: Schemat procesu rozwiązania problemu niestacjonarnego
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programu. W celu inicjalizacji zegara symulacji, konieczne jest podanie wartości czasu
początkowego oraz początkowej długości kroku. W sytuacji, gdy symulacja jest kontynu-
acją wcześniejszych obliczeń, czas początkowy może być różny od zera. Długość kroku
jest wartością zależną od stabilności rozwiązania, przy czym kryterium stabilności jest
możliwość uzyskania zbieżności obliczeń dla danego kroku czasowego. Jeżeli program nie
jest w stanie wyznaczyć rozwiązania przy zadanym kroku czasowym, krok jest zmniejsza-
ny, a obliczenia są ponawiane. Możliwe jest również automatyczne zwiększanie długości
kroku czasowego w sytuacji, gdy symulacja przebiega stabilnie przez określony czas. Zada-
niem zegara symulacji jest również zakończenie obliczeń po osiągnięciu określonego czasu
końcowego.

Moduł problemowy odpowiedzialny jest za budowę układu równań w każdym kroku
czasowym, a także za zapewnienie stabilności rozwiązania. Biorąc pod uwagę nieliniowość
zagadnienia i, co za tym idzie, konieczność linearyzacji, moduł problemowy odpowie-
dzialny jest za iteracyjne wyznaczenie rozwiązania przy zadanym kroku czasowym. Jeżeli
rozwiązanie nie osiąga stabilności po określonej ilości iteracji, moduł problemowy wy-
syła do zegara symulacji sygnał o konieczności powtórzenia danego kroku obliczeń przy
mniejszym kroku czasowym. Po uzyskaniu rozwiązania dla danego kroku czasowego, mo-
duł problemowy zapisuje nowy stan siatki elementów skończonych, będący warunkiem
początkowym dla kolejnego kroku czasowego i przekazuje sterowanie do zegara symulacji.

7.2.5 Budowa i rozwiązanie układu równań

Rozwiązanie problemów przepływu w oparciu o algorytm CBS dla przepływów nieściśli-
wych odbywa się w trzech krokach (algorytm CBS opisano w rozdziale 3.2.5). W przypad-
ku uwzględniania konwekcji zmiennej wewnętrznej, występuje dodatkowy krok obliczeń.

Obliczenie wstępnych poprawek pola prędkości

Pierwszy etap obliczeń realizowany jest poprzez algorytm typu jawnego (ang. explicite).
Jeżeli lepkość cieczy zależy od prędkości ścinania, obliczana jest ona na podstawie wartości
z poprzedniego kroku czasowego.

Obliczenie pola ciśnień

Ten etap obliczeń realizowany jest wg schematu niejawnego (ang. implicite). Istnieje w
związku z tym konieczność rozwiązania liniowego układu równań. Do tego celu wykorzy-
stana została biblioteka numeryczna PETSc. Rozwiązanie następuje w czterech etapach:

• zbudowanie układu równań według algorytmu CBS,
• transformacja macierzy H oraz wektora R do formatu wymaganego przez bibliotekę

PETSc,
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• rozwiązanie układu równań za pomocą odpowiedniej funkcji biblioteki PETSc,
• transformacja wektora wynikowego L do postaci stosowanej w pozostałej części pro-

gramu.

Obliczenie całkowitych poprawek pola prędkości

Ostatni etap algorytmu CBS wykonywany jest w sposób jawny. Do wyznaczenia lepkości
na tym etapie wykorzystywane są wartości z uwzględnieniem poprawek wyznaczonych w
pierwszym kroku algorytmu CBS.

Obliczenie rozkładu zmiennej wewnętrznej

Po zakończeniu obliczeń algorytmu CBS, wyznaczone jest pole prędkości w danym kroku
czasowym. Pole to jest podstawą do wyznaczenia rozkładu zmiennej wewnętrznej. Ob-
liczenia oparte są o rozwiązanie zagadnienia unoszenia. Wartości zmiennej wewnętrznej
unoszone są wraz z ruchem cieczy. Dodatkowo, jeżeli lokalna wartość zmiennej wewnętrz-
nej jest różna od wartości równowagowej, wyznaczana jest wielkość strumienia zmiennej
wewnętrznej w danym elemencie. Wielkość strumienia zależna jest od różnicy aktualnej i
równowagowej wartości zmiennej wewnętrznej oraz wartości stałej materiałowej, opisują-
cej intensywność własności tiksotropowych cieczy.

7.2.6 Zapis wyników

Koniecznym elementem każdego programu numerycznego jest możliwość zapisu wyników
pośrednich oraz końcowych. W programie CompFlower wykorzystuje się obecnie dwa for-
maty zapisu danych. W obu przypadkach dane zapisywane są w postaci plików tekstowych.
W pierwszym wariancie dane zapisywane są w jednym pliku. W kolejnych krokach cza-
sowych do pliku dopisywane są wszystkie istotne wartości dla wszystkich węzłów siatki.
Podstawowy zestaw rejestrowanych danych to:

• składowe prędkości,
• ciśnienie,
• lepkość,
• wartość zmiennej wewnętrznej.

W drugim wariancie dane dla każdego kroku zapisywane są w kilku odrębnych plikach
tekstowych. Zapisywane dane to:

• składowe prędkości,
• ciśnienie,
• wartość zmiennej wewnętrznej.
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Format plików dostosowany jest do interpretacji przez program do wizualizacji danych
gnuplot. Dodatkowo, dane te zapisywane są w pliku tekstowym, który może zostać wczy-
tany przez program CompFlower jako opis zagadnienia początkowego.

W obu wariantach istnieje możliwość wyboru, co ile kroków czasowych dokonywany
jest zapis danych.
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Rozdział 8

Wyniki

8.1 Testy numeryczne

Pierwszym etapem analizy zachowania się programów numerycznych jest weryfikacja ich
działania. Ogólnie przyjętym postępowaniem jest na tym etapie porównanie wyników
obliczeń z rozwiązaniami analitycznymi oraz z wynikami innych, uznanych programów
komputerowych. Zazwyczaj porównywane są wyniki dla standardowych, szeroko opisa-
nych i powszechnie stosowanych zadań testowych (ang. benchmark). W niniejszej pracy
zawarto porównanie wyników obliczeń programu CompFlower z zadaniami testowymi dla
następujących zagadnień:

• test obszaru prostokątnego (ang. lid-driven cavity test),
• test przepływu przez tunel z uskokiem (ang. backward facing step test),
• unoszenie obszaru o podwyższonej wartości zmiennej wewnętrznej w stałym polu

prędkości.

8.1.1 Warunki podobieństwa przepływów

Podstawą wiarygodnej weryfikacji wyników programu jest przyjęcie parametrów modelu
identycznych z zadaniem testowym. Parametry te to:

• kształt domeny obliczeniowej,
• warunki brzegowe,
• parametry przepływu,
• siatka elementów skończonych.

Uwzględnienie odpowiedniej geometrii problemu jest zadaniem trywialnym, tym bar-
dziej, że stosowane w zadaniach testowych geometrie są zazwyczaj bardzo proste. Również
kwestia odpowiednich warunków brzegowych nie stanowi problemu. W testach stosuje się
cztery rodzaje warunków brzegowych:
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• całkowite przywieranie cieczy do ścianek,
• brak przywierania do ścianek,
• określona wartość ciśnienia,
• określona prędkość.

Warunki te przekładają się na przyjęcie odpowiednich wartości składowych prędkości
cieczy oraz ciśnienia na brzegach domeny obliczeniowej. Założenie pełnego przylegania
do ścianek odwzorowuje się poprzez przyjęcie obu składowych prędkości równych zeru.
Z kolei brak przylegania cieczy do ścianek opisuje się poprzez założenie składowej nor-
malnej do granicy obszaru równej zero, przy braku ograniczenia składowej stycznej. W
zdecydowanej większości zagadnień dynamiki płynów nie uwzględnia się zjawiska tarcia
kinematycznego pomiędzy cieczą a ściankami. Warunki określonej wartości ciśnienia lub
prędkości bezpośrednio przekładają się na odpowiednie ograniczenia w modelu numerycz-
nym.

Parametry przepływu są kolejnym istotnym wskaźnikiem podobieństwa modeli. W
przypadku przepływów cieczy nieściśliwych podstawowym parametrem jest liczba Rey-
noldsa

Re =
Lvρ

µ
, (8.1)

gdzie L – wymiar charakterystyczny, v – prędkość charakterystyczna, ρ – gęstość, µ –
lepkość dynamiczna.

Posługiwanie się liczbą Reynoldsa jako jedynym wskaźnikiem podobieństwa przepły-
wów powoduje wystąpienie trudności w porównywaniu przypadków. Wynika to z braku
precyzyjnej definicji pojęć „wymiar charakterystyczny” i „prędkość charakterystyczna”.
Jako wymiar charakterystyczny zazwyczaj przyjmuje się średnicę przepływu w przypad-
ku przepływów przez przewód o przekroju okrągłym, lub średnicę zastępczą w przypadku
przepływów przez przekroje eliptyczne bądź prostokątne. Niestety, podczas przepływów
przez bardziej skomplikowane obszary liczba Reynoldsa waha się w zależności od lokalnej
geometrii. Prędkość charakterystyczna definiowana jest zazwyczaj jako prędkość średnia
w pewnym obszarze lub jako prędkość maksymalna. Biorąc pod uwagę powyższe niejed-
noznaczności, w celu umożliwienia porównania dwóch przypadków przepływów, konieczne
jest dokładne opisanie metody wyznaczania wartości liczby Reynoldsa.

Wpływ parametrów siatki elementów skończonych powinien być ograniczony do mi-
nimum, jako że nie posiada ona znaczenia w sensie fizycznego opisu zadania testowego,
a wpływa jedynie na numeryczną stronę zagadnienia. Nie sposób jednak nie uwzględnić
wpływu parametrów siatki na dokładność rozwiązania, co przedstawiono między inny-
mi w pracy [80]. W związku z tym, konieczne jest dobranie zbliżonej siatki elementów
skończonych w przypadku porównywania wyników z numerycznym zadaniem testowym.
Oczywiście w przypadku porównania wyników z rozwiązaniem analitycznym, im gęstsza
(w rozsądnych granicach, patrz rysunek 8.6 w dalszej części pracy) jest siatka elementów
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skończonych i im wyższy stopień aproksymacji, tym zgodność z rozwiązaniem testowym
powinna być większa.

8.1.2 Test przepływu przez obszar prostokątny

Test ten polega na wyznaczeniu dwuwymiarowego przepływu w obszarze prostokątnym,
gdzie na trzech ścianach założono całkowite przyleganie cieczy, natomiast na jednej ścia-
nie wymuszany jest ruch cieczy z określoną prędkością w kierunku stycznym do ściany.
Parametry geometryczne tak postawionego zadania przedstawiono na rysunku 8.1. Test
ten jest powszechnie znany pod angielską nazwą „lid-driven cavity” i jest szeroko wykorzy-
stywany do weryfikacji programów CFD. Obliczenia dla Re = 400 i 1000 przeprowadzono
na siatce elementów skończonych liczącej 5146 elementów, natomiast dla Re = 5000 na
siatce liczącej 20050 elementów (rysunek 8.2). Różne gęstości siatek dla różnych warto-
ści Re spowodowane są brakiem zbieżności algorytmu dla Re = 5000 i rzadszej siatki.
Jako wzorcowe rozwiązanie tego problemu przyjęto wyniki przedstawione w pracach [80]
oraz [126]. W obu tych pracach wykorzystano algorytm CBS, jednakże wykazano w nich
zgodność z wynikami uzyskanymi innymi metodami, w tym z fundamentalną pracą Ghii
i innych [44]. Podstawową miarą dokładności obliczeń jest zgodność profili prędkości w
kierunku x dla różnych wartości liczby Reynoldsa. Na rysunku 8.3 przedstawiono profile
dla Re = 400, 1000 i 5000. Rysunek 8.4 przedstawia rozkłady ciśnień, natomiast 8.5 przed-
stawia rozkład prędkości w kierunku poziomym. Uzyskana zgodność profili prędkości dla
różnych wartości liczby Reynoldsa jednoznacznie wskazuje na poprawne odwzorowanie
ruchu cieczy w obszarach zamkniętych, w zakresie przepływów laminarnych.

Rysunek 8.1: Geometria oraz warunki brzegowe testu przepływu przez obszar prostokątny
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(a) 5146 elementów (b) 20050 elementów

Rysunek 8.2: Siatki elementów skończonych dla testu przepływu przez obszar prostokątny

(a) Re = 400 (b) Re = 1000

(c) Re = 5000

Rysunek 8.3: Porównanie rozkładu
prędkości w teście przepływu przez
obszar prostokątny wg [80] oraz ob-
liczonych w programie CompFlower,
dla Re = 400, 1000 i 5000
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(a) Re = 400 (b) Re = 1000

(c) Re = 5000

Rysunek 8.4: Rozkład ciśnień w te-
ście przepływu przez obszar pro-
stokątny obliczonych w programie
CompFlower, dla Re = 400, 1000 i
5000

Przyjmując test przepływu przez obszar prostokątny jako standard w zakresie mode-
lowania przepływów, na jego przykładzie prześledzono zależność dokładności rozwiązania
od gęstości siatki elementów skończonych. Wyniki tej analizy przedstawiono na rysunku
8.6.

Analiza wyników jednoznacznie wskazuje na wyraźną graniczną gęstość siatki koniecz-
ną do uzyskania poprawnego rozwiązania. Rozbieżność wyników pomiędzy siatkami liczą-
cymi 5000, 3000 i 1000 elementów skończonych jest minimalna. Błąd rozwiązania dla siatki
liczącej 500 elementów jest bardzo wyraźny. Dla siatki liczącej 250 elementów, niezależnie
od długości kroku czasowego nie udało się uzyskać stabilnego rozwiązania.
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(a) Re = 400 (b) Re = 1000

(c) Re = 5000

Rysunek 8.5: Rozkład prędkości vx
w teście przepływu przez obszar pro-
stokątny obliczonych w programie
CompFlower, dla Re = 400, 1000 i
5000

8.1.3 Test przepływu przez kanał z uskokiem

Test polega na obserwacji profilu prędkości oraz powstawania stref cyrkulacji w warun-
kach przepływu przez dwu- lub trójwymiarowy kanał z uskokiem. Istnieje wiele warian-
tów tego testu, różniących się przede wszystkim geometrią problemu. Przyjęte parametry
geometryczne są przedstawione na rysunku 8.7. Prędkość zmiany profilu przy zadanych
parametrach przepływu jest miarą poprawności obliczeń.

Jako wzorcowe rozwiązanie tego problemu przyjęto wyniki przedstawione w pracy [80],
a uzyskane przy wykorzystaniu metody CBS. W pracy tej założono odbiegający od para-
bolicznego profil prędkości poziomej na wlocie do kanału. Taki sam profil (aproksymowany
funkcją potęgową 5-tego rzędu) zastosowano podczas obliczeń programem CompFlower.
Porównanie danych wzorcowych i wyników obliczeń programu CompFlower przedstawiono
na rysunku 8.8. Uzyskano dobrą zgodność, co potwierdza poprawność działania programu.

8.1.4 Konwekcja obszaru o podwyższonej wartości zmiennej we-

wnętrznej w stałym polu prędkości

Ten test numeryczny pozwala na sprawdzenie stabilności rozwiązania problemu konwekcji.
Warunkiem pomyślnego zakończenia testu jest przesunięcie profilu zmiennej wewnętrznej
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Rysunek 8.6: Wyniki badania zależności rozwiązania zadania testowego od gęstości siatki
elementów skończonych

Rysunek 8.7: Kształt obszaru oraz warunki brzegowe testu przepływu przez kanał z usko-
kiem

Rysunek 8.8: Porównanie profili prędkości przepływu w teście przepływu przez kanał z
uskokiem wg [80] oraz obliczonych w programie CompFlower
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zgodnie z kierunkiem ruchu cieczy, bez zmiany jego kształtu. Test ten w postaci jedno-
wymiarowej opisany jest w pracach [36, 126]. Warunki brzegowe testu przedstawiono na
rysunku 8.9, a wyniki obliczeń przedstawiono na rysunku 8.10.

Rysunek 8.9: Geometria testu konwekcji

(a) t = 0 (b) t = 0.1

(c) t = 0.2 (d) t = 0.3

Rysunek 8.10: Wyniki testu konwekcji pokazujące zmiany rozkładu zmiennej wewnętrznej
w czasie
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Przedstawione wyniki wykazują, że program poprawnie przewiduje konwekcję zmien-
nej wewnętrznej. Zaburzenia pozostające za obszarem o podwyższonej wartości zmiennej
wewnętrznej są niewielkie i nie powinny mieć istotnego wpływu na dokładność rozwiąza-
nia.

8.2 Modelowanie zjawiska tiksotropii

Korzystając z udowodnionej w poprzednim rozdziale tezy, iż program CompFlower po-
prawnie opisuje zjawiska przepływu cieczy nieściśliwej, przeprowadzono obliczenia uwzględ-
niające konwekcję zmiennej wewnętrznej. Ten etap obliczeń miał na celu odwzorowanie
zachowania się rzeczywistego materiału. Jako dane wzorcowe przyjęto wyniki zaprezento-
wane przez Modigella i Koke’a w pracy [91]. W obliczeniach zastosowano zmodyfikowany
model Modigella i Koke’a, opisany wyrażeniem

µ = µ0(fs) + exp(cfs)dλγ̇m, (8.2)

gdzie c, d, m – parametry, fs – udział fazy stałej.
Ponieważ porównano wyniki tylko dla jednej wartości udziału fazy stałej fs = 0, 45,

przyjęto µ0 jako stałą. Podobnie człon exp(cfs)d zastąpiono stałą A. Zmianę stopnia
aglomeracji λ w czasie opisuje wyrażenie

dλ
dt

= ae−bγ̇ [λe (γ̇)− λ] , (8.3)

gdzie parametr a jest zależny od znaku wyrażenia λe (γ̇)− λ, przyjmując wartość a = a+

dla λe (γ̇)−λ > 0 i a = a− dla λe (γ̇)−λ < 0. Wyrażenie (8.3), różniące się od oryginalnej
propozycji Modigella i Koke’a zmiennością parametru a pozwala na odwzorowanie różnych
prędkości aglomeracji i deglomeracji. Wartości równowagowe stopnia aglomeracji opisuje
wyrażenie będące modyfikacją wzoru przedstawionego przez Modigella i Koke’a

λe =
1

1 + (αγ̇)n
, (8.4)

gdzie α – parametr, w modelu przyjęto wartość α = 1 sekunda.
Odpowiednio dobrane parametry modelu, przedstawione w tabeli 8.1, pozwoliły na

uzyskanie dobrej zgodności z danymi doświadczalnymi. Zestawienie uzyskanych wyników
przedstawiono na rysunku 8.11.

Osiągnięta zgodność z danymi doświadczalnymi dowodzi poprawności przyjętego mo-
delu, zarówno pod względem odwzorowania mechanizmu tiksotropii, jak i dobranych pa-
rametrów. Pamiętać jednak należy, że zastosowany model Koke’a i Modigella posiada
znaczną liczbę współczynników, w związku z czym możliwe jest uzyskanie zgodności z
danymi doświadczalnymi również dla innych zestawów parametrów.
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parametr wartość
µ0 0,225
A 35,83
a+ 0,001
a− 0,007
b 0.001
m 0,6
n 1,7

Tabela 8.1: Parametry zastosowanego modelu

Rysunek 8.11: Wyniki symulacji skoków prędkości ścinania.

Odchylenia wyników numerycznych od danych doświadczalnych w zakresie dynami-
ki zmian lepkości bezpośrednio po skoku prędkości ścinania (szczególnie widoczne po
wystąpieniu najniższej prędkości ścinania) wynikają najprawdopodobniej ze zbyt niskiej
częstotliwości próbkowania podczas doświadczenia.

8.3 Model mieszania cieczy tiksotropowej

Proces izotermicznego mieszania cieczy tiksotropowej jest jednym ze sposobów przygo-
towania wsadu do procesu tiksoformingu. Polega on na długotrwałym mieszaniu stopu
metalu w stanie stałociekłym w ustalonych warunkach. Celem procesu jest uzyskanie
materiału o określonym stopniu aglomeracji cząstek stałych. Po uzyskaniu oczekiwanych
parametrów stop jest schładzany poniżej temperatury solidusu celem uzyskania materiału
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wsadowego do procesu tiksoformingu. Jednorodność własności materiału w całej objętości
jest jednym z wyznaczników jakości przygotowanego materiału wsadowego.

Symulacja procesu mieszania ma na celu wykazanie potrzeby uwzględnienia zjawiska
tiksotropii podczas projektowania tego procesu. Kształt domeny obliczeniowej oraz warun-
ki brzegowe są analogiczne do opisanych w rozdziale 8.1.2 i przedstawionych na rysunku
8.1, przy czym prędkość styczną na górnej ścianie zwiększono do 10. Jako model mate-
riałowy przyjęto model opisany równaniami (8.2) oraz (8.3). Obliczenia przeprowadzono
dla trzech wariantów. W wariancie pierwszym i drugim na wartość stopnia aglomeracji
λ nie nałożono żadnych warunków brzegowych. W wariancie pierwszym przyjęto takie
same współczynniki modelu, co w zadaniu poprzednim, natomiast w wariancie drugim
parametr a zmniejszono o dwa rzędy wielkości. W wariancie trzecim ustalono stałą war-
tość stopnia aglomeracji w całej domenie obliczeniowej. Przyjęto wartość będącą średnią
z obliczonych w pierwszym wariancie wartości stopnia aglomeracji w węzłach siatki.

Profile prędkości poziomej, pokazane na rysunku 8.12, przedstawiają zależność prze-
pływu cieczy od intensywności efektu tiksotropowego. Różnica położeń minimalnych pręd-
kości pomiędzy wariantem 1 a 3 wynosi około 15%. Jeszcze bardziej istotne są wyniki
przedstawione na rysunku 8.13. Rozkład stopnia aglomeracji w mieszanym obszarze jest
wyraźnie niejednorodny. Ponadto, w przypadku gdy parametr a jest mniejszy, a więc
równowagowy stopień aglomeracji uzyskiwany jest po upływie dłuższego czasu, rozkład
stopnia aglomeracji jest wyraźnie niesymetryczny. Biorąc pod uwagę oczekiwania wobec
modelowanego procesu, a więc zapewnienie możliwie jednorodnej struktury w zakrzepnię-
tym wlewku, uwzględnienie tego zjawiska jest niezmiernie ważne.

Rysunek 8.12: Porównanie rozkładu prędkości w teście przepływu przez obszar prostokąt-
ny dla cieczy tiksotropowej
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(a) wariant I

(b) wariant II

Rysunek 8.13: Porównanie rozkładu stopnia aglomeracji w teście przepływu przez obszar
prostokątny dla cieczy tiksotropowej
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8.4 Symulacja wypełnienia zmodyfikowanej formy T-

kształtnej

Doświadczenia polegające na wypełnieniu stopem do formowania tiksotropowego zmody-
fikowanej formy T-kształtnej przedstawili Modigell i inni [93]. W ramach niniejszej pra-
cy podjęto próbę przeprowadzenia analogicznych obliczeń. Korzystając z symetrii formy,
obliczenia przeprowadzono dla jej jednej połowy. Kształt domeny obliczeniowej przed-
stawiono na rysunku 8.14. Obliczenia przeprowadzono w dwóch wariantach. W pierw-
szym przypadku wykonano obliczenia dla przepływu stacjonarnego. W drugim przypadku
przeprowadzono analizę numeryczną dla przepływu niestacjonarnego przy zastosowaniu
uproszczonej metody śledzenia frontu.

Rysunek 8.14: Kształt domeny obliczeniowej w teście wypełnienia zmodyfikowanego T-
testu
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8.4.1 Symulacja stacjonarnego przepływu przez zmodyfikowaną

formę T-kształtną

Celem przeprowadzenia symulacji stacjonarnych było określenie wpływu prędkości zmian
struktury cieczy na charakter przepływu w formie. W obliczeniach przyjęto warunek cał-
kowitego przylegania do ścianek formy oraz prędkość 0,05 m/s w obszarze wlotu do for-
my. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch przypadków. W pierwszym zastosowano model
materiałowy zaprezentowany w rozdziale 8.2 (model I). W drugim zastosowano ten sam
model, jednak parametr a zwiększono o dwa rzędy wielkości (model II). Wyniki obliczeń
przedstawiono na rysunkach 8.15–8.16.

(a) zmienna wewnętrzna (b) prędkość pozioma

(c) prędkość pionowa (d) lepkość

Rysunek 8.15: Wyniki obliczeń zmiennej wewnętrznej (a), prędkości poziomej (b), pręd-
kości pionowej (c) i lepkości (d) dla stacjonarnego przepływu przez zmodyfikowaną formę
T-kształtną dla modelu I
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(a) zmienna wewnętrzna (b) prędkość pozioma

(c) prędkość pionowa (d) lepkość

Rysunek 8.16: Wyniki obliczeń zmiennej wewnętrznej (a), prędkości poziomej (b), pręd-
kości pionowej (c) i lepkości (d) dla stacjonarnego przepływu przez zmodyfikowaną formę
T-kształtną dla modelu II

Uzyskane wyniki dowodzą istotnego wpływu wartości parametru a na rozkłady stop-
nia aglomeracji i lepkości. Jest to widoczne szczególnie w prawym górnym obszarze formy.
Dla większej wartości tego parametru, a co za tym idzie większej prędkości odbudowy mi-
krostruktury dλ

dt po spadku prędkości ścinania γ̇, zarówno stopień aglomeracji jak i lepkość
są większe. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że przy zastosowanym kształcie formy i
warunkach brzegowych parametr a nie ma wpływu na rozkład prędkości. Wyniki obliczeń
potwierdzają konieczność uwzględnienia zarówno konwekcji zmiennej wewnętrznej, jak i
zmian jej wartości w funkcji czasu i prędkości ścinania. Dopiero uwzględnienie obu tych
mechanizmów, pozwala na wiarygodne odwzorowanie parametrów przepływu.
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8.4.2 Symulacja wypełnienia zmodyfikowanej formy T-kształtnej

Symulacja wypełnienia formy wymaga zaimplementowania algorytmów śledzenia frontu
materiału. Program CompFlower nie dysponuje obecnie odpowiednio zaawansowanym
rozwiązaniem, które pozwoliłoby na w pełni wiarygodne modelowanie tego zjawiska. W
celu zweryfikowania możliwości modelowania wypełnienia formy cieczą tiksotropową w
oparciu o algorytm CBS i metodę konwekcji zmiennej wewnętrznej, przyjęto uproszczo-
ny sposób wyznaczania położenia frontu materiału. Rozwiązanie oparto o wykorzystanie
tej samej zmiennej wewnętrznej λ, która jest wykorzystywana do odwzorowania stopnia
aglomeracji materiału. Stopień aglomeracji może przyjmować wartości z zakresu od 0 do
1. Na potrzeby śledzenia frontu materiału założono, że wartość zmiennej wewnętrznej
może przyjmować wartości z zakresu od -1 do 1. W przypadku, gdy λ < 0, własności cie-
czy odpowiadają powietrzu wypełniającemu formę. Jeżeli wartość zmiennej wewnętrznej
jest większa od zera, własności cieczy odpowiadają rzeczywistym własnością formowane-
go metalu. Mechanizm konwekcji zmiennej wewnętrznej działa w całym zakresie wartości
tej zmiennej, natomiast jej zmiana w wyniku różnicy pomiędzy wartością aktualną a
równowagową (dλ

dt = f(λ− λe(γ̇))) brana jest pod uwagę jedynie w przypadku, gdy war-
tość zmiennej jest większa od zera. W przyjętej metodzie pomija się ściśliwość powietrza,
napięcie powierzchniowe metalu oraz efekty zachodzące w punkcie potrójnym na styku
ścianki naczynia, powietrza i metalu.

W obliczeniach przyjęto model materiałowy przedstawiony w rozdziale 8.2. Założo-
no całkowite przyleganie formowanego metalu i powietrza do ścianek formy. W obszarze
wylotu z formy przyjęto ciśnienie równe zeru. Przeprowadzono obliczenia dla trzech przy-
padków, różniących się przyjętym ciśnieniem na wlocie do formy (300 N, 1000 N i 1700 N).
Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunkach (8.17) – (8.28). Na rysunkach (8.21) – (8.28)
pominięto wyniki dla t = 0,0 s, ponieważ dla tego kroku są one identyczne z wynikami
przedstawionymi na rysunkach (8.17) – (8.20).

Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość modelowania wypełnienia formy materia-
łem tiksotropowym przy użyciu proponowanych metod. Wyliczone rozkłady prędkości są
zgodne z oczekiwaniami (największa prędkość w obszarach o najmniejszym przekroju,
czas wypełnienia formy zgodny z prędkością metalu). Szerszej analizy wymagają uzyska-
ne rozkłady zmiennej wewnętrznej. Zgodnie z oczekiwaniami, największe wartości zmien-
nej wewnętrznej występują w obszarach o najmniejszym gradiencie prędkości, a więc w
prawej, górnej części formy. Wartości maksymalne stopnia aglomeracji są mniejsze przy
większym ciśnieniu w obszarze wejścia do formy. Minimalne wartości zmiennej wewnętrz-
nej we wszystkich przypadkach są zbliżone. W związku z tym można przyjąć, że rozkład
stopnia aglomeracji, a co za tym idzie morfologia mikrostruktury w wyrobie gotowym, są
bardziej jednorodne dla większych prędkości formowania.
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(a) t = 0,0 s (b) t = 0,5 s

(c) t = 1,0 s (d) t = 1,5 s

(e) t = 2,0 s (f) t = 2,5 s

Rysunek 8.17: Wartość zmiennej wewnętrznej w kolejnych etapach procesu wypełnienia
zmodyfikowanej formy T-kształtnej (ciśnienie 300 N)
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(a) t = 0,0 s (b) t = 0,5 s

(c) t = 1,0 s (d) t = 1,5 s

(e) t = 2,0 s (f) t = 2,5 s

Rysunek 8.18: Wartość poziomej składowej prędkości w kolejnych etapach procesu wypeł-
nienia zmodyfikowanej formy T-kształtnej (ciśnienie 300 N)
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(a) t = 0,0 s (b) t = 0,5 s

(c) t = 1,0 s (d) t = 1,5 s

(e) t = 2,0 s (f) t = 2,5 s

Rysunek 8.19: Wartość pionowej składowej prędkości w kolejnych etapach procesu wypeł-
nienia zmodyfikowanej formy T-kształtnej (ciśnienie 300 N)
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(a) t = 0,0 s (b) t = 0,5 s

(c) t = 1,0 s (d) t = 1,5 s

(e) t = 2,0 s (f) t = 2,5 s

Rysunek 8.20: Lepkość w kolejnych etapach procesu wypełnienia zmodyfikowanej formy
T-kształtnej (ciśnienie 300 N)
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(a) t = 0,25 s (b) t = 0,50 s

(c) t = 0,75 s (d) t = 1,00 s

(e) t = 1,25 s

Rysunek 8.21: Wartość zmiennej wewnętrznej w kolejnych etapach procesu wypełnienia
zmodyfikowanej formy T-kształtnej (ciśnienie 1000 N)

91



(a) t = 0,25 s (b) t = 0,50 s

(c) t = 0,75 s (d) t = 1,00 s

(e) t = 1,25 s

Rysunek 8.22: Wartość poziomej składowej prędkości w kolejnych etapach procesu wypeł-
nienia zmodyfikowanej formy T-kształtnej (ciśnienie 1000 N)
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(a) t = 0,25 s (b) t = 0,50 s

(c) t = 0,75 s (d) t = 1,00 s

(e) t = 1,25 s

Rysunek 8.23: Wartość pionowej składowej prędkości w kolejnych etapach procesu wypeł-
nienia zmodyfikowanej formy T-kształtnej (ciśnienie 1000 N)
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(a) t = 0,25 s (b) t = 0,50 s

(c) t = 0,75 s (d) t = 1,00 s

(e) t = 1,25 s (f)

Rysunek 8.24: Lepkość w kolejnych etapach procesu wypełnienia zmodyfikowanej formy
T-kształtnej (ciśnienie 1000 N)
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(a) t = 0,1 s (b) t = 0,2 s

(c) t = 0,3 s (d) t = 0,4 s

(e) t = 0,5 s (f) t = 0,6 s

Rysunek 8.25: Wartość zmiennej wewnętrznej w kolejnych etapach procesu wypełnienia
zmodyfikowanej formy T-kształtnej (ciśnienie 1700 N)
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(a) t = 0,1 s (b) t = 0,2 s

(c) t = 0,3 s (d) t = 0,4 s

(e) t = 0,5 s (f) t = 0,6 s

Rysunek 8.26: Wartość poziomej składowej prędkości w kolejnych etapach procesu wypeł-
nienia zmodyfikowanej formy T-kształtnej (ciśnienie 1700 N)
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(a) t = 0,1 s (b) t = 0,2 s

(c) t = 0,3 s (d) t = 0,4 s

(e) t = 0,5 s (f) t = 0,6 s

Rysunek 8.27: Wartość pionowej składowej prędkości w kolejnych etapach procesu wypeł-
nienia zmodyfikowanej formy T-kształtnej (ciśnienie 1700 N)
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(a) t = 0,1 s (b) t = 0,2 s

(c) t = 0,3 s (d) t = 0,4 s

(e) t = 0,5 s (f) t = 0,6 s

Rysunek 8.28: Lepkość w kolejnych etapach procesu wypełnienia zmodyfikowanej formy
T-kształtnej (ciśnienie 1700 N)
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Przyjęta metoda śledzenia frontu materiału, jak również warunek całkowitego przyle-
gania zarówno metalu, jak i powietrza do ścianek formy są źródłem pewnych ograniczeń
modelu. Zaniedbanie napięcia powierzchniowego na froncie formowanego metalu sprawia,
że wyniki obliczeń nie w pełni wiarygodnie oddają charakter płynięcia materiału. Doty-
czy to szczególnie obszarów w pobliżu frontu materiału. Podobnie, założenie całkowitego
przylegania materiału do ścianek formy powoduje niedokładne odwzorowanie przepływu,
sprzyjając powstawaniu niewypełnionych obszarów przy brzegach formy. Eliminacja wy-
mienionych ograniczeń jest zagadnieniem złożonym i będzie przedmiotem dalszych badań
autora.

99



Rozdział 9

Podsumowanie

W pracy przedstawiono metodę konwekcji zmiennej wewnętrznej, która jest nową metodą
modelowania przepływów cieczy o własnościach zależnych od historii. Metoda ta, będąca
adaptacją metody zmiennej wewnętrznej do modelowania w oparciu o opis kinetyki Eulera,
jest nowatorskim, nie pojawiającym się do tej pory w publikacjach o światowym zasięgu,
podejściem w zastosowaniu do modelowania przepływów. Chociaż opiera się na znanych
i szeroko stosowanych algorytmach, a więc na równoczesnym rozwiązaniu pola prędkości
oraz pola rozkładu unoszonej masy, nie była stosowana w postaci przedstawionej w ni-
niejszej pracy. Zasadniczą różnicą pomiędzy dotychczasowym a proponowanym wykorzy-
staniem wspólnego rozwiązania tych dwóch problemów, jest sposób interpretacji wartości
unoszonej zmiennej. W rozwiązaniach dotychczasowych składnik podlegający konwekcji
był zawsze składnikiem o dosłownym znaczeniu fizycznym (Lhuillier [81], Rachid [102],
Drouot i Maugin [38]). Mogły być to przykładowo cząstki innej fazy, inna ciecz, cząstki
innej substancji. Pojawiały się również rozwiązania oparte na zastosowaniu „wirtualnego
wskaźnika”, stosowane w celu śledzenia ruchu cieczy w warunkach niestacjonarnych (Ma-
cioł i inni, [85]). Dotychczas nie stosowano mechanizmu „unoszenia” wartości nie mającej
swojego odbicia w fizycznym składniku, a będącego opisem stanu materiału, jak to
przedstawiono w niniejszej pracy. Co za tym idzie, nie uwzględniano równocześnie mecha-
nizmu unoszenia stanu materiału i jego zmian w wyniku lokalnych warunków przepływu.
Zastosowane w pracy podejście pozwoliło na skuteczne modelowanie przepływów cieczy o
własnościach zależnych od historii dla dowolnych geometrii, bez konieczności stosowania
analitycznego rozwiązania fragmentów problemu.

W ramach przeprowadzonych badań opracowano i przetestowano program komputero-
wy, przeznaczony do rozwiązywania zagadnień dynamiki płynów nieściśliwych. W progra-
mie zastosowano nowoczesny algorytm Characteristic Based Split. Opracowany program
poddano standardowym dla dynamiki płynów testom numerycznym (ang. benchmark).
Uzyskano zgodność wyników obliczeń z danymi wzorcowymi, co pozwala na stwierdze-
nie, że za pomocą programu CompFlower możliwe jest poprawne modelowanie zagadnień
dynamiki płynów.
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Program napisano w języku C++, co stanowi rozwiązanie nowoczesne, dotychczas
bowiem znaczna część oprogramowania numerycznego tworzona była w oparciu o języ-
ki FORTRAN lub C. Zastosowanie zaawansowanych technik programistycznych, miesz-
czących się od niedawna w standardzie języka C++, pozwoliło na rozwiązanie problemu
spadku wydajności programu komputerowego po zastosowania programowania obiektowe-
go. Zastosowanie technik metaprogramowania pozwoliło na zrealizowanie części obliczeń
na etapie kompilacji programu, co wpływa na poprawę wydajności programu, nie zmu-
szając programisty do wprowadzania do kodu wielu ukrytych stałych. Programowanie
oparte na wytycznych pozwoliło na stworzenie elastycznego narzędzia, szczególnie w za-
kresie doboru zastosowanego typu elementów skończonych, rozwiązywanych problemów,
czy wreszcie stosowanych zewnętrznych solwerów. Jednocześnie wyeliminowano spadek
wydajności programu, który nieuchronnie wystąpiłby przy zastosowaniu modelu obiekto-
wego i mechanizmu funkcji wirtualnych.

Zaprezentowane w pracy wyniki podzielone są na cztery grupy. Pierwsza, przedstawio-
na w rozdziale 8.1, obejmuje rezultaty testów numerycznych, dowodzących poprawnego
działania algorytmu CBS i jego implementacji w programie CompFlower. Wyniki uzyska-
ne dla symulacji standardowych w dynamice płynów zadań testowych, a więc przepływu
przez obszar prostokątny (ang. lid-driven cavity), przepływu przez kanał z uskokiem (ang.
backward facing channel) oraz konwekcji obszaru o podwyższonej wartości zmiennej we-
wnętrznej w stałym polu prędkości są zgodne z danymi literaturowymi. W grupie drugiej
(rozdział 8.2) zaprezentowano opracowany model tiksotropii, bazujący na zmiennej we-
wnętrznej. Wyniki obliczeń opartych o ten model porównano z danymi doświadczalnymi,
dostępnymi w literaturze. Uzyskana zgodność jest w pełni satysfakcjonująca i potwier-
dza poprawność przyjętego modelu materiałowego. W rozdziale 8.3 przedstawiono wyniki
mieszania cieczy tiskotropowej. Uzyskane wyniki potwierdzają znaczny wpływ mecha-
nizmu konwekcji zmiennej wewnętrznej na własności cieczy oraz parametry przepływu.
Ostatnia grupa obejmuje wyniki symulacji wypełnienia formy metalem w stanie stałocie-
kłym, wykazującym własności tiksotropowe. Kształt formy i parametry procesu przyjęte
zostały na podstawie prób półprzemysłowych, opisanych w literaturze. Jakkolwiek przy-
jęte uproszczenia powodują pewne ograniczenia modelu, to uzyskane wyniki pozwalają
na stwierdzenie, że metoda konwekcji zmiennej wewnętrznej może być z powodzeniem
stosowana do modelowania procesów formowania metali w stanie stałociekłym.
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Rozdział 10

Wnioski

Wnioski płynące z pracy odnoszą się do dwóch zagadnień. Po pierwsze, do zapropono-
wanej metodologii modelowania przepływów tiksotropowych, a po drugie do realizacji tej
metodologii w oparciu o program CompFlower. Ponieważ oba te zagadnienia są częściowo
niezależne od siebie, zostaną one omówione oddzielnie.

10.1 Metoda konwekcji zmiennej wewnętrznej

Zastosowana metoda konwekcji zmiennej wewnętrznej pozwala na modelowa-
nie przepływów cieczy o własnościach zależnych od historii

Wyniki zaprezentowane w rozdziałach 8.2 oraz 8.3 potwierdzają możliwość modelowania
następujących zjawisk:

• zmienność lepkości w czasie po zmianie prędkości ścinania,
• zależność lepkości od stanu materiału stałociekłego,
• wpływ prędkości zmian struktury materiału na charakter przepływu.

W oparciu o przedstawione w pracy badania literaturowe można stwierdzić, że zapro-
ponowana w pracy metoda jest obecnie prawdopodobnie jedyną pozwalającą na pełne
zastosowanie pośrednio strukturalnych modeli tiksotropii dla przepływów o dowolnych
geometriach i nieobarczoną koniecznością regeneracji siatki.

W modelowaniu formowania stopów w stanie stałociekłym konieczne jest uwzględ-
nienie konwekcji zmiennej wewnętrznej

Unoszenie stanu materiału ma silny wpływ na charakter przepływu. Potwierdzają to wy-
niki zaprezentowane w rozdziałach 8.3 oraz 8.4.1. Uzasadnia to uwagi w stosunku do pracy
Chowdhury’ego [26], przedstawione na stronie 51.
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Model zaproponowany przez Koke’a i Modigella może zostać skutecznie za-
stosowany do modelowania zjawiska tiksotropii

Możliwe jest zastosowanie wyżej wymienionego modelu do opisu zachowania się stopu w
stanie stałociekłym w warunkach izotermicznych. Potwierdzają to wyniki obliczeń prze-
prowadzonych w oparciu o wspomniany model (rozdział 8.2). Potwierdzenie stosowalności
modelu w warunkach nieizotermicznych wymaga dalszej analizy.

Jawne rozwiązanie równań konwekcji wymaga bardzo krótkiego kroku czaso-
wego

W przedstawionym rozwiązaniu konieczne jest stosowanie krótkich kroków czasowych.
Wynika to z zastosowania jawnego schematu wyznaczania rozkładu zmiennej wewnętrz-
nej. Wyznaczenie zależności kroku czasowego od parametrów przepływu oraz własności
siatki elementów skończonych wymaga dalszej analizy. Wskazane jest również opracowa-
nie procedur niejawnego rozwiązywania tego zagadnienia, co powinno pozwolić na znacz-
ne skrócenie czasu obliczeń. Należy zwrócić uwagę, że stabilność rozwiązania kroku, w
którym wyznacza się rozkład zmiennej wewnętrznej, jest niezależna od stabilności roz-
wiązania zagadnienia przepływu. W związku z tym, celowe byłoby opracowanie metody
wyznaczania optymalnego z punktu widzenia czasu obliczeń schematu rozwiązania dla
obu tych etapów.

Możliwe jest modelowania procesu wypełnienia formy za pomocą metody CBS
i metody konwekcji zmiennej wewnętrznej

Obliczenia przedstawione w rozdziale 8.4.2 potwierdzają możliwość modelowania procesów
wypełniania form. Zaprezentowane wyniki są zgodne z przewidywaniami. Na podstawie
wyliczonych rozkładów zmiennej wewnętrznej można prognozować morfologię wyrobów
gotowych. Dzięki temu, możliwa będzie optymalizacja procesów tiksoformingu pod kątem
oczekiwanych własności wyrobu gotowego.

10.2 Program CompFlower

W programie CompFlower skutecznie zaimplementowano algorytm CBS

Wyniki testów numerycznych, przedstawione w rozdziale 8.1, a także wyniki pozostałych
obliczeń, dowodzą poprawności implementacji algorytmu CBS. Wyniki obliczeń są zgodne
zarówno z danymi doświadczalnymi, jak i z obliczeniami zrealizowanymi z wykorzysta-
niem innych programów. Algorytm wykazuje dobrą stabilność, jednakże celowe byłoby
przeprowadzenie dalszych szczegółowych testów w celu wyznaczenia zależności stabilno-
ści obliczeń od warunków przepływu i siatki elementów skończonych.
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Możliwa jest budowa wydajnego programu w oparciu o C++

Zastosowanie programowania opartego o wytyczne (ang. policy based programming) i eli-
minacja polimorfizmu dynamicznego (funkcji wirtualnych) poprawia wydajność programu
i czyni go łatwym w utrzymaniu i rozwoju. Możliwe jest stosunkowo łatwe zwiększanie
możliwości programu poprzez zintegrowanie z nowymi solwerami, dodanie nowych rodza-
jów elementów skończonych lub dostosowanie do rozwiązywania nowych zagadnień, jak
na przykład problemów odkształceń plastycznych.

Program CompFlower poprawnie oblicza zadania testowe

Uzyskanie wyników testów numerycznych zgodnych z oczekiwaniami oraz danymi litera-
turowymi pozwala na uznanie obliczeń programu CompFlower za wiarygodne. Jest to do-
wodem na poprawną implementację algorytmu, jak i wszystkich procedur pomocniczych.
Dzięki temu możliwe jest stosowanie programu CompFlower do prowadzenia obliczeń dy-
namiki płynów w ramach przyszłych prac.

Biblioteki Gmsh i PETSc mogą być skutecznie wykorzystywane w programach
opartych na MES

Program Gmsh, wraz z algorytmami konwersji wygenerowanych siatek do wewnętrznej
struktury danych programu CompFlower zapewniają generację poprawnych siatek ele-
mentów skończonych. W trakcie wszystkich obliczeń prowadzonych w ramach niniejszej
pracy wykorzystywano siatki wygenerowane przez ten program. Doświadczenia z korzysta-
nia z tego programu wykazują, że jest on łatwy w obsłudze, daje również duże możliwości
automatyzowania procesów generacji siatki. Należy podkreślić przydatność tego programu
i celowość jego zastosowania w przypadku tworzenia własnego programu komputerowego
MES.

Solwer PETSc charakteryzuje się dużą szybkością działania i stabilnością. Bezproble-
mowa współpraca z tym solwerem predestynuje go do zastosowania w oprogramowaniu
MES. Należy jednak podkreślić, że konieczne jest zapewnienie maksymalnie wydajnych
procedur przenoszenia zawartości stosowanych w obliczeniach wektorów i macierzy po-
między reprezentacją stosowaną we własnym kodzie a wewnętrzną reprezentacją bibliote-
ki PETSc. W programie CompFlower problem ten nie został ostatecznie rozwiązany i w
dalszych pracach przewidywana jest poprawa wydajności tej konwersji.

Dokładność rozwiązania zależy progowo od gęstości siatki

Charakter zależności dokładności rozwiązania od gęstości siatki jest wyraźnie nieliniowy.
Powyżej pewnej gęstości siatki, dalszy jej przyrost nie wpływa na wzrost dokładności
rozwiązania. Natomiast poniżej tej wartości, spadek gęstości szybko powoduje pogorszenie
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dokładności, aż do utraty stabilności rozwiązania. Charakter tej zależności opisany został
w rozdziale 8.1.2 na podstawie testu przepływu przez obszar prostokątny (ang. lid-driven
cavity).

Brak jest skutecznych algorytmów oceny stabilności rozwiązania i błędu roz-
wiązania

Dobór odpowiedniego kroku czasowego stanowi obecnie istotny problem. Nie przeprowa-
dzono kompleksowej analizy stabilności rozwiązania od parametrów przepływu i siatki
elementów skończonych. Dla zagadnień niestacjonarnych brak jest skutecznych metod
analitycznych, które mogłyby stanowić podstawę do opracowania takiego kryterium. Wy-
znaczenie takiego kryterium dodatkowo utrudniają zależności pomiędzy rozwiązaniem
problemu przepływu i problemu konwekcji zmiennej wewnętrznej. W chwili obecnej dłu-
gość kroku czasowego jest jednakowa dla obu sprzężonych problemów i wyznaczana jest
metodą prób i błędów. Rozwiązanie to jest nie w pełni satysfakcjonujące i w przyszłości
musi zostać zastąpione inną, bardziej skuteczną metodą. Konieczne jest także wprowadze-
nie skutecznych algorytmów oceny błędu rozwiązania MES. Przewiduje się w przyszłości
badania w tym zakresie, których ostatecznym efektem będzie wybór i implementacja opty-
malnych dla omawianego zagadnienia algorytmów.

Wymagana jest dalsza optymalizacja działania kodu

W przypadku prowadzenia obliczeń o dużej liczbie stopni swobody, program alokuje zbyt
dużą ilość pamięci operacyjnej. Wskazuje to na fakt, że pewne obszary kodu programu
CompFlower nie są wciąż optymalne. Długotrwała jest konwersja pomiędzy reprezentacją
macierzy stosowaną w programie a reprezentacją wewnątrz solwera PETSc. Wymienione
problemy nie ograniczają funkcjonalności programu, są jednak uciążliwe podczas prowa-
dzenia obliczeń.

Konieczna jest implementacja skutecznych algorytmów śledzenia frontu for-
mowanego materiału

Program CompFlower posiada ograniczone możliwości w zakresie śledzenia frontu mate-
riału podczas wypełniania formy. Zagadnienie to opisane zostało w rozdziale 8.4.2. Zdecy-
dowana większość procesów związanych z formowaniem metali w stanie stałociekłym wy-
maga uwzględnienia zjawisk zachodzących na froncie materiału. W celu uzyskania pełnej
funkcjonalności programu w modelowaniu procesów tiksoformingu, konieczne jest zastoso-
wanie bardziej zaawansowanych algorytmów, uwzględniających przede wszystkim napięcie
powierzchniowe metalu.
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Konieczne jest zastosowanie zaawansowanych metod modelowania zjawisk przy-
ściennych

W rozdziale 8.4.2 przedstawiono niekorzystne efekty zastosowania warunku całkowitego
przylegania do ścianek podczas modelowania procesów wypełniania formy. Konieczne jest
wprowadzenie metod precyzyjnie opisujących procesy zachodzące w warstwie przyścien-
nej. Dodatkowo, należy również wprowadzić możliwość zróżnicowania charakteru kontaktu
ze ściankami w zależności od stanu materiału.

10.3 Plany rozwoju programu CompFlower

Plany dalszych prac dotyczą zarówno nowych zastosowań metody konwekcji zmiennych
wewnętrznych, jak i rozwoju samego programu CompFlower. W zakresie rozwoju progra-
mu, podstawowe obszary to:

1. migracja do środowiska Linux oraz zapewnienie możliwości kompilacji kodu na sys-
temach Windows i Linux,

2. integracja z kolejnymi solwerami, w tym solwerem frontalnym,

3. dalsza poprawa wydajności kodu,

4. wprowadzenie metody wyznaczania stabilnej długości kroku czasowego,

5. wprowadzenie rozwiązania 3D,

6. uzupełnienie programu o modelowanie przepływu ciepła,

7. integracja ze środowiskiem modelowania wieloskalowego.

Rozwój zastosowań programu CompFlower to przede wszystkim udział w badaniach nad
modelowaniem tiksoformingu stali. Ponadto, przewidywane jest zastosowanie programu do
symulacji innych procesów metalurgicznych, które po zastosowaniu opisu kinetyki Eulera
mogłyby być rozwiązywane jako stacjonarne. Dotyczy to takich procesów jak walcowanie,
ciągnienie czy wyciskanie.
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[6] A. Alexandrou, F. Bardinet, W. Loué. Mathematical and computational modeling
of die filling in semisolid metal processing. J. Mater. Process. Technol., 96, ss. 59–72,
1999.

[7] A. N. Alexandrou. Constitutive modeling of semisolid materials. Patrz Kirkwood
i Kapranos [72], ss. 132–136.

[8] A. N. Alexandrou, E. Duc, V. Entov. Inertial, viscous and yield stress effects in
Bingham fluid filling of a 2-D cavity. J. Non-Newtonian Fluid Mech., 96, ss. 383–
403, 2001.

[9] A. N. Alexandrou, T. M. McGilvreay, G. Burgos. Steady Herschel-Bulkley fluid
flow in three-dimensional expansions. J. Non-Newtonian Fluid Mech., 100, ss. 77–
96, 2001.

[10] H. V. Atkinson. Modelling the semisolid processing of metallic alloys. Prog. Mater
Sci., 50, ss. 341–412, 2005.

[11] S. Balay, K. Buschelman, V. Eijkhout, W. Gropp, D. Kaushik, M. Knepley, L. C.
McInnes, B. Smith, H. Zhang. PETSc User Manual. ARGONNE NATIONAL
LABORATORY, wydanie anl-95/11 - 2.3.3, maj 2007.

107



[12] M. R. Barkhudarov, C. L. Bronisz, C. W. Hirt. Three-dimensional thixotropic flow
model. Patrz Kirkwood i Kapranos [72], ss. 110–114.

[13] H. A. Barnes. Thixotropy-a review. J. Non-Newtonian Fluid Mech., 70, ss. 1–33,
1997.

[14] B. Bębenek. Przepływy w układzie krwionośnym. Politechnika Krakowska im. Ta-
deusza Kościuszki, Kraków, 1999.

[15] M. Bellet, S. Moto Mpong. Determination of the constitutive equation parameters
of a thixotropic Al alloy and FEM modelling of the thixoforming process. K. Mori,
redaktor, 7th Int. Conf. on Numerical Methods in Industrial Forming Processes
(NUMIFORM 2001), ss. 1087–1092, Lisse, czerwiec 2001. Swets & Zeitlinger.

[16] R. Bigot, V. Favier, C. Rouff. Characterisation of semi-solid material mechanical
behaviour by indentation test. J. Mater. Process. Technol., 160, ss. 43–53, 2005.

[17] D. Brabazon, D. Browne, A. Carr. Experimental investigation of the transient and
steady state rheological behaviour of Al-Si alloys in the mushy state. Mat. Sci.
Eng.: A, 356, ss. 69–80, 2003.

[18] G. R. Burgos, A. N. Alexandrou, V. Entov. Thixotropic rheology of semisolid metal
suspensions. J. Mater. Process. Technol., 110, ss. 164–176, 2001.

[19] C. M. Chen, C. Yang, C. Chao. Thixocasting of hypereutectic Al-25Si-2.5Cu-1Mg-
0.5Mn alloys using densified powder compacts. Mat. Sci. Eng.: A, 366, ss. 183–194,
2004.

[20] C. M. Chen, C. Yang, C. Chao. A novel method for net-shape forming of hype-
reutectic Al–Si alloys by thixocasting with powder preforms. J. Mater. Process.
Technol., 167, ss. 103–109, 2005.

[21] C. M. Chen, C. Yang, C. Chao. Dry sliding wear behaviors of Al-25Si-2.5Cu-1Mg
alloys prepared by powder thixocasting. Mater. Sci. Eng., A, 397, ss. 178–189, 2005.

[22] C. P. Chen, T. C-T.A. Semi-solid deformation of A356 Al alloys. Patrz Kirkwood
i Kapranos [72], ss. 16–20.

[23] D. C.-H. Cheng. Characterisation of thixotropy revisited. Rheol. Acta, 42, ss. 372
– 382, 2003.

[24] G. Chiarmetta. Thixoforming of automobile components. Patrz Kirkwood i Kapra-
nos [72], ss. 204–207.

108



[25] J. Chorin, A. Numerical solution of navier-stokes equations. Math. Comput., 22, ss.
745–762, 1968.

[26] J. Chowdhury, S. Ganguly, S. Chakraborty. Implications of solid phase interac-
tion mechanisms on momentum, heat and solute transport in semi-solid metrials
processing. Int. J. Heat Mass Tran., 50, ss. 2692–2703, 2007.

[27] I. Christie, D. F. Griffiths, A. R. Mitchell, O. C. Zienkiewicz. Finite element me-
thod for second order differential equations with significant first derivatives. Int. J.
Numer. Methods Engrg., 10, ss. 1389–1396, 1976.

[28] G. L. Clauser, A. Ravaioli, F. Ciselli, M. Vassallo. Advancing the frontier of alu-
minium technology: the Multilink Project. Patrz Kirkwood i Kapranos [72], ss.
234–238.

[29] P. Coussot, S. Proust, C. Ancey. Rheological interpretation of deposits of yield
stress fluids. J. Non-Newtonian Fluid Mech., 66, ss. 55–70, 1996.
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