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Työn tavoite on tutkia Discovery Ansys Integrated Multiphysics (Discovery AIM) ohjelman so-

veltuvuutta virtauslaskennan ja lämmönsiirron ongelmien ratkaisuun ja simulaatiokykyyn. Sovel-

tuvuutta testataan vertaamalla kirjallisuudesta otettuja analyyttisesti ratkaistuja tehtäviä AIM:n nu-

meeriseen ratkaisuun. Lisäksi testataan ohjelman kykyä mallintaa koeympäristö, jossa tietoko-

neen suoritinta jäähdytetään jäähdytyselementin ja tuulettimen yhdistelmällä. 

Työ keskittyy AIM:n virtauslaskenta- ja lämmönsiirtopuoleen, jotka hyödyntävät käsitteeksi 

nousseen Ansys Fluentin numeerisia ratkaisijoita. AIM soveltuu myös mm. lujuuslaskentaan ja 

sähkömagneettisten ilmiöiden mallintamiseen, mutta näihin ominaisuuksiin ei työssä syvennytä, 

koska ne eivät ole työn rajauksen ja tarpeen kannalta oleellisia. 

Työn alussa käydään läpi virtauslaskennan teoriaa, sekä yleisimpiä siihen liittyviä käsitteitä. 

Tämän jälkeen tutustutaan AIM:n käyttöliittymään, sekä ominaisuuksiin. Tarkoituksena on antaa 

kuva, kuinka ohjelmisto toimii ja esittäytyy käyttäjälle. Tässä osiossa tutustutaan myös AIM:n ra-

joitteisiin, jotka rajoittavat sen käytettävyyttä virtauslaskennan ja lämmönsiirtymän osa-alueilla. 

Teoriaosuuden jälkeen esitellään analyyttiset ongelmat, joita on tarkoitus mallintaa numeeri-

sesti. Ensin esitellään, mikä on ongelman ratkaisu analyyttisesti, ja tämän jälkeen esitetään, 

kuinka työ pyritään siirtämään AIM-ohjelmaan ja ratkaisemaan numeerisesti. 

Seuraavaksi esitellään testikokoonpano, sekä käytetty ohjelmisto ja työkalut, joilla testiko-

koonpanosta otetaan mittauksia simulaation rakentamista varten. Tämän jälkeen esitetään, 

kuinka testi suoritetaan ja mitä mittauksia tehdään testin aikana, sekä käydään läpi testilaitteiston 

ominaisuuksia. Lisäksi käydään läpi simulaatiomallin rakentaminen, käytetyt alku- ja reunaehdot. 

Testikokoonpanona toimi sitä varten rakennettu tietokonekokoonpano, jossa mitattiin lämpötiloja 

rasituksen yhteydessä prosessorin jäähdytyselementistä. 

Lopuksi käytiin läpi tulokset ja todettiin, että Ansys (Discovery) AIM ei sovellu hyvin teoreettis-

ten ongelmien mallintamiseen, sillä jo pienessä otannassa havaittiin suurimmillaan yli kuuden 

prosentin heittoja tulokseen, sekä mallien alustus on vaikeaa ohjelmistolla, jolla ei voida mallintaa 

kaksiulotteisia virtauksia. Simulaation rakentaminen koeympäristön ja -mittausten perusteella on-

nistui hyvin ja AIM:ää voi suositella teollisiin ja kokeellisiin mittausympäristöihin, jos virtaus-

geometrian deformaatiolla tai reaktiivisilla virtauksilla ei ole vaikutusta lopputulokseen. 
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ABSTRACT 

Taneli Tuovinen: ANSYS AIM – Computational fluid dynamics and heat transfer 
Master’s Degree 
Tampere University 
Mechanical Engineering 
12/2020 
 

The objective of this thesis work was to study, how Discovery Ansys Integrated Multiphysics 

(Discovery AIM) fares with solving analytical fluid flow and heat transfer problems numerically and 

how well is it able to build a simulation according to measurements from a test rig. These problems 

were chosen to represent some of the most common types from literature. 

This work concentrates only on the fluid flow simulation and thermal simulation properties of 

AIM, which use the same solver as Ansys Fluent. Besides flow and simulation, AIM also allows 

users to simulate e.g. structural and electromagnetic problems. These additional uses were not 

investigated here, in order to limit time and space, and since they were of no interest for the 

current need of the work. 

First, we introduce some of the most basic concept and theories behind computational fluid 

dynamics and thermal calculations. After this, Ansys AIM user interface is introduced, followed by 

a general description of how the program works and what kind of limitations users might run into, 

by trying to leverage it. 

After theory, we are introduced into the analytical problems, which we are supposed to both 

model and calculate numerically with AIM. First, we introduce the analytical solution and then the 

idea of how to port that into AIM calculations. Then we show if and how the numerical solution 

differs from the analytical. 

Next, we describe the test bench, its components and programs used to measure data from 

the test run. Then we describe the test process and what we are aiming to achieve during the test 

run and how. The test bench consisted of a computer pc case, with a processor and heat sink, 

cooled by a fan. Temperature measurements were taken from the heat sink and the processor. 

Finally, we went through results and found out that Ansys (Discovery) AIM does not lend itself 

very well to solving analytical problems numerically. Even with a small sample, we found differ-

ences exceeding six percent at worst. In addition, with no ability to simulate in two dimensions, 

some problems had to be modeled and calculated in three dimensions. On the other hand, simu-

lating the test scenario based on measurements from the test bench worked well, and AIM can 

be recommended for such tasks, if deforming flow volumes or reactive flows are not affecting the 

outcome on those simulations. 

 

Keywords: Ansys, Discovery, AIM, Computational fluid dynamics, CFD, Simulation, heat 

transfer 
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ALKUSANAT 

Tämä työ on etappi pitkällä tiellä, joka lähti liikkeelle aikanaan konepajalla suorite-

tusta kesätyöstä. Tämä kesätyö johti siihen, että päätin lopettaa yliopisto-opintoni 

tietotekniikan alalla ja siirtyä tekniselle alalle. Lukion käyneestä yliopisto-opiskelijasta 

tuli siis koneenasentajaoppilas. Suoritin koneenasentajan perustutkinnon kisällityyli-

sesti oppisopimuksella, perusteet pitää hallita mielestäni. 

Hankittuani perustiedot ja taidot tekniseltä alalta käytännön työllä ja alan opinnoilla, 

siirryin ammattikorkeakoulun puolelle, jossa opiskelin töiden ohessa insinöörin tut-

kinnon konetekniikan alalta. Näitä läpikäydessä oli vierähtänyt useampi vuosi tekni-

sellä alalla, noin yhdeksän kaiken kaikkiaan. 

Hetken viihdyin töissä, kunnes mielenkiinto ja into kävi liian suureksi. Pistin hake-

muksen Tampereen Teknillisen Yliopiston maisterivaiheen opintoihin. Muutto täysin 

uuteen kaupunkiin ja siihen päälle sekä fuksi-, että maisterivaiheen opinnot (yhtä ai-

kaa luonnollisesti). Kiirettä piti, siinä samalla innostuen lopulta virtaustekniikan opin-

noista, joita vielä ehdin muutaman kurssin käydäkin, ennen niiden päättymistä lopul-

lisesti. 

Diplomityön kanssa koettiin hieman vaikeuksia. Olin työllistynyt vakituiseen työpaik-

kaan, jossa matka- ja toimistotyöt pitivät kiireisenä ja mielenkiinnon yllä. Ennen ke-

vään 2020 pandemiaa oli työkin aloitettavissa, mutta valitettavasti se kariutui työstä 

riippumattomista syistä. Oli siis keksittävä päättötyö, vaikka itse, koska valmistumi-

nen piti hoitaa pois alta. 

Uudehko virtauslaskentaohjelma Discovery AIM oli mielenkiintoinen ja sen saloja piti 

käydä muutenkin läpi, niin miksi niitä ei dokumentoisi ja pistäisi kansiin. Tässä työssä 

on siis tutkittu, hutkittu ja tutustuttu ohjelman käyttöliittymään, muokattavuuteen, tark-

kuuteen, sekä yleiseen käytettävyyteen, ainakin virtauslaskennan ja siihen liittyvän 

lämmönsiirron osalta, joskus yön pikkutunneille asti. 

Tähän matkaan on liittynyt paljon iloa ja surua ja joskus ripaus epätoivoa, mutta ko-

kemus on tärkeä minulle. Kiitos perheelleni, ystävilleni, kollegoille ja muille kanssaih-

misille, joita olen tavannut taivaltaessa, toivottavasti annoimme hyviä muistoja toisil-

lemme! 

Tampereella, 29.12.2020 

Taneli Tuovinen 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 

AIM Ansys integrated multiphysics 
APU Accelerated processing unit 
BSL Baseline (kappa omega turbulenssimalli) 
CFD Computational fluid dynamics 
CFM Cubic feet per minute 
CPU Central processing unit 
DNS Direct numerical simulation 
GPU Graphics processing unit 
HIS Integrated heat spreader 
RANS Reynolds-averaged Navier-Stokes equations 
SSD Solid state drive 
SST Shear stress transport ( 
TDP Thermal design power 
UFD User defined functions (Ansys) 
 
 
 
 
a äänen nopeus fluidissa 
fi tilavuusvoima akselin suunnassa (i on x, y tai z) 
g putoamiskiihtyvyys (m/s2) 
m massa (kg) 
p paine 
Re Reynoldsin luku 
t aika (s) 
U (keskimääräinen) nopeus (m/s) 
U nopeusvektori karteesisessa (x,y,z) koordinaatistossa (m/s) 
u nopeus x-suunnassa (m/s) 
V tilavuus (m3) 
v nopeus y-suunnassa (m/s) 
w nopeus z-suunnassa (m/s) 
z korkeus (m), z-akseli 
ε turbulenttinen dissipaatiotermi 
k turbulenttinen kineettinen energia (J/kg, m2/s2 per kg) 
λ lämmönsiirtymiskerroin (W/(m·K)) 
û sisäenergia per massayksikkö (J/kg) 
𝜈 (nyy) kinemaattinen viskositeetti (m2/s) 
𝜌 (rho) tiheys (kg/m3) 

𝜂 (eeta) dynaaminen viskositeetti (Pa·s) 
ω spesifinen turbulenttinen dissipaatio 

𝜵 (nabla) karteesisen koordinaatiston (vektori) operaattorina (
𝜕

𝜕𝑥
,

𝜕

𝜕𝑦
,

𝜕

𝜕𝑧
) 
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1. JOHDANTO 

Tässä työssä hyödynnetään Ansyksen vuonna 2015 julkaisemaa Discovery Ansys 

Integrated Multiphysics (Discovery AIM, jatkossa vain AIM) ohjelmaa virtauslasken-

nan ja lämmönsiirron osalta. Ohjelma julkaistiin aikanaan osana Ansyksen R16 päi-

vitystä [1]. Tarkoituksena oli suoraviivaistaa simulaatioiden tekemistä ja madaltaa 

kynnystä laskennallisten mallien käyttämiseen teollisuudessa. Työssä käytetään päi-

vitettyä versiota, eli 2019 R3 julkaisua AIM:stä. 

1.1 Tutkimuskysymys ja tutkimusmenetelmät 

Keskeinen tutkimuskysymys diplomityölle on AIM:n soveltuvuus erilaisten analyyttis-

ten virtauslaskennan ja lämmönsiirron ongelmien ratkaisuun numeerisesti, sekä ky-

kyä rakentaa malli kokeellisten mittausten perusteella. Tutkimusmenetelminä sovel-

letaan kirjallisuustutkimusta, simulaatioita, sekä kokeellista tutkimusta. 

Kirjalliseen osuuteen kuuluu teoreettisen taustan selvittämistä, jossa käydään läpi 

virtauslaskennan ja lämmönsiirron keskeisiä käsitteitä. Tämän jälkeen esitellään 

Ansys AIM:n toiminnallisuuksia, sekä rajoituksia, jotka käyttäjän on syytä ottaa huo-

mioon hyödyntäessään ohjelmistoa näissä puitteissa. 

Seuraavaksi esitellään analyyttisiä ongelmia, sekä ratkaistaan ne perinteisesti ana-

lyyttisin kaavoin. Tämä rajaa ongelmat tietynlaisiin ideaalitilanteisiin, kaksiulotteisiin 

virtauksiin ja häviöttömiin tapauksiin. Nämä ongelmat mallinnetaan AIM:llä, sekä rat-

kaistaan numeerisesti ja tuloksia verrataan toisiinsa. 

Kokeellinen osio perustuu tietokonekokoonpanon prosessorin jäähdytyselementin 

siivekkeellä olevan lämpötilaeron kylmimmän (ylhäällä), sekä kuumimman (alhaalla) 

mittaukseen sen jälkeen, kun prosessoria on rasitettu niin kauan, että tilanne on va-

kaa lämmönsiirron kannalta. Tästä tehdään laskentamalli, jossa lämpötilajakauma 

pyritään saamaan vastaamaan mitattuja tuloksia. 
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2. TEOREETTINEN TAUSTA 

Tässä osiossa käydään lyhyesti läpi työn keskeisiä teorioita ja kaavoja. Näihin kaa-

voihin perustuvat analyyttiset ja numeeriset ratkaisut, joita erilaisille virtauksen ja 

lämmönsiirron ongelmille esitetään myöhemmin osiossa 4. 

2.1 Virtausopista ja lämmönsiirrosta lyhyesti 

Virtausoppi on oma alansa, jonka teoriaa voidaan käsitellä pitkälti ilman lämmönsiir-

ron vaikutuksia. Lämmönsiirto taas on lähes aina kytketty virtausoppiin, sillä lämpö 

siirtyy säteilyn ja johtumisen lisäksi massan mukana. Tämä massan mukana siirty-

minen tapahtuu luonnollisella tai pakotetulla konvektiolla.  

Lämmönsiirron osalta tärkeä termi on lämpövuo, joka kuvaa lämpövirran tiheyttä kah-

den tarkastelualueen välillä. Tämä ilmaistaan lämpötehona pinta-alayksikköä koh-

den (W/m2). Fourierin laki sitoo yksinkertaisimmillaan lämpövuon lämpötilaeroon, 

jota ei sellaisenaan voida soveltaa yleisesti konvektiossa, sillä virtaavassa fluidissa 

esimerkiksi paine ja massakeskittymät vaihtelevat ja näillä muutosalueilla on havaittu 

olevan vaikutusta lämpövuon tiheyteen, lämpötilaeron lisäksi. Erityisesti jos fluideja 

on useampi kuin yksi, vaikuttaa myös massan diffuusio lämmönsiirtymään, jolloin 

apuna käytetään Fickin diffuusiolakeja mm. kaasujen seoksille. Diffuusiolla viitataan 

siirtymää suuremmasta konsentraatiosta pienempään. Tässä työssä esiintyvät on-

gelmat käsittelevät vain yhden virtaavan aineen tapauksia, joissa pääasiallinen läm-

mönsiirto tapahtuu kiinteän pinnan ja virtaavan fluidin välillä [4, s. 11-15]. 

Virtauksen ja lämmönsiirron yhtälöt on johdettu kontrollitilavuuksien tarkastelusta. 

Yksi tapa on käsitellä asiaa niin, että kontrollitilavuus on määräämättömän kokoinen 

tilavuus implisiittisesti määritellyssä koordinaatistossa, jonka pinnan (kontrollipinta) 

läpi virtaavan massan, liikemäärän ja energian muutoksia tarkastellaan [4, s. 5-11]. 

Huomioitavaa on, että kontrollitilavuuden sijaan voidaan myös käsitellä kontrollialu-

etta, systeemiä, joka on kaksiulotteinen (erikoistapaukissa myös yksiulotteinen kont-

rolliviiva voi olla mahdollinen tarkastelukohde). 

2.2 Virtausta hallitsevat yhtälöt 

Systeemin tarkastelussa muutokset eivät ole määrällisiä, vaan pikemminkin suunnal-

lisia, sillä olennainen asia näiden mittauksessa on niiden säilyvyys, eli massa, 
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liikemäärä ja energia säilyvät virratessaan tarkastelualueen läpi. Tässä kappaleessa 

käsitellään tarkemmin näitä hallitsevia yhtälöitä. 

2.2.1 Massan säilyminen 
Jos tarkastellaan kuutioimaista kolmiulotteista systeemiä karteesisessa koordinaa-

tistossa, on sillä kolmen pääakselin suuntaisesti sisäänvirtaus- ja ulosvirtausalueet, 

joiden kautta massa saapuu ja lähtee systeemistä. Massan ei tarvitse virrata ulos 

saman akselin suuntaisesti, kuin se tuli, mutta tällöin sen tulee poistua jonkin muun 

akselin suuntaisesti systeemistä. Kuution tarkastelua emme erikseen käy tässä läpi, 

mutta lopputuloksena massan säilymiselle syntyy seuraava yhtälö: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑢) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜌𝑣) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝜌𝑤) = 0,       (2.1) 

jossa ρ=tiheys, kirjaimet u, v ja w ovat nopeuskomponentit x-, y- ja z-suunnassa vas-

taavasti. Tiheyden muutosnopeuden lisäksi yhtälössä on siis massavirran diver-

genssi, eli massaa ei voi syntyä systeemissä, eikä hävitä systeemistä. Yhtälö voi-

daan kirjoittaa lyhyemmin: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝛁 ∙ (𝜌𝑼) = 0         (2.2) 

, jossa nablaoperaattorin (𝛁 = (
𝜕

𝜕𝑥
,

𝜕

𝑥𝑦
,

𝜕

𝜕𝑧
)) pistetulo kuvaa divergenssiä. Yhtälö pä-

tee siis siitä huolimatta, onko virtaus ajasta riippuvainen vai riippumaton, kitkallinen 

vai kitkaton tai kokoonpuristuva vai kokoonpuristumaton. Yhtälöä kutsutaan myös 

nimellä jatkuvuusyhtälö [5, s. 202-203]. 

2.2.2 Liikemäärän säilyminen 
Jos kyseessä on kitkaton ja kokoonpuristumaton virtaus, pärjätään usein perinteik-

käällä Bernoullin yhtälöllä, jolla voidaan tarkastella kahden pisteen välillä olevia eroja 

virtauksen sisällä, virtaviivalla: 

𝜕𝑈

𝜕𝑡
𝑑𝑠 +

𝑑𝑝

𝜌
+ 𝑈𝑑𝑈 + 𝑔𝑑𝑧 = 0        (2.3) 

Integroituna kahden tarkastelupisteen välille, yhtälöstä tulee seuraavanlainen: 

𝑝1

𝜌
+

1

2
U1

2 + 𝑔𝑧1 =
𝑝2

𝜌
+

1

2
U2

2 + 𝑔𝑧2 = 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜,      (2.4) 

joissa p=paine, U= keskimääräinen virtausnopeus, z=mittapisteen korkeusero refe-

renssipisteestä ja alaindeksit 1 sekä 2 kuvaavat tarkastelupisteitä. Tämä suhteellisen 

yksinkertainen ja nopea metodi sopii mainiosti esimerkiksi hitaille virtausnopeuksille 

sileissä putkistoissa, jos virtaava aine on nestettä ja paine-erot pieniä (vesi, mineraa-

liöljy). Luonnollisesti tällä yhtälöllä ei pystytä tulkitsemaan virtaviivojen geometriaa tai 
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muita virtauksen liikeratoihin liittyviä ominaisuuksia. Tässä ei myöskään oteta huo-

mioon minkäänlaisia energian siirtymiä nesteestä, nesteessä tai nesteeseen [5, s. 

147-148].  

Kun siirrymme kitkalliseen, kokoonpuristuvaan, newtonilaisen fluidin virtaukseen 

(karteesisessa koordinaatistossa), voidaan virtauksen ominaisuuksia kuvailla Na-

vier-Stokes yhtälöillä [3, s. 66]: 

𝜌
𝐷𝑢

𝐷𝑡
= 𝑓𝑥 −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜕

𝜕𝑥
[𝜂 (2

𝜕𝑢

𝜕𝑥
−

2

3
∇ ∙ 𝑼)] +

𝜕

𝜕𝑦
[𝜂 (

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
)] +

𝜕

𝜕𝑧
[𝜂 (

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑧
)], (2.5) 

𝜌
𝐷𝑣

𝐷𝑡
= 𝑓𝑦 −

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+

𝜕

𝜕𝑦
[𝜂 (2

𝜕𝑣

𝜕𝑦
−

2

3
∇ ∙ 𝑼)] +

𝜕

𝜕𝑧
[𝜂 (

𝜕𝑣

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑦
)] +

𝜕

𝜕𝑥
[𝜂 (

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
)], (2.6) 

𝜌
𝐷𝑤

𝐷𝑡
= 𝑓𝑧 −

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+

𝜕

𝜕𝑧
[𝜂 (2

𝜕𝑤

𝜕𝑧
−

2

3
∇ ∙ 𝑼)] +

𝜕

𝜕𝑥
[𝜂 (

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑧
)] +

𝜕

𝜕𝑦
[𝜂 (

𝜕𝑣

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑦
)], (2.7) 

joissa t on aika, fi (i ∈ [x, y, z]) on tilavuusvoima vastaavan akselin suuntaisesti, η on 

viskositeetti, ja U on nopeusvektori (x, y, z). Tilavuusvoimalla tarkoitetaan tiheyteen 

vaikuttavia kiihtyvyysvoimia, esimerkiksi gravitaatiovoima, ja fi voidaan kirjoittaa 

muodossa 𝜌gi [5, s.211]. Newtonilaisena fluidina pidetään virtaavaa ainetta, jossa 

venymän nopeus ja leikkausjännityksen suhde on lineaarinen [5, s.32]. 

Yllä olevia yhtälöitä katsomalla huomaa, kuinka kokoonpuristuvuuden ja kitkan lisää-

minen virtauksen tarkasteluun nostaa sen esittämisen ja ymmärtämisen eri tasolle. 

Navier-Stokesin yhtälöitä hyödyntääkseen, tarvitaan lisäksi reunaehtoja, esimerkiksi 

nopeusprofiilin kehittyminen seinämän pinnalta, alkaen nollasta. Yhtälöitä voidaan 

myös helpottaa, olettamalla virtaus kokoonpuristumattomaksi, jolloin tiheys, sekä vis-

kositeetti ovat vakioita, jolloin nopeuden divergenssi on myös nolla (ρ,η= vakio ja 

𝛁∙U=0, virtaus ei laajene, eikä supistu). Tällöin Navier-Stokes yhtälöt yksinkertaistu-

vat seuraavaan muotoon [3, s. 66]: 

𝜌
𝐷𝑢

𝐷𝑡
= 𝑓𝑥 −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜂 (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑢

𝜕𝑧2)       (2.8) 

𝜌
𝐷𝑣

𝐷𝑡
= 𝑓𝑦 −

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 𝜂 (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑣

𝜕𝑧2)       (2.9) 

𝜌
𝐷𝑤

𝐷𝑡
= 𝑓𝑧 −

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ 𝜂 (

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑤

𝜕𝑧2 )       (2.10) 

Yhtälöissä 2.8-2.10 esiintyvä 
𝐷

𝐷𝑡
 -termi on niin sanottu materiaaliderivaatta, joka antaa 

derivoitavan muuttujan muutosnopeuden, ajasta ja paikasta riippuen. Se voidaan 

esittää myös muodossa 
𝐷

𝐷𝑡
=

𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕

𝜕𝑧
 [5, s. 201]. 

Einsteinin summaussääntöä käyttämällä, eli samalla indeksillä merkityt termit kerrot-

tuna toisillaan kuvaa summausta sallituissa koordinaattisuunnissa. Tässä tilanteessa 
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kolmelle koordinaattiakselille [6, s. 10]. Näin kaavat saadaan kaavat 2.8-2.10 esitet-

tyä kompaktissa muodossa: 

𝜌 (
𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑡
+ 𝑉𝑗

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑘𝑗
) = 𝑓𝑖 −

𝜕𝑝

𝜕𝑘𝑖
+ 𝜂

𝜕2𝑣𝑖

𝜕𝑘𝑗
2        (2.11) 

, jossa 𝑉 kuvaa nopeutta koordinaatiin suuntaisesti (𝑢, 𝑣 ja 𝑤) ja 𝑘 kyseistä akselia 

(𝑥, 𝑦, 𝑧). Esimerkkinä 𝑥-koordinaatille saadaan kaavasta 2.11 esitys: 

𝜌 (
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
) = 𝑓𝑥 −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜂 (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑤

𝜕𝑧2 )   (2.12) 

Navier-Stokesin yhtälöt ovat monimutkaisia ja kankeita hyödynnettäviä analyyttisissä 

ratkaisuissa, jotka ovat kooltaan suuria, mutta ne ovat omiaan nykyaikaiseen tieto-

koneella suoritettaviin numeerisiin ratkaisuihin virtauksen tutkimisessa. Erityisen 

mielenkiintoista tästä tekee sen, että C.L.M.H. Navier ja Sir George G. Stokes, jotka 

ovat johtaneet nämä yhtälöt, elivät välillä 1785-1836 ja 1819-1903 vastaavasti. [5, 

s.212].  

2.2.3 Energian säilyminen 
Osiossa 2.1 mainittu Fourierin laki tulee esille energiayhtälölle virtauksessa. Yleisesti 

käytetään alla esiintyvää yhtälöä, energian yleistä differentiaaliyhtälöä  

𝜌
𝑑û

𝑑𝑡
+ 𝑝(∇ ∙ 𝑼) = 𝛁 ∙ (𝜆𝛁𝑇) + 𝛷,       (2.13) 

jossa û edustaa sisäenergiaa per kilogramma, λ on lämmönsiirtymiskerroin. Viskoo-

sista dissipaatiota, eli mekaanisen energian muuttumista lämpöenergiaksi virtauk-

sessa kuvataan termillä 𝛷 (fii, aina positiivinen, eli virtausenergia kuluu lämmöksi 

virtauksessa, jossa ulkoisia voimia ei tuoda virtaukseen, toisin sanoen, virtaus py-

sähtyy aikanaan itsenäisesti).  

Tätä monimutkaista yhtälöä analysoidaan lähinnä tietokoneiden avulla ja yleensä 

tehdään yleistykset, joissa sisäenergian muutos korvataan ominaislämpökapasitee-

tin (vakiotilavuudessa) ja lämpötilaeron tulolla. Ominaislämpökapasiteetin, visko-

siteetin, lämmönsiirtymiskertoimen ja tiheyden oletetaan olevan vakioita. Lisäksi no-

peusvektorin divergenssi on nolla, jolloin nämä yleistykset huomioon ottaen saadaan 

[5, s. 216]: 

𝜌𝑐𝑣
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝜆∇2𝑇 + 𝛷         (2.14) 

, jossa 

 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
=

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑇

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑇

𝜕𝑧
        (2.15) 
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Yhtälölle 2.14 löytyy yleisesti käytetty ratkaisu levossa olevalle fluidille, jossa viskoo-

sinen dissipaatio (𝛷) ja konvektio (
𝐷𝑇

𝑑𝑡
→

𝜕𝑇

𝜕𝑡
) voidaan poistaa [5, s. 217]: 

𝜌𝑐𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝜆∇2𝑇          (2.16) 

Kaikissa virtauksissa ei haluta ratkaista energian säilymistä tai siirtymistä. Tämä tar-

koittaa sitä, että virtauksissa, joissa ei haluta ratkaista lämmönsiirtoa, voidaan laskut 

ratkaista vain käyttämällä massan säilymistä ja liikemäärän säilymistä ratkaisuyhtä-

löinä [5, s. 214]. 

2.3 Laminaarinen ja turbulenttinen virtaus 

Tärkeä parametri newtonilaisen fluidin viskoosisen virtauksen kuvaamiseen on Rey-

noldsin luku. Reynoldsin luku (Re) selvitetään kaavalla: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑈𝐿

𝜂
=

𝑈𝐿

𝜈
,          (2.17) 

jossa U ja L ovat suureet nopeudelle ja karakteristiselle mitalle virtauksessa, ν on 

kinemaattinen viskositeetti ja 𝜂 dynaaminen viskositeetti (𝜈 =
𝜂

𝜌
). U kuvaa virtauksen 

keskimääräistä nopeutta, esimerkiksi putkivirtauksessa: tilavuusvirta jaettuna putken 

poikkileikkauksen pinta-alalla. Karakteristinen mitta olisi tässä tapauksessa putken 

poikkileikkauksen halkaisija [5, s.23]. 

Reynoldsin luku antaa viitteitä siitä, onko virtaus laminaarinen vai turbulenttinen. Ma-

talilla Reynoldsin luvuilla virtaus on hitaasti ryömivää etenemistä. Kohtuullisella lu-

vulla (tilanteesta riippuva käsite) virtausta kuvaillaan laminaariseksi. Täysin kehitty-

neessä laminaarisessa virtauksessa nopeus virtaussuunnassa pysyy tasaisena ajan 

suhteen. Korkea Reynoldsin luku viittaa turbulenttiseen virtaukseen, jossa nopeus 

vaihtelee voimakkaasti ajan funktiona (tämä tarkoittaa sitä, että myös virtaussuunta 

muuttuu ajoittain). Reynoldsin lukua tulkitessa on aina otettava huomioon virtaus-

geometria, jossa virtaus tapahtuu. Esimerkiksi putken sisällä tapahtuvassa virtauk-

sessa muutosalueena turbulentin ja laminaarin välillä pidetään noin Re=2300 [5, s. 

307-308]. 

Matalille (Re=1-1000) Reynoldsin luvuille ei ole olemassa hyväksi havaittua yksin-

kertaista teoriaa, tutkittaessa ulkopuolisia virtauksia, eli virtauksia, joissa tutkitaan 

kappaleen ympäri tapahtuvaa virtausta. Tällaisissa tapauksissa hyödynnetään ko-

keellisia tai numeerisia tutkimuksia [5, s. 407–408]. Laminaarisen virtauksen ominai-

suuksia on helppo ennustettavuus, heikko dissipatiivisuus, sekä heikko diffusiivi-

suus. Virtaus siis menettää kineettistä energiaa vähän (suhteessa turbulenttiseen) 
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edetessään, eikä sillä ole tapana sekoittaa virtaavaa nestettä voimakkaasti. Lami-

naarinen virtaus on siis edullinen tapa kuljettaa fluidia paikasta toiseen. 

Turbulenttinen virtaus saattaa näyttää sattumanvaraiselta, mutta tämä ei pidä paik-

kaansa, sillä virtaus muodostuu pyörteisistä rakenteista, joissa kahden pisteen väli-

sen nopeuden ero on pisteiden välisen etäisyyden ja ajan funktio. Näitä pyörteitä, 

joiden koko ja paikka vaihtelee virtauksessa ajan funktiona, kutsutaan virtausmeka-

niikan kielessä usein nimellä eddy. Turbulenttinen virtaus on hyvin dissipatiivinen ja 

diffusiivinen, eli sillä on ominaista menettää kineettistä energiaa voimakkaasti, ja se-

koittaa fluidin partikkelit keskenään [6, s. 60–62]. Usein lämmönsiirtoa ajatellen tur-

bulenttinen virtaus on tehokkain tapa kuljettaa lämpöä pois juuri tästä syystä: Lämpö 

leviää virtaavaan fluidiin tehokkaasti virtauksen sekoittuessa. 

2.4 Turbulenssin kuvaus ja laskenta 

Turbulenssin aiheuttamat muutokset virtauksessa voidaan ottaa huomioon pääasi-

assa kahdella tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto on ratkaista Navier-Stokesin liikettä 

kuvaavat osittaisdifferentiaaliyhtälöt (yhtälöt 2.5-2.7) jokaisessa virtauksen pis-

teessä, eri ajan hetkillä, ottaen huomioon virtauksen makro- ja mikroskaalat.  

Tätä kutsutaan direct numerical simulation -metodiksi (DNS). Makroskaaloilla viita-

taan turbulenttisen virtauksen suurusluokkaan ja siitä saatavaan tietoon kineettisen 

energian siirtymisestä virtauksessa. Mikroskaalalla viitataan pienimpiin virtauksen 

vaihteluihin, joissa viskositeetin vaikutus liike-energian muutoksesta lämmöksi on 

tärkein ominaisuus. DNS:n ongelma on siinä, että sen laskenta-aika kasvaa lähes 

virtauksen Reynolds luvun kuution mukaisesti, eli tämä metodi on lähinnä käytössä 

alhaisissa Reynolds luvuissa [6, s. 71]. 

Toinen vaihtoehto, joka on huomattavasti tehokkaampi tapa mallintaa turbulenssia, 

on niin kutsutut turbulenssimallit. Turbulenssimalleissa ei ratkaista kaoottisen virtauk-

sen ominaisuuksia joka pisteessä, vaan keskitytään siihen, kuinka turbulenssi voi-

daan mallintaa tilastollisesti virtauksessa. Tehdään siis yleistyksiä, joilla laskenta-ai-

kaa vähennetään mahdollisimman pienillä menetyksillä mallinnustarkkuuteen. 

Tässä metodissa virtauksen eri nopeuskomponentit kuvataan kahdella ominaisuu-

della: keskinopeutena ja sen heilahtelun summana. Olkoon u nopeuden suuntakom-

ponentti, tällöin esimerkiksi: 

𝑢𝑖 = 𝑢�̅� + 𝑢𝑖
,           (2.18) 
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, jossa 𝑢�̅� kuvaa nopeuden keskiarvoa ko. suunnassa ja 𝑢𝑖
,  kuvaa siinä tapahtuvaa 

vaihteluväliä. Tätä tapaa mallintaa turbulenssia voidaan hyödyntää Navier-Stokesin 

yhtälöissä, jotka ajatellaan kokoonpuristumattomina ja joissa tiheyden muutoksilla on 

vaikutusta vain tilavuusvoimia (kiihtyvyyksiä) ajatellen. Samalla tavalla voidaan aja-

tella myös paineenmuutokset, sekä lämpötila, tilastollisena. [6, s. 75-82]. 

2.5 Kokoonpuristuva virtaus 

Kokoonpuristuvuus ei yleensä ole ongelma nestemäisten fluidien virtauksessa, 

mutta kaasuvirtauksissa tämä saattaa tulla esille. Tämä johtuu siitä, että fluidin virra-

tessa samalla nopeudella, jolla ääni liikkuu kyseisessä aineessa, alkaa kokoonpuris-

tuvuus muodostumaan osaksi virtausta. Tätä kuvataan Machin luvulla, joka saadaan 

seuraavasta kaavasta [5, s. 539]: 

𝑀𝑎 =
𝑈

𝑎
           (2.19) 

, jossa U on virtaavan fluidin nopeus ja a on äänen nopeus kyseisessä aineessa. 

Jos Machin luku on paljon pienempi kuin 1, voidaan virtaus olettaa kokoonpuristu-

mattomaksi, koska tiheyden vaihtelut virtauksessa pysyvät kohtuullisen pieninä. Jos 

Machin luku lähestyy tai ylittää 0,3:n, käsitellään virtaus yleensä kokoonpuristuvana. 

Tällöin energiayhtälö kytketään tilanyhtälöön, joka kytkeytyy virtauskenttään. Tämän 

takia minimimäärä ratkaistavia yhtälöitä kasvaa kahdella. Massan ja liikemäärän säi-

lymisen lisäksi pitää ratkaista energia- ja tilanyhtälöt. Näissä tuntemattomia ovat 

paine, tiheys, lämpötila ja virtausnopeus. [5, s. 540]. 
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3. ANSYS INTEGRATED MULTIPHYSICS 

Koko nimeltään Ansys Discovery AIM on tuote, jolla pystytään mallintamaan eri insi-

nööritieteiden tilanteita: lujuuslaskenta, virtauslaskenta, lämmönsiirto, sähkömagne-

tismi, topologian optimointi sekä polymeerien ekstruusio ja puhallusmuovaus. Oh-

jelma julkaistiin vuonna 2015, joten kyseessä on varsin uusi sovellus omalla alallaan. 

Kyseessä on siis varsin monipuolinen ohjelma. Tässä työssä käytetään vain virtaus-

laskennan ja lämmönsiirron ominaisuuksia yhdistettynä. AIM siis pystyy yhdistele-

mään eri osa-alueita toisiinsa, joten sitä kutsutaan monifysikaaliseksi mallinnusohjel-

maksi. 

3.1 Käyttöliittymä ja yleiskuvaus 

AIM:ssä on hyvin virtaviivaistettu toimintaperiaate. Ohjelman käynnistyttyä, valitaan 

haluttu vaihtoehto eri fysikaalisista osa-alueista, joita ohjelmalla voidaan mallintaa 

(katso kuva 3-1 alla). Tämä valinta tarjoaa niin sanotun ”work flown”, eli työkaavion. 

Kuvasta 3-1 nähdään, että AIM tarjoaa monipuolisen vaihtoehdon eri työkaavioita: 

lujuuslaskenta, virtausmallinnus, lämmönsiirto, sähkömagneettinen säteily, topolo-

gian optimointi, virtausmallinnuksen ja lujuuslaskennan yhdistäminen, lämmönsiirty-

minen fluidin ja kiinteän aineen välillä ja polymeerien ekstruusion tai puhallusmuo-

vauksen. 

Tässä työssä esitetyssä tutkimuksessa (osio 5) valitaan Fluid-Solid Heat Transfer 

vaihtoehto, jolloin ohjelma tarjoaa käyttäjälle valmiin paketin tarvittavia toimenpiteitä 

mallinnuksen tekemiseen. Työkaavio johdattaa käyttäjän askel askeleelta kohti lop-

putulosta. Käyttäjä voi jälkikäteen muokata työkaaviota, tuomalla uusia moduuleita 

mm. lujuuslaskennalle tai sähkömagneettiselle tarkastukselle tarpeen mukaan. Sa-

maan työkaavioon voi myös luoda haarautuvia mallinnuspolkuja, siten, että lähtömalli 

on sama jokaiselle haaralle, mutta tulosten tarkastelu, lähtötiedot tai reunaehdot 

vaihtelevat. 
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Kuva 3-1. AIM alkuvalikko eri työtiloineen. 

Ennen työkaavion luontia, ohjelma vielä kysyy käyttäjältä lähtötietoja mallinukseen 

(katso kuva 3-2), esimerkiksi käytetäänkö ajasta riippuvaa vai riippumatonta mallin-

nusta, sekä tarvittavia geometriatiedostoja. Geometrian voi myös luoda simulaation 

alustuksen yhteydessä, Space Claim -ohjelmistolla, joka voidaan integroida AIM:n 

ympäristöön. Kuten kuvasta 3-2 nähdään, käyttäjä voi antaa AIM:n tehdä mallin ver-

kotuksen automaattisesti, jolloin käyttäjä valitsee vain analyysin tarkkuusasteen 

5:stä eri vaihtoehdosta, karkeimmasta tarkimpaan (”Solution fidelity”). 

Geometrian luomisen jälkeen asetetaan reunaehdot, lähtöarvot, luodaan verkotus ja 

annetaan sovelluksen ratkaista malli. Ohjelma on intuitiivinen ja kertoo käyttäjälleen 

hyvin mitä pitää tehdä seuraavaksi. Lisäksi ohjelmassa on paljon säätövaraa, mutta 

suurin osa asetuksista on valittu hyvän mallinnustavan mukaisiksi vakioiksi, joihin ei 

teoriassa tarvitse koskea. Jos mallintajalla on halua ja ymmärrystä, pystyy AIM:llä 

hallitsemaan erinäisiä simulaatioon vaikuttavia parametrejä, kuten turbulenssin dis-

sipaatiota, konvergointiarvoja, turbulenssimalleja ja pyörteiden ominaisuuksia. Läh-

tötietoja, reunaehtoja ja tuloksia voi tallentaa nimettynä, tai parametrisoida niitä käyt-

täjän tekemien funktioiden muodossa (UDF, eli User Defined Functions). 
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Kuva 3-2. Työkaavion alustus ja mallinnuksen tarkkuuden valinta. 

Kuvassa 3-3 nähdään esimerkki AIM:n luomasta työkaaviosta virtausmallinnuksen 

osalta. Mallin geometrian voi luoda valmiiksi haluamallaan 3D mallinnusohjelmalla, 

mutta se pitää tuoda Space claimin kautta AIM:n käytettäväksi. Kuvassa 3 näkyy 

myös AIM:ssä oleva vaihtoehto, jossa yhdelle geometrialle luodaan useampi virtaus-

alustus ja tätä kautta useampi erillinen ratkaisu. Virtausalustuksen lisäksi myös ver-

kotus (mesh) tai lämmönsiirron alkutiedot voidaan monistaa ja osoittaa omiin loppu-

tuloksiinsa (results). 

Simulaation alustuksessa valitaan virtaavan fluidin tyyppi, sekä kiinteiden aineiden 

materiaalit. Mahdolliset lämpölähteet osoitetaan mallista, sekä pintojen käyttäytymi-

nen lämmön suhteen, eristäen tai johtaen lämpöä lävitseen. Pintojen kautta voidaan 

syöttää myös suoraan lämpövuon tiheyden määrityksellä energiaa systeemiin. Läm-

mön ja virtauksen malliin voidaan myös yhdistää näiden vaikutukset kiinteisiin raken-

teisiin, esimerkiksi putkistoihin tai niiden kannakkeisiin. Määrittelemättömät pinnat 

virtaustarkastelussa käsitellään seinänä. 
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Monifysikaalisessa mallinnuksessa käyttäjä osoittaa ohjelmalle eri laskentatilavuu-

det, esimerkiksi lämmönsiirto (kiinteä tai neste) ja virtaus. Tämän jälkeen AIM raken-

taa ns. physics coupling rakenteen tilavuuksien välille, jolloin tietoa siirretään näiden 

tilavuuksien välillä. Tämä tieto voi olla esimerkiksi lämmönsiirtymää tai voimien siir-

tymää tilavuuksien välillä. 

 

Kuva 3-3. AIM työkaavio kolmella virtausalustuksella ja ratkaisulla. 

Kuvassa 3-3 näkyvällä tavalla voidaan myös luoda eri ratkaisutarkkuudella samasta 

simulaatiosta useampi vaihtoehtoja ja tarkastella, muuttuuko simulaation lopputulok-

set voimakkaasti sen mukaan, millä tarkkuudella se ratkaistaan. Käyttäjä voi myös 

osoittaa mallista alueita, joihin luodaan tarkempi verkotus, jos käyttäjä kokee, että 

sillä tulee olemaan lopputuloksen kannalta merkitystä, tai tuloksia tulkittaessa havai-

taan, että kyseinen alue kaipaa lisätarkkuutta. 

Yksinkertaisimmillaan ratkaisuja saadaan kolmen vaiheen menetelmällä: Geometria, 

lähtö- ja reuna-arvot sekä tulosten tarkastelu. Tulos osiossa käyttäjä voi valita esitet-

täväksi mm. keskiarvoja lämpövuosta pinnalla, maksimipaine pinnalla, saman arvon 

pintoja (isosurface) tai funktioon perustuvia ns. tuloksiin perustuvia laskennallisia ar-

voja. 

3.2 Discovery AIM rajoitteet 

Tässä osiossa käydään hieman läpi ohjelman sisäisiä rajoitteita, joilla on vaikutusta 

siihen, minkä kaltaisiin ongelmiin sitä voidaan soveltaa. Alle on listattu mielestäni 

tärkeimmät rajoitukset liittyen virtauksen tai lämmönsiirtymän simulointiin Discovery 

AIM:llä. 

3.2.1 2D-virtaukset 
AIM on tarkoitettu vain kolmiulotteisten virtauksien mallinnukseen. Lähde 2 ilmoittaa 

hieman kryptisesti, että ”2-D and 3-D Flow” on vain rajoitetusti käytössä. 
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Käytännössä se tarkoittaa, ettei puhdasta kaksiulotteista simulaatiota pysty teke-

mään AIM:n kanssa. [2, s. 7]. Tätä voi yrittää kiertää sillä, että luo mahdollisimman 

ohuen, vain yhden laskentakopin leveän mallin, jonka sivuille annettaisiin symmet-

riaehto. Mielestäni tämä on kuitenkin lähinnä sen tosiasian kiertelyä, että AIM on tar-

koitettu nimenomaisesti nopeiden mallinnusten ja teollisuuden prototyyppien tarkas-

teluun, ei niinkään teoreettisten kaksiulotteisten virtauksien tutkimiseen. 

Edellä mainitulla kikalla voi lähinnä tarkastella virtauksen luonnetta tietyissä raken-

teissa, mutta ongelmaksi muodostuu tulosten hankkimisessa se, että kaikki massa-

virrat pitää suhteuttaa tämän kolmiulotteisen ”kaistaleen” alueelle suhteella, jonka 

muodostaa ”kokonaisen putken” pinta-alasta. Käyttäjä voi luoda simulaatioalustuksia 

nopeuslähtötiedoilla esimerkiksi putkissa olevien keskinopeuksien pohjalta, mutta 

näistä ei saada massavirtoja tai rakenteisiin tulevia rasitteita muuta kuin lisäämällä 

käyttäjän tekemiä laskukaavoja simulaation tulosten perusteella. 

Kuvassa 3-4 nähdään Discovery AIM:llä ratkaistu ”kaksiulotteinen” virtaus sylinterin 

ympäri, väriskaalassa näkyvillä nopeuden suuruusluokka (sininen alin, punainen no-

pein). AIM siis osoittaa oikeankaltaista virtausgeometriaa, mutta numeerisia arvoja 

tällä metodilla on melko hankala saada ulos ohjelmasta.  

 

Kuva 3-4. "2D-virtaus" Discovery AIM:ssä. 

3.2.2 Liikkuva tai deformoituva verkotus 
Ansys Fluentissa käyttäjä voi luoda liikkuvan ja muovautuvan verkotuksen virtaus-

laskentaa varten [2, s.7]. Tällä tavalla voi luoda simulaation esimerkiksi virtauksen 

sisällä liikkuvan kappaleen vaikutuksesta virtaukseen ja virtauksen vaikutuksesta liik-

kuvaan kappaleeseen. Valitettavasti Discovery AIM ei pysty tällaiseen simulaatioon. 

Hyvä esimerkki liikkuvasta ja deformoituvasta verkotuksesta löytyy Ansyksen You-

Tube kanavalta nimeltä ”Ansys How to Videos” [12]. Kuvassa 3-5 on kyseisestä vi-

deosta otettu kaappaukset, joissa näkyy deformoitunut laskentaverkko kuution liik-

keiden perusteella. 
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Kuva 3-5. Esimerkki deformoituvasta laskentaverkosta [12]. 

Tämä rajoite tarkoittaa myös sitä, että AIM pystyy simuloimaan virtauksen vaikutusta 

kiinteisiin kappaleisiin vain yhdensuuntaisesti. Yleisesti voidaan virtauksen vaikutus 

kiinteään kappaleeseen tutkia joko yksi- tai kaksisuuntaisesti. Yksisuuntaisessa 

fluidin virtaus vaikuttaa kiinteään deformaatioon, mutta kiinteän deformaatio ei vai-

kuta enää fluidin virtaukseen. Kaksisuuntainen vuorovaikutuslaskenta siis muuttaa 

fluidin virtausta kiinteän aineen deformaation mukaisesti ja jatkaa tätä niin pitkään, 

että haluttu simulaatiotarkkuus on saavutettu [2, s. 5]. 

Kuvassa 3-6 on esitetty, kuinka ratkaisualgoritmi toimii yksi- tai kaksisuuntaisessa 

kytköksessä fluidin ja kiinteän välillä. Yksisuuntaisella päästään yleensä nopeammin 

ratkaisuun, kaksisuuntaisella taas korkeampaan tarkkuuteen, varsinkin silloin, kun 

virtauksesta johtuvat siirtymät kiinteässä aineessa ovat suuria. Ratkaisuajat kaksi-

suuntaisella kytkennällä ovat noin kolmesta neljään kertaa pidempiä kuin yksisuun-

taisella. [14, s. 4]. 
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Kuva 3-6. Fluidin ja kiinteään aineen kytkentä simulaatiossa [14, s. 4]. 

3.2.3 Partikkelit, monifaasivirtaukset ja faasimuutokset 
AIM:n avulla voi tarkastella kiinteiden partikkelien käyttäytymistä virtauksessa, mutta 

niiden tulee olla inerttejä, eli reaktiivisia virtauksia ei voida simuloida. Partikkelit eivät 

myöskään vaikuta virtaukseen millään tavalla (tämä johtuu edellä esitetystä kyvyttö-

myydestä luoda deformoituvia verkotuksia simulaatiossa).  

Monifaasivirtaukset, esimerkiksi kaasun ja nesteen virtaukset samassa simulaati-

ossa eivät myöskään onnistu AIM:llä. Lämmönsiirtymistä ja kahden virtaavan fluidin 

sekoittumista ei siis voida simuloida. Tämä rajoitus on hyvä muistaa: vain yhden vir-

taavan fluidin ja kiinteiden aineiden välinen vuorovaikutus virtauksen ja lämmönsiir-

ron osalta on simuloitavissa. Tämä poissulkee myös avoimen kanavan virtaukset, tai 

aallonmallinnukset, koska näissä aallonmuodostus vaatii sen, että virtauksen yläpuo-

lella oleva fluidi (yleensä ilma) sekä virtaava aine deformoituu laskettaessa. [2 s. 8–

9] 
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3.3 Turbulenssimallit Discovery AIM:ssä 

Tavoitteena on esitellä lyhyesti käytettävissä olevat mallit ja niiden käytön vaikutuk-

set simulaation kulkuun ominaisuustasolla. Tässä työssä ei lähdetä avaamaan tur-

bulenssimallien kaavoja, koska työn laajuus huomioon ottaen, sen ei katsota antavan 

juurikaan arvoa työn sisällön kannalta.  

Turbulenssimalleissa usein törmätään termeihin kappa (k), omega (ω) ja epsilon (ε), 

joista ensimmäinen kuvaa turbulenttista kineettistä energiaa ja loput kaksi ovat dis-

sipaatiotermejä, jotka kuvaavat liike-energian muuttumista lämpöenergiaksi [6, s. 

161-166]. Nämä kuvaavat ratkaistavia yhtälöitä turbulenssimallissa, ja niistä käyte-

tään nimitystä kahden yhtälön turbulenssimallit. 

k-ω SST (shear stress transport) ja BSL (baseline) 

Nämä kaksi mallia ovat hyvin samankaltaisia keskenään, ne käyttävät hieman eriäviä 

tapoja ratkaista turbulenttisen pyörteen viskositeettiä [25]. Yleisesti ottaen nämä so-

veltuvat alla esitettyjä kappa epsilon malleja paremmin turbulenssin mallintamiseen 

rajakerroksissa ja irtoavissa virtauksissa korkeiden painevaihteluiden tapauksissa, 

erityisesti SST mallia on validoitu hyvin vapaassa virtauksessa, rajapinnan mallinta-

misessa, turbokoneissa ja esimerkiksi pyörivissä virtauksissa [24, s. 702]. AIM käyt-

tää oletusarvoisesti k-ω SST mallia. 

k -ε standard 

Soveltuu käytettäväksi turbulenssimalleissa, joissa ei esiinny rajoittavia reunoja, eli 

ns. vapaissa virtauksissa, joissa turbulenssiin vaikuttaa enemmän fluidin visko-

siteetti, kuin rajakerrokset esim. seinämien lähellä. Ei sovellu virtauksiin, joissa on 

suurta suunnanvaihtelua tai suuria vaihteluita painejakaumassa. Soveltuu käytettä-

väksi virtauskentän nopeisiin arviointeihin [24, s. 701]. 

k -ε realizable 

Yllä olevan standard version paranneltu malli, jossa on kehitetty suihkuvirtausten, 

turbulenttisen sekoittumisen, kanavavirtausten, rajakerrosten (esim. seinämällä) ja 

irtoavien virtausten mallinnustarkkuutta [24, s. 701]. 

Spalart Allmaras 

Yhden yhtälön malli (pelkkä turbulenttinen kineettinen energia), jota suositellaan esi-

merkiksi aerodynaamiseen mallintamiseen [23]. Kyseinen mallin on suunniteltu ja 

optimoitu nimenomaan siipivirtausten laskentaan [24, s. 700]. 
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4. ANALYYTTINEN VS NUMEERINEN RATKAISU 

Tässä osiossa tutkitaan Discovery AIM ohjelman käytettävyyttä erilaisten analyyttis-

ten ongelmien ratkaisussa numeerisesti. Ensin esitellään analyyttisesti ratkaistut on-

gelmat, tämän jälkeen käydään läpi AIM:n kanssa ratkaistut vastaavat ongelmat. On-

gelmat ovat tyypillisiä virtaukseen tai lämmönsiirtoon liittyviä ongelmia, jotka on va-

littu alan kirjallisuudesta tai käytännöstä. 

Helpoin tapa ajatella analyyttisen ja numeerisen ratkaisun eroa on yksinkertainen 

yhtälö, esimerkiksi 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 5. Analyyttisesti tämän yhtälön nollakohdat ratkais-

taan yksinkertaisesti antamalla funktiolle arvoksi 0, ja yhdellä toimenpiteellä saadaan 

ratkaisuksi 𝑥 = −5. Numeerisesti ratkaisua lähdettäisiin hakemaan siten, että sijoite-

taan x:n arvoksi ”koulutettu arvaus”. Tämän jälkeen verrataan tulosta ratkaisuun, jo-

hon pyritään. Tämän erotuksen perusteella voidaan sitten pohtia, ollaanko tarpeeksi 

lähellä oikeaa ratkaisua, jotta voidaan sanoa numeerisen ratkaisun olevan tarpeeksi 

tarkka haluttuun tarkoitukseen. 

Numeeristen ratkaisujen tapauksessa on huomattava, että käytetään vain Discovery 

AIM -sovelluksen automaattista mallin verkotusta. Voimme siis vaikuttaa numeeri-

sessa ratkaisussa ainoastaan nk. ”Solution fidelity”-arvoon. Ongelmien ratkaisussa 

käytetään alustavasti ohjelman tarjoamaa ratkaisutarkkuutta, eli ns. keskimmäistä 

perusvaihtoehtoa 3 (vaihtoehtoja on yhdestä viiteen: pienin, pieni, perus, korkea ja 

korkein). Karkeasti ajatellen tämä muuttaa ratkaisun solujen, pintojen ja solmukoh-

tien määrää kaksin- tai jopa nelinkertaiseksi jokaisella ratkaisutarkkuuden nostolla 

tai laskulla. Yleisesti ottaen ohjelma tekee hyvää työtä, mutta suosittelen silti käyttä-

mään vaihtoehtoa, jossa verkkoa voi manuaalisesti vielä hienosäätää omien tarpei-

den mukaisesti, ongelmakohtiin keskittyen. 

Tarkoituksena oli ratkaista tehtävät numeerisesti mahdollisimman nopeasti ja hel-

posti AIM:n avulla. Tämä tarkoittaa sitä, ettei simulaatioon tehty muutoksia, vaan oh-

jelman annettiin tehdä simulaation alustus itse ja käyttäjä lisäsi vain reunaehdot ja 

alkuarvot. 

Simulaatioiden 3D-mallit luotiin joko Solidworks 2019 tai Ansys Space Claim ohjel-

malla. Kaikki mallit joka tapauksessa käytettiin Space Claimin kautta ja tallennettiin 

AIM:lle sopivana, eli SCDOC-päätteellä (Space Claim dokumentti). Tulosten tarkas-

telu tehdään osiossa 6.1, jossa käydään läpi mahdollisia syitä ja seurauksia. 
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Laskenta suoritettiin neliytimisellä prosessorilla, Intel Xeon W-2125 (4-4,5 GHz). 

Keskusmuistia oli 32 gigatavua, 2666 Mhz kellotaajudella. 

4.1 Ongelma 1: Veden poisvirtaus säiliöstä 

Tämä ongelma on esitetty lähteessä 5 kaksiulotteisena [5, s. 173], mutta Discovery 

AIM:n kanssa ratkaisu tehtiin kolmiulotteisena (syy, katso kappale 3.2.1). Kyseessä 

on hyvin yksinkertainen ongelma, jossa pyydetään selvittämään sylinterin muotoisen 

astian pinnan korkeuden muutos astiaan tulevien ja lähtevien tilavuusvirtojen funk-

tiona. Kuvassa 4-1 näytetään kontrollitilavuus ja siihen vaikuttavat lähtötiedot. 

Putket on merkitty numeroilla 1-3 (kuva 4-1), ja niille on annettu seuraavat tiedot: 

Virtaava aine on vesi (lämpötila 20℃, kokoonpuristumaton, kitkaton). Putken 1 hal-

kaisija on D1= 50 mm ja sisään virtaus tapahtuu keskinopeudella U1= 3 m/s. Putkesta 

2 saadaan lisää tilavuusvirralla Q2=0,01m3/s. Putken 3 halkaisija D3= 70 mm. Mikä 

on putkessa 3 virtaavan veden keskinopeus (U3)? 

4.1.1 Ongelma 1: Analyyttinen ratkaisu 
Ratkaisu on helppo, ratkaistaan putkesta 1 tuleva tilavuusvirta (yhtälö 4.1) ja määri-

tellään putkien 1, sekä 2 tilavuusvirran summa (yhtälö 4.2). Tämä summattu tilavuus-

virta määritetään poistuvaksi putkea 3 pitkin, jolloin putken 3 virtausnopeus saadaan 

määritettyä (yhtälö 4.3). 

𝑄1 = 𝐴1𝑈1 =
𝜋

4
∙ (0,05𝑚)2 ∙ 3

𝑚

𝑠
≈ 0,006

𝑚3

𝑠
      (4.1) 

𝑄3 = 𝑄1 + 𝑄2 = 0,006
𝑚3

𝑠
+ 0,01

𝑚3

𝑠
= 0,016

𝑚3

𝑠
     (4.2) 

𝑈3 =
𝑄3

𝐴3
=

0,016
𝑚3

𝑠
𝜋

4
∙(0,07𝑚)2

≈ 4,2
𝑚

𝑠
        (4.3) 
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Kuva 4-1. Ongelman 1 havainnekuva. 

Säiliön korkeuden esittäminen tilavuusvirtojen funktiona ei ole Discovery AIM:llä rat-

kaistavissa oleva ongelma, eikä sillä muutenkaan ole merkitystä ohjelmiston testaa-

misessa, joten jätämme kyseisen ratkaisun löytämisen lukijan tehtäväksi, jos asia 

kiinnostaa. Kirjaesimerkissä oletettiin, että veden pinta on putken 1 ja 3 yläpuolella, 

mutta ei aivan putken 2 korkeudella. 

4.1.2 Ongelma 1: Numeerinen ratkaisu 
Kolmiulotteinen malli luotiin kaksiulotteisen ongelman parametreillä, eli putkien hal-

kaisijat olivat identtiset, samoin putkien numeroinnit yhdestä kolmeen. Säiliön koko 

on vapaavalintainen ongelman tyyppiin liittyen ja tässä tapauksessa se valittiin vain 

tarpeeksi isoksi, jotta virtausgeometria säiliön sisällä ei ole turhan monimutkainen. 

Kuvassa 4-2 näkyy numeerisen ratkaisun 3d-malli. Putken 1 korostettu seinämä va-

littiin inlet-alkuehdoksi, keskinopeudella (3 𝑚/𝑠) määritetyksi. Putkeen 2 laitettiin al-

kuehdoksi massavirta (0,01
𝑚3

𝑠
∙ 998

𝑘𝑔

𝑚3). Muualle malliin annettiin ns. seinä-rajaehto, 

jolloin virtaus saadaan rajoitettua haluttuun alueeseen. 
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Kuva 4-2. Ongelman 1 simulaatiomalli. 

Kuvassa 4-3 on näytetty Discovery AIM:n tulokset laskennalle, sekä alkuarvot put-

kien 1 ja 2 vaikutuksille laskentaan. Kahden merkitsevän numeron tarkkuudella 

Ansys Discovery AIM antoi vastaukseksi noin 4,1 𝑚/𝑠.   

Kuva 4-4 näyttää simulaation verkotuksen säiliön keskeltä kaksiulotteisena. Kuvaan 

4-5 on otettu verkotusdataa ja ratkaisun jäännösarvojen tietoja. Nämä jäännösarvot 

siis kuvaavat sitä, kuinka hyvin numeerisen ratkaisun lopputulos vastaa tilannetta, 

jossa kaikki pisteet on saatu laskettua ns. steady-state malliin, eli ajasta riippumatto-

man virtauksen simulaatioksi. 

 
Kuva 4-3. Ongelman 1 numeerinen ratkaisu. 
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Kuva 4-4. Ongelman 1 verkotusnäkymä kaksiulotteisena. 

 
Kuva 4-5. Verkotus- ja jäännösarvodata ongelman 1 simulaatiossa. 
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Jäännösarvot simulaatiossa (kuva 4-5, alaosa) osoittaa, että tässä simulaatiossa no-

peuksien jäännösarvot pyörivät keskimäärin kokoluokassa 4𝐸10−3 − 5𝐸10−3. Tämä 

on melko heikosti konvergoitunut ratkaisu [16]. Ansys Discovery AIM käyttää perus-

olettamana konvergoitumisen kriteerinä 1𝐸10−5 luokkaa. Tämä viittaa siihen, että 

kyseinen simulaatio ei ole täysin ajasta riippumaton. Nopeat virtaukset pinnoilta ir-

toavat virtaukset saattavat johtaa siihen, että syntyy alueita, joissa nopeus vaihtelee 

ajan funktiona. Tällöin simulaatio ei konvergoidu AIM:n olettamaan arvoon. Las-

kenta-aika tälle simulaatiolle oli noin 78 sekuntia. Jos simulaatio ei konvergoidu, AIM 

jatkaa laskentaa, kunnes se on iteroinut 1000 kertaa. 

4.2 Ongelma 2: Lämpövirta teräsrakenteen läpi 

Ongelmassa kaksi otetaan käsittelyyn teräsrakenne, jonka molemmilla puolilla on eri 

lämpötila. Tarkoituksena on laskea, kuinka suuri lämpövirta seinämän läpi kulkee 

tällä lämpötilaerolla. Lämpövirta voidaan laskea seuraavalla kaavalla [15, s. 111]: 

𝛷 = 𝜆𝐴
∆𝑇

𝑑
          (4.4) 

, jossa 𝛷 on lämpövirta (𝑊), 𝜆 on aineen lämmönjohtavuus (𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾)−1), 𝐴 on las-

kenta-alueen pinta-ala (𝑚2), ∆𝑇 on lämpötilaero (𝐾) ja 𝑑 on ainekerroksen paksuus 

(𝑚). Kaava 4.4 perustuu Fourierin lakiin [5, s. 215]. Kuvassa 4-6 esitellään ongelma 

visuaalisesti.  

  

Kuva 4-6. Ongelman 2 havainnekuva. 
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4.2.1 Ongelma 2: analyyttinen ratkaisu 
Esimerkissämme olkoon 𝜆 = 60,5

𝑊

𝑚∙𝐾
 (Ansys Discovery AIM:n käyttämä arvo raken-

neteräksen lämmönjohtavuudelle), pinta-ala 𝐴 = 1𝑚2, lämpötila 𝑇1 = 353,15𝐾, läm-

pötila 𝑇2 = 298,15𝐾 ja seinän paksuus 𝑑 = 0,10𝑚. Tällöin ratkaisu on: 

𝛷 = 60,5
𝑊

𝑚∙𝐾
1𝑚2 (353,15𝐾−298,15𝐾)

0,10𝑚
= 33275𝑊 ≈ 33,3𝑘𝑊    (4.5) 

Tässä lämpötilojen erotussuunnan valinta riippuu siitä, kumpaa puolta seinämästä 

tarkastellaan. Vasemmalla (korkeamman lämpötilan puolella) lämpövirta on positiivi-

nen, sillä lämpöä tuodaan tarkastelutilaan (seinään), oikealla puolella lämpövirta on 

negatiivinen, sillä lämpövirta poistuu tarkastelutilasta. 

4.2.2 Ongelma 2: Numeerinen ratkaisu 
Ongelman ratkaisu Discovery AIM:ssä on hieman hankalampi kuin alkujaan luulisi. 

Malli pitää rakentaa siten, että molemmilla puolilla teräsrakennetta on ilmatila, ja tä-

män ilmatilan lämpötila on sama, kuin kyseisen puolen seinämällä (kuva 4-7).  

 
Kuva 4-7. Numeerisen ratkaisun alustus. 

Kuvassa 4-7 näkyy kolmiulotteisen mallin sivunäkymä. Pinta-ala on neliömetri, ja ker-

roksien syvyys on 0,2𝑚 ilmatiloille ja 0,1𝑚 teräsrakenteelle. Teräsrakenteelle on an-

nettu määrittelyksi seinämä virtauksen kannalta, ilmatilan alaosille sisääntulo (inlet) 
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normaalilla ilmanpaineella ja 80℃:een lämpötilalla vasemmalla, 25℃:een oikealla. 

Yläosille annettiin poistumistie (outlet) myös normaalilla ilmanpaineella ja samoilla 

lämpötiloilla kuin sisääntuloille. Ilmatilojen reunat määriteltiin avautumiksi, joille an-

nettiin samat lämpötilat, kuin sisään- ja ulostuloille. 

Ilman liike kauttaaltaan on nolla, niin kuin pitääkin. Lopputulokseksi laskenta seinä-

män läpi kulkevalle lämpövirralle AIM ilmoitti noin 33,2𝑘𝑊 (kuvassa 4-8 löytyy kuva-

kaappaus ratkaisusta). 

 

Kuva 4-8. Ongelman 2 numeerisen ratkaisun tulos. 

Kuvassa 4-9 näkyy ongelman 2 verkotusdata, sekä residuaalien, sekä laskenta-ajan 

arvot. Ongelmassa 2 esiintyy lähinnä lämpötilan eli energian residuaaleja, koska il-

matilassa ei tapahdu liikettä. Laskenta-aika oli noin 5,6 sekuntia ja lämpötilan resi-

duaali näytti olevan luokkaa 9,5𝐸10−6. 
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Kuva 4-9. Verkotus- ja jäännösarvodata ongelman 2 simulaatiossa. 

4.3 Ongelma 3: Vesisuihkun aiheuttama tukivoima 

Tämä ongelma esitetään lähteessä 5, sivulla 179. Kyse on kaksiulotteisesta ongel-

masta, jossa vesisuihku osuu levyyn/seinään, jossa on vesisuihkun halkaisijaa 



26 
 

pienempi reikä. Tarkoituksena on laskea suihkun seinään aiheuttama voima, kun 

suihku muuttaa suuntaa osittain. Kuvassa 4-10 esitetään ongelma 3 visuaalisesti. 

Alkuarvoina tiedetään, että 𝐷1 = 0,06𝑚, 𝐷2 = 0,04𝑚 ja 𝑉1 = 𝑉2 = 25𝑚/𝑠. Veden läm-

pötila on 20 celsiusastetta, eli sen tiheys on 998 𝑘𝑔/𝑚3 [5, s. 738]. 

 

Kuva 4-10. Ongelman 3 havainnekuva. 

4.3.1 Ongelma 3: Analyyttinen ratkaisu 
Tämä ongelma on helppo ratkaista analyyttisesti. Ongelma voidaan ajatella siten, 

että levy pysäyttää tietyn määrän virtauksen massavirrasta. Tämän pysäytetty mas-

savirta kerrottuna sen nopeudella on tukivoima, jonka levy tai seinämä tarvitsee, py-

syäkseen paikoillaan. Kaavan 4.6 todistus löytyy esimerkiksi lähteestä 5, sivulta 133. 

𝐹𝑡 = (�̇�1 − �̇�2)𝑉         (4.6) 

, jossa 𝐹𝑡 on tukivoima, �̇�𝑖 , 𝑖 ∈ (1,2) on massavirta ja 𝑉 virtauksen keskinopeus. On-

gelman 3 alkutiedot sijoitetaan kaavaan 4.6 ja saamme seuraavan tuloksen: 

𝐹𝑡 =
𝜋

4
[(0,06𝑚)2 − (0,04𝑚)2] ∙ 998

𝑘𝑔

𝑚3 ∙ (25
𝑚

𝑠
)

2
≈ 980𝑁    (4.7) 

4.3.2 Ongelma 3: Numeerinen ratkaisu 
Tämä ongelma yritettiin ratkaista kahdella tavalla. Ensin mallinnettiin sekä virtaus-

geometria, että teräsrakenne, johon virtaus osuu ja muuttaa suuntaansa. Kuvassa 4-

11 näkyy tämän simulaation malli. Vasen ja oikea sylinteri ovat virtausgeometrioita, 

keskellä näkyy pieni aluslevymäinen rakenne, joka kuvaa teräsrakennetta, jonka si-

vuilla on ns. fixed geometry tukirakenne-ehto. Tämä tarkoittaa sitä, että rakenteen 

sivut pysyvät paikallaan huolimatta siitä, paljonko voimaa siihen kohdennetaan. Si-

mulaatiossa otetaan siis huomioon ns. ”Fluid-structural interaction”, eli virtaavan 

fluidin ja kiinteän rakenteen yksisuuntainen vaikutus keskenään. 
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Teräsrakenteen vasemmalla puolella on ”opening”-ehto, joka antaa virtaukselle mah-

dollisuuden poistua sitä kautta (normaaliin ilmanpaineeseen, ei takaisinvirtausta). 

Virtaustilavuuksien halkaisijat ovat analyyttisen ratkaisun mukaiset, eli 6𝑐𝑚 ja 4𝑐𝑚 

inlet ja outlet puolille vastaavasti. Virtausnopeudet sekä sisään tullessa, että poistu-

essa ovat 25𝑚/𝑠. Virtausgeometrian sylintereiden seinämille annettiin vapaan liuku-

man seinäehto, eli käytännössä ne eivät vaikuttaneet virtauksen nopeuteen olemas-

saolollaan. Alustukseen kuului myös turbulenssimallien kytkentä pois päältä. 

 

Kuva 4-11. Ongelman 3 havainnekuva 1. 

Näillä alustuksilla ja reunaehdoilla saatiin laskettua tukireaktio teräsrakenteelle pe-

rustarkkuudella, joka antoi tulokseksi noin 750𝑁 virtauksen suuntaisesti.  Kuvassa 4-

12 on näytetty AIM:n antama kokonaisvoiman summa z-akselin suuntaisesti. Kun 

tarkkuus nostettiin korkeimmalle tasolle, antoi AIM tukireaktioksi noin 580𝑁. Tukire-

aktio on näytetty kuvassa 4-13, jossa kuvaan 4-12 poiketen tukireaktio on osoitettu 

rakennepuolen grafiikasta, ei virtauspuolelta (voimat ovat identtiset, mutta toisiinsa 

nähden vastakkaiset). 
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Kuva 4-12. Ongelman 3, ratkaisu 1, perustarkkuudella, virtauspuolella. 

 

Kuva 4-13. Ongelma 3, ratkaisu 1, levyn tukireaktio rakennepuolella, korkeim-
malla tarkkuudella. 

Toinen tapa ratkaista tehtävä Discovery AIM:llä on rakentaa malli pelkillä virtaus-

geometrioilla. Käytännössä ainoa ero aikaisemmin mainittuun tapaan on se, että jä-

tetään teräsrakenteen mallintaminen pois. Simulaation alustukseen kuuluu myös 

pelkkä fluidin tarkastelu. Muuten simulaatio on sama, sisään- ja ulostuloineen, sekä 

”opening”-ehdon kanssa.  

Tässä tapauksessa pyydetään AIM:ltä ratkaisuksi avanteen kohdalta poistuvasta 

massavirrasta. Tälle arvolle voidaan sitten antaa funktio, jossa se kerrotaan sisään 

virtaavan massan nopeudella (25𝑚/𝑠). Tällä tavalla päästään kiertotietä ratkaisuun 

ongelmalle. Kuvassa 4-14 näkyy AIM:ltä pyydetty arvo, joka kerrottuna nopeudella 

antaa tukiarvoksi (25𝑚/𝑠 ∙ 36,975𝑘𝑔/𝑠) noin 920𝑁. AIM:llä on helppo valita pinta, 
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jonka läpi virtaava massavirta lasketaan, ja tämä on kerrottu simulaation alustuk-

sessa tallennetulla sisääntulon keskinopeudella (Inlet_v). 

 

Kuva 4-14. Ongelma 3 ratkaisu 2. 

Kuvassa 4-15 on näytetty ongelman 3 ratkaisun 2 verkotusarvot. Laskenta-aika tälle 

simulaatiolle oli noin 8,3 sekuntia. Ongelman 3 ratkaisun 1 simulaation laskennassa 

kävi samoin, kuin ongelmassa 1, eli ratkaisu juoksi 1000:n iteraation verran, koska 

simulaatio ei konvergoinut AIM:n asettamaan tarkkuuteen (1𝐸10−5). Sama tapahtui 

ratkaisun 1 korkeimmalla tarkkuudella. 
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Kuva 4-15. Verkotus- ja jäännösarvodata ongelman 3, ratkaisu 2 simulaatiossa. 
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5. JÄÄHDYTYSELEMENTIN TUTKIMUS 

Työtä varten rakennettiin tietokonekokoonpano, joka pidettiin mahdollisimman yksin-

kertaisena. Tarkoituksena oli rakentaa empiiristä tutkimusta varten koeympäristö, 

jonka tuloksia verrattiin numeerisen ratkaisun teoreettisiin tuloksiin. Tässä osiossa 

kerrotaan tärkeimmät komponentit, joita testikokoonpanossa käytettiin, mutta emme 

perehdy sen tarkemmin tietokoneen kokoamiseen tai osien toimintamekanismeihin, 

sillä niistä riittäisi kirjoitettavaa toiseksi työksi. 

Lisäksi osiossa tutustutaan Discovery AIM:llä rakennetun simulaation malliin, sen di-

mensioihin ja siihen, mistä alku- ja reunaehdot simulaatiolle saatiin. Tarkoituksena 

on antaa kattava kuvaus sekä koejärjestelyistä, että simulaatiosta, jotta se voidaan 

halutessa toistaa toisaalla. 

5.1 Testikokoonpanon kuvaus 

Tietokoneen suorittimena toimi Ryzen 5 3400G prosessori [7], joka pitää sisällään 

myös grafiikkaprosessorin (Radeon RX Vega 11). Tämä on AMD:n valmistama APU 

(Accelerated Processing Unit). Emolevy, johon kyseinen suoritin asennettiin, oli As-

rocking valmistava Asrock B450M-HDV R4.0. Virtalähteenä käytettiin Seasonic 

Prime GX 650W [10]. Keskusmuistiksi asennettiin kaksi kappaletta 4GB HyperX 

DDR4 2666Mhz CL16 -muistikampaa. Käyttöjärjestelmä Windows 10 Home (Versio 

2004, koontiversio 19041.329) asennettiin Kingstonin A2000 M.2 SSD-levylle [9] 

(massamuisti).  

Prosessorille aktivoitiin PBO (Precision boost overdrive), joka sallii prosessorin ajaa 

itseään korkeammilla jännitteillä, kuin vakiona. Suorittimen käyttäjä ohjelmisto oli Ra-

deon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1. Testikokoonpanon merkittävimmät 

komponentit olivat prosessorin mukana tullut jäähdytyselementti ja tuuletin, joiden 

kykyä jäähdyttää prosessorin tuottama lämpö ja kuljettaa se pois prosessorilta oli 

testauksen ja teoreettisen mallinnuksen pääasia. Tuulettimen ja jäähdytyselementin 

kombinaatio kulkee kauppanimellä AMD Wraith Spire.  

5.1.1 Lämpötilan mittaustavat 
Hwinfo64 ilmoittaa vain suorittimen lämpötilan, joten ulkoisten lämpötilojen mittaami-

seen testin aikana tarvittiin muita työkaluja. Edullisin tapa tässä tapauksessa oli käyt-

tää termoparia ja infrapunalämpömittaria. Lämpömittari K-tyypin anturille hankittiin 

Motonetistä (tuotenumero 90-00755), jolla saatiin näkyviin Kemptenin valmistaman 
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lämpöanturilangan mittaukset. Clas Ohlsonilta haettiin arsenaaliin infrapunalämpö-

mittari (tuotenumero 36-6892). Kuvassa 5-1 näkyy testikokoonpanon tärkein, eli 

jäähdytyselementti, tuulettimen kanssa. Tämän lisäksi jäähdytyselementin alla näkyy 

juuri ja juuri suorittimen kiinnityskohdan sivureuna. Kuva 5-2 on sama kokoonpano 

ylhäältä päin katsottuna. Huoneen lämpötila, jossa testaus suoritettiin, oli termopa-

rilla mitattuna noin 21℃. 

 

Kuva 5-1. Jäähdytyselementti yläviistosta. 
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Kuva 5-2. Jäähdytyselementti ylhäältä. 

5.1.2 Empiirisen tutkimuksen kuvaus 
Tietokonekokoonpano yhdistettiin verkkovirtaan siten, että Lexxan energiankulutus-

mittari oli välissä mittaamassa seinästä otetun sähkötehon. Tietokone asemoitiin tes-

tipenkille siten, että prosessori ja sen päällä oleva jäähdytinelementti asettuivat hori-

sontaalisesti. Ympäristön lämpötila mitattiin ennen testin aloitusta nestepohjaisella 

lämpömittarilla, sekä edellisessä kappaleessa mainitulla termoparimittarilla.  

Tämän jälkeen aloitettiin suorittimen rasitustesti Aida 64 -ohjelmistolla (versio 

6.25.5400). Ohjelma suorittaa laskentaa suorittimella sekä suorittimessa olevalla in-

tegroidulla grafiikkapiirillä, jolloin lämpötilat saadaan nousemaan ja tuuletin pyrkii 

jäähdyttämään alla olevaa jäähdytyselementtiä. Rasitustestin annettiin pyöriä yh-

teensä 1h 20min (80min), jonka jälkeen jäähdytyselementin tuuletin irrotettiin vir-

rasta, jotta tuulettimen ilmavirta ei viilentäisi termoparilämpömittaria. 

Kuvassa 5-3 näkyy vakaustestin parametrit, joilla testi suoritettiin. Kaikki vakaustes-

tiin valitut alueet kuuluvat jäähdytetyn alueen (suorittimen) sisälle. CPU on suoritin, 
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FPU on ns. Floating point unit eli matematiikkaprosessori, joka suorittaa liukuluku-

laskentaa. Liukuluvuilla kuvataan tietotekniikassa numeroa, jossa luku ilmoitetaan 

kertomalla merkittävät luvut numerolla kymmenen ja tämän potensseilla (esim. 

2,741x103). Cache on tietokoneen suorittimessa oleva välimuisti, johon tallennetaan 

tarvittavaa tietoa lähemmäs suoritinta tietokoneen massamuistista. GPU on suoritti-

meen integroitu grafiikkapiiri, joka siirtää datan tietokoneen näytölle. 

 

Kuva 5-3. Aida 64 vakaustesti. 

Suorittimen jäähdytyselementtiin kiinnitettiin K-tyypin termoparilämpömittari kahdelle 

eri korkeudelle, elementin ala- ja yläosaan. Kuvissa 5-4 ja 5-5 näkyy termoparin kiin-

nityskohdat. Tarkoituksena mitata jäähdytyselementin alumiinirivan ylä- ja alaosan 

lämpötilat. Termoparin annettiin olla rivassa kiinni noin 3 minuuttia, jotta nähtiin, 

muuttuuko lämpötila tänä aikana ja annettiin termoparin päässä olevan massan läm-

metä ympäristönsä lämpötilaan. 

Termoparilämpömittareilla asetettiin myös 90°:een kulmassa suhteessa alkuperäi-

seen asemaansa ja mittaus suoritettiin myös tällöin 10 minuutin lisätestin jälkeen. 

Tarkoituksena estää välissä jäähtyneen siilin liiallinen viileneminen mittausten vä-

lissä. Oleellisena osana jäähdytyselementin tuuletin laitettiin käyntiin tämän 10 mi-

nuutin ajaksi, mutta sammutettiin uudestaan, toisen mittauksen ajaksi. 
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Kuva 5-4. Termoparilämpömittarin kiinnityskohta alhaalla. 

 
Kuva 5-5. Termoparilämpömittarin kiinnityskohta ylhäällä. 

Termoparilämpömittarin lisäksi suoritettiin mittauksia kuvan 5-4 ja 5-5 mukaisista 

kohdista käyttämällä infrapunalämpömittaria. Infrapunamittaria käytettäessä oli hyvä 

muistaa, että se mittaa lämpötilaa 1:12 -suhteella. Tämä tarkoittaa sitä, että esimer-

kiksi 50mm:in päästä, alue, jolta lämpötila mitattiin, oli noin 4,2mm:in halkaisijalla 

varustettu ympyrä (mitattavan alueen halkaisija on 12 kertaa pienempi, kuin mitta-

laitteen etäisyys kohteesta). Infrapunamittarilla mitattaessa, ei tuuletinta sammutettu 

välissä. 

Mittauskertoja oli termoparilla yhteensä kahdeksan kappaletta. Kaksi kertaa kum-

mastakin kuvissa 5-4 ja 5-5 näkyvistä kohdista, sekä samat mittaukset kuvissa va-

semmalla piiloon jäävän sivun vastaavista kohdista (yhteensä neljä ylhäältä ja neljä 

alhaalta). Infrapunamittarilla suoritettiin samoilta alueilta mittaukset, kuin termopa-

rilla, mutta kolmesti kummallakin sivulla. Yhteensä siis kuusi kertaa yläosasta, ja 

kuusi kertaa alaosasta. Mittaukset suoritettiin kahdella eri metodilla, jotta simulaatiota 

pystyttiin lopuksi vertaamaan kahteen eri lämpötilaeroon jäähdytyselementin 
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siivekkeessä. Mitatun lämpötilaeron vertaaminen simulaatioon on parempi tieto, kuin 

absoluuttisen lämpötilan mallinnusyritys. 

Vastaavanlaisia metodeja oli käytetty aikaisemmissa tutkimuksissa lämpötilan ja-

kaantumisessa putkistoissa [19]. Termoparimittaus soveltui hieman paremmin tässä 

työssä esitettyyn tilanteeseen, sillä mitattava alue on huomattavasti pienempi. Par-

haaseen tulokseen olisi todennäköisesti päästy lämpökameramittauksella, mutta va-

litettavasti tällaista ei ollut saatavilla testikokoonpanoa rakennettaessa. 

5.1.3 Virrankulutus ja lämpötilamittaukset suorittimesta 
Virrankulutusta mitattiin kahdella tavalla: ohjelmistollisesti ja pistokkeella sähkötek-

nisesti. Tämä tehtiin lähinnä siksi, että saadaan kuva siitä, onko ohjelmiston ilmoit-

tama sähkönkulutus oikealla tasolla koneen seinästä ottaman tehon kanssa. Sei-

nästä mitattiin Lexxan valmistamalla energiankulutusmittarilla (LX-0805). Ohjelmis-

tollinen mittaus suoritettiin järjestelmää tutkivalla ohjelmalla nimeltä Hwinfo64 (lyhen-

nelmä sanoista Hardware Information 64-bit, ohjelmasta löytyy myös 32-bittinen ver-

sio). Hwinfo tiedustelee tietokoneen laitteiden omilta sensoreilta niiden informaation 

ja antaa sen käyttäjän luettavaksi. Tällaisia ovat mm. suorittimien taajuus, käyttöaste, 

virrankulutus ja lämpötila. Hwinfon käyttöversio oli v6.28-4200. 

Kuvassa 5-6 on näytetty mittaustulokset sähkötehosta. Vasemmalla puolella on jär-

jestelmän käyttämä sähköteho käynnissä, ilman kuormitusta. Oikealla näkyy kuormi-

tuksen alaisena mitattu sähköteho. Erotus oli noin 95W. Lisäksi kuormittamattomasta 

sähkötehosta ainakin osa menee grafiikkapiirin ja suorittimen käyttöön. 

 

Kuva 5-6. Tehomittarin mittaustulokset. 

Ohjelmistollinen mittaustulos voidaan nähdä kuvasta 5-7, jossa näkyy hwinfo64 -oh-

jelman tulos sähkötehon käytöstä, lämpötiloineen. Sähkötehon määrä CPU Core Po-

wer kohdassa oli noin 46W ja APU stapm, kohdassa 65W. Sähköteho näytönoh-

jaimelle ja prosessorille oli siis yhteensä noin 111W ohjelmistollisesti mitattuna. 
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Näiden lisäksi muut osat toki ottavat oman sähkötehonsa, joten suuruusluokka näytti 

olevan kohdillaan seinästä tehdyn mittauksen kanssa. 

Simulaation alustukseen käytettiin CPU SOC ja APU GFX kohdissa näytettyä läm-

pötilaa, sillä nämä kuvaavat keskimääräistä lämpötilaa suorittimessa ehkä parhaiten. 

CPU SoC on kannan lämpötila ja APU GFX kuvaa integroidun näytönohjaimen läm-

pötilaa suorittimessa. CPU Tctl/Tdie lämpötila on kontrollikäyttöön tarkoitettu lämpö-

tila, jolla suorittimen sammuminen ylikuumenemisen takia voidaan estää tai hidastaa. 

(korkeampi lämpötilan raportointi antaa enemmän aikaa reagoida). 

Testissä käytetyssä emolevyssä on lämpömittari asennettuna suorittimen kantaan, 

joten tämä sopii täydellisesti mallin simulaatioon, jossa lämpötila voidaan syöttää 

suoraan simulaation alustukseen. [17]. Ohjelmistollinen sähkönkulutuksen mittaus 

on jokseenkin epätarkka, sillä se perustuu komponentin pyydetyn jännitteen mää-

rään, ei välttämättä oikeaan. 

 

Kuva 5-7. HWinfo64 ohjelman sensorikuva. 

5.2 Testikokoonpanon simulaation alustus 

Simulaation 3D-malli luotiin Solidworks 2019 -ohjelmalla (kuva 5-8). Solidworks vali-

koitui käytettäväksi mallinnusohjelmaksi, koska se oli allekirjoittaneelle kaikkein tu-

tuin ohjelma. Jäähdytyselementin muoto ja mitat saatiin mittaamalla ne työntö- ja 
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metrimitan avulla tekijän omistamasta kappaleesta. Tuuletinta ei tässä tapauksessa 

tarvinnut mallintaa, koska lapageometria ei ollut tutkimuskohteena (eikä lapageomet-

riaa pysty AIM:llä edes tutkimaan kunnolla, katso kappale 3.2.2). 

 

Kuva 5-8. Solidworks malli ylä- ja alaviistosta. 

Mallin muokkaus suoritettiin Ansys Space Claim ohjelmalla, ennen simulaation alus-

tusta. Muokkauksen yhteydessä malliin luotiin virtausgeometria, sisään- ja ulosvir-

tauspinnat, sekä malli halkaistiin, koska kyseessä on kahden pinnan suhteen sym-

metrinen kappale. Lisäksi poistettiin tuulettimen kiinnitysgeometria (neljä lieriömäistä 

rakennetta reunoilla. Geometriaa yksinkertaistamalla, pyrittiin vähentämään AIM:n 

laskenta-aikaa simulaatiolle. Kuvassa 5-9 näkyy miltä malli näytti, kun se siirrettiin 

Space Claimistä Discovery AIM:n simulaatioalustukseen (virtaustilavuus lä-

pinäkyvä). 
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Kuva 5-9. Discovery AIM laskentamallin yleiskuva. 

Kuvaan 5-10 on kerätty mittakuva simulaation kokoluokista. Taulukossa 5.1 on esi-

tetty mallin mitat, sekä selitetty mitä kukin mitta kuvaa. 

 

Kuva 5-10. Simulaation mittakuva. 
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Taulukko 5.1. Laskentamallin mittataulukko. 

 Selite Mitta (mm) 

a Jäähdytyselementin keskiosa (kuutio) 40 

b IHS (integrated heat spreader, eli prosessorin ulkopinta) 38 

c Prosessorin korkeus. Virtauskorkeus jäähdytyselementistä. 3 

d Virtaustilavuuden korkeus 44 

e Tuulettimen keskiön halkaisija 35 

f Tuulettimen lapojen halkaisija 85 

g Virtaustilavuuden ulkohalkaisija 120 

 

5.2.1 Simulaation alku- ja reunaehdot 
Tässä osiossa esitetään simulaation asetetut alkuarvot, sekä AIM:n käyttämät vakio-

arvot, joilla simulaatio alustetaan. Lisäksi esitetään malliin annetut reunaehdot, sekä 

syyt miksi niihin päädyttiin. Simulaatiossa virtaus laskettiin ajasta riippumattomana, 

viskoosisena turbulenttisena virtauksena. Turbulenssi simuloitiin κ-Ω SST-mallilla. 

Tarkemmat alustusarvot simulaatiolle löytyy liitteestä A. Discovery AIM alustaa nämä 

liitteessä olevat arvot automaattisesti. 

Kuvassa 5-11 näkyy vasemmalla Inlet -reunaehto ja oikealla outlet -reunaehto mal-

lista näytettynä. Tuulettimen teoreettinen tilavuusvirran tuotto on valmistajan mukaan 

55,78 cfm (cubic feet per minute, ft3/min) [8]. Ilman tiheys huoneenlämmössä (20°C) 

on noin 1,2 kg/m3 [5, s. 738, taulukko A.2] ja jalka on noin 0,3048 m [5, s. 7, taulukko 

1.1], tällöin massavirraksi saadaan, kun otetaan huomioon puolikaan mallin käyttö: 

(0,3048𝑚)3 ∙
55,78

60𝑠
∙ 1,2

𝑘𝑔

𝑚3 ∙
1

2
≈ 158 ∙ 10−4 𝑘𝑔

𝑠
      (5.1) 

Outlet reunaehdolle annettiin arvoksi vallitsevan ympäristön paine (0 Mpa, mittari-

paine, ei takaisinvirtausmahdollisuutta). 
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Kuva 5-11. Inlet ja outlet -reunaehdot. 

Kuvassa 5-12 on vasemmalla näytetty virtaustilavuuden valinta, ja oikealla lämmön-

siirtotilavuus. Näiden välillä siirretiin tietoa lämmön suhteen. Jos mukaan olisi valittu 

lujuuslaskenta, tähän olisi voinut ottaa myös ottaa sekä lämmön, että virtauksen vai-

kutukset (yksisuuntainen vaikutus, kts kappale 3.2.2), mutta tässä simulaatiossa 

näillä ei ole mitään vaikutusta lopputulokseen. 

 

Kuva 5-12. Virtaustilavuus vasemmalla, lämpötilavuus oikealla. 

Kuvassa 5-13 vasemmalla näkyy pinta, joka simuloi prosessorin kiinnityskohtaa 

emolevyyn. Tälle pinnalle annettiin lämpötilaksi HWinfo64-ohjelmasta saadun gra-

fiikkapiirin ja kannan lämpötila-anturin keskiarvo (kuvasta 5-7, laitettu kaavaan 5.2). 

Oikealla on pinta, jolle annettiin insulated -ehto, eli sen läpi ei siirry lämpöä (eristetty).  

𝑇𝑖𝑛 =
𝑇𝐶𝑃𝑈 𝑆𝑂𝐶+𝑇𝐴𝑃𝑈 𝐺𝐹𝑋

2
=

57,8℃+55,1℃

2
= 56,45℃     (5.2) 
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Kuva 5-13. Lämpövuon pinta vasemmalla, eristetty pinta oikealla. 

Simulaation alustusta muutettiin hieman AIM:n tarjoamasta normaalista. Ottaen huo-

mioon geometrian ja tämän tyyppisten simulaatioiden aikaisemmasta kokemuksesta, 

residuaalien (nopeus, lämpö, massa) toleranssi laskettiin 10E-5:stä 10E-4:ään, koska 

geometrian takia on todennäköistä, ettei steady state simulaatio konvergoidu kos-

kaan, sillä osa virtauksesta jää ajasta riippuvaiseksi. Iteraatiotkerrat laskettiin 

1000:sta 300:aan. Tämä tehtiin sen takia, että jos residuaalit eivät konvergoidu, ei 

tarvinnut odottaa turhaan 1000 laskentakertaa (katso Liite C, jossa tämä osoitetaan). 

Koska tarkoituksena ei ollut manuaalisesti luoda verkotusta ja parantaa hankalia las-

kentakohtia, oli odotettavissa konvergoimattomia ratkaisuja simulaatioissa. Kuvassa 

5-14 näkyy tehdyt muutokset.  
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Kuva 5-14. Simulaation iteraatio- ja konvergointimuutokset. 

Simulaatio suoritettiin kolmella eri Solution fidelity -asetuksella. Solution fidelity oli 

AIM:ssä oleva automaattisen verkotuksen tarkkuuden säätöön tarkoitettu säädin. 

AIM antaa vakion keskiluokan ratkaisutarkkuuden, tämän lisäksi laskettiin molem-

milla suuremmilla tarkkuuksilla. Kuvassa 5-15 on perustarkkuuden ja kuvassa 5-16 

korkeamman tarkkuuden verkotusdata. Kuvaan 5-17 on otettu AIM:n korkeimman 

tarkkuuden verkotusadata näkyviin.  

Laskentamäärä kasvoi noin nelinkertaiseksi jokaisella tarkkuuden nostolla. Liitteessä 

B löytyy verkotuksista kuvat mallitasolla vertailun vuoksi. Huomioi, että AIM:ssä oli 

käytössä polyedraaliverkkoon konversio, eli heksa- ja tetraedreistä muodostuneet 

solut muuntuivat monitahoisiksi. Tästä konversiosta löytyy lisätietoa lähteistä [20, 

21], kyseessä on Ansys Fluentista periytynyt ominaisuus, jonka tarkoituksena on pie-

nentää laskenta-aikaa, mutta pitää tarkkuus silti mahdollisimman hyvänä. 
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Kuva 5-15. Jäähdytyselementtisimulaation perustarkkuuden verkotusdata. 

 
Kuva 5-16. Jäähdytyselementtisimulaation korkean tarkkuuden verkotusdata. 
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Kuva 5-17. Jäähdytyselementtisimulaatio korkeimman tarkkuuden verkotus-

data. 
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6. TULOSTEN TARKASTELU 

Tässä osiossa käydään läpi työn tulokset analyyttisten ja numeeristen ratkaisujen 

pohjalta. Tämän jälkeen käydään läpi jäähdytyselementin empiirisen testin mittaus-

tulokset ja niiden vertailut simuloituun jäähdytyselementtiin. Tulosten vertailun perus-

teella annetaan arvio siitä, kuinka hyvin Ansys Discovery AIM soveltuu analyyttisten 

ratkaisujen esittämiseen ja tutkimiseen ja siihen, kuinka helppoa sillä on mallintaa 

empiirisen kokeen tuloksia ja tältä pohjalta tehdä johtopäätöksiä. 

Osion loppuun kerättiin taulukkotietoa kaikkien ongelmien tuloksista AIM:n eri ratkai-

sutarkkuutta käyttämällä, matalimmasta korkeimpaan, tällä tavoin nähdään, minkä-

laisia ongelmia tai etuja eri ratkaisutarkkuuksien käytöstä saattaa kohdata. Termis-

tönä käytettiin matalin, matala, perus, korkea ja korkein. Näillä viitattiin AIM:n solution 

fidelity (ratkaisutarkkuus) valintaan, joita oli viisi vaihtoehtoa, matalimmasta korkeim-

paan. 

6.1 Ongelman 1 tulosten vertailu 

Osiossa 4.1 ratkaistiin veden ulosvirtauksen keskinopeutta säiliöstä. Kokoonpuristu-

mattoman, kitkattoman virtauksen ratkaisu analyyttisesti oli yksinkertainen, perus-

tuen Bernoullin yhtälöiden hyödyntämiseen. Analyyttisen ratkaisun tulos oli noin 

4,2 𝑚/𝑠. Numeerinen ratkaisu juoksi kaikki 1000 iteraatiokertaa, jotka AIM antaa va-

kiona simulaatioille. 

Huolimatta siitä, että ratkaisu ei konvergoinut AIM:n asettaman 10𝐸−5 eron mukai-

sesti, simulaatio antoi tulokseksi kahden desimaalin tarkkuudella 4,1 𝑚/𝑠. Tulos oli 

siis noin 2 %:in päässä analyyttisestä arvosta ja 78 sekunnin laskenta-ajalla ei aivan 

hirveä tulos.  

Tarkistamalla kuvasta 4-5, oikealta, havaittiin, että suurin suurimman residuaalin si-

jainti mallissa. Kuvassa 6-1 näkyy tämä sijainti (koordinaattimerkki). Kuvan neljässä 

pisteessä oli sekä nopeuksien, että painevaihtelun suurimmat residuaalit (kyseessä 

oli kokoonpuristumaton kitkaton virtaus), mikä viittaa siihen, että kyseessä on on-

gelma, jota ei pystynyt konvergoimaan ajasta riippumattomana. Ajasta riippuvaiseen 

simulaatiota ei lähdetty tekemään, sillä huolimatta konvergoitumisen puutteesta, si-

mulaation katsottiin vastaavan tarpeeksi hyvin analyyttisen ongelman ratkaisua. 

AIM soveltuu melko hyvin yksinkertaisten virtausongelmien mallinuksiin, jos muok-

kaa ratkaisuaikaa turhan konservatiivisesta 1000 iteraatiosta esimerkiksi 200-250 
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iteraatioon ja tämän jälkeen tekee tarvittavia toimenpiteitä, jos simulaatio ei vastaa 

oletettuja tuloksia. Ongelmapisteiden kartoitus malliin on aina hyvä, sillä jos simulaa-

tio ei konvergoidu, ongelman sijainti yleensä kertoo syitä ongelmaan. Virtauksien ir-

toamiset eivät ikinä konvergoidu ajasta riippumattomissa simulaatioissa, huolimatta 

verkon tarkkuudesta [18]. 

 

Kuva 6-1. Ongelman 1 suurimpien residuaalien sijainti. 

6.1.1 Ongelman 1 tulokset eri ratkaisutarkkuuksilla 
Taulukkoon 6.1. on kerätty ongelman 1 eri ratkaisutarkkuuksien verkotuksen solu-

määrät, laskenta-ajat, sekä tulos, joka kyseisellä verkotuksella saatiin.  

Taulukko 6.1. Ongelman 1 laskentasolut, -aika ja -tulos. 

Tarkkuus Laskentasolut (kpl) Laskenta-aika (s) Tulos (m/s) 

Matalin 6 200 27 4,5 

Matala 12 000 45 4,1 

Perus 17 000 78 4,1 

Korkea 51 000 180 3,8 

Korkein 200 000 770 3,3 

Analyyttinen ratkaisu 4,2 
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Tulokset vaihtelivat voimakkaasti muuttaessa AIM:n tarkkuutta ongelmassa 1. Mie-

lenkiintoisesti suurin heitto analyyttiseen ratkaisuun oli korkeimmalla tarkkuudella, 

joka oli analyyttisestä ratkaisusta vain noin 79%. Matala ja perustarkkuus pääsivät 

lähes 98%:iin analyyttisen ratkaisun tuloksesta.  

Tämä on hyvä esimerkki siitä, että solumäärän lisääminen verkotuksessa ei auto-

maattisesti johda parempaan tulokseen. Suurilla solumäärillä numeerisen ratkaisun 

pyöristysvirheet voivat kasvaa liian suuriksi, jolloin sen ratkaisutarkkuus ei todellisuu-

dessa parane pienempään määrään nähden [26, s. 491]. Tarkkuuden lisäämisellä 

simulaatiossa pitäisi aina olla perusteltu ratkaisu. 

6.2 Ongelman 2 tulosten vertailu 

Ongelma kaksi oli hyvin yksiselitteinen. Käytettiin AIM:n antamaa lämmönjohtavuu-

den arvoa analyyttisessä ratkaisussa, ja tulokset ovat hyvin lähellä toisiaan. Jos ote-

taan tarkastelu yhden desimaalin tarkkuudella, oli analyyttinen ratkaisu 33,  3 𝑘𝑊 ja 

numeerinen 33,2 𝑘𝑊, eli eroa on noin 0,3 %. Vastaukset olivat lähes identtiset, mikä 

oli odotettavissa, sillä virtauslaskenta tässä tapauksessa oli vain näennäistä. Las-

kennallisia häviöitä ei syntynyt virtauslaskennan epätarkkuuksista. 

Kuvaan 6-2 on avattu ratkaisumetodia hieman selkeämmin. AIM:n piti siis laskea 

kontrollitilavuuteen vaikuttava lämpötehon siirtymä. Kuvassa vasen seinämä on kor-

keamman lämpötilan puoli ja oikea seinä matalamman. Kontrollitilavuuteen (teräs-

seinä) siirtyi lämpövirtaa tietyllä teholla ja sieltä poistui toiselle puolelle laskennalli-

sesti lähes sama määrä. 

 

Kuva 6-2. Ongelma 2 kontrollitilavuuden lämpötehot. 



49 
 

6.2.1 Ongelman 2 tulokset eri ratkaisutarkkuuksilla 
Taulukkoon 6.2. on kerätty ongelman 2 eri ratkaisutarkkuuksien verkotuksen solu-

määrät, laskenta-aika, sekä tulos, joka kyseisellä verkotuksella saatiin. Tässä käy-

tettiin työn muista osioista poikkeavasti tarkempia tuloksia, sillä eroja oli muuten vai-

kea saada näkyviin. Poikkeamat olivat toki pieniä, mutta silti olemassa. Jostain 

syystä AIM:n automaattinen verkottaja korotti laskentasolujen määrää huomattavasti 

muita tapauksia enemmän siirryttäessä korkeaan ja korkeimpaan tarkkuuteen. Vas-

taavasti tämä näkyi laskenta-ajassa. Tulos sarakkeessa vasen luku on korkeamman 

lämpötilan puoleiselta seinältä, oikea matalamman. 

Taulukko 6.2. Ongelman 2 laskentasolut, -aika ja -tulos. 

Tarkkuus Laskentasolut (kpl) Laskenta-aika (s) Tulos (W) 

Matalin 1 200 2,5 33 224 / 33 236 

Matala 4 000 4,3 33 229 / 33 230 

Perus 7 400 5,6 33 228 / 33 229 

Korkea 39 000 27 33 216 / 33 213 

Korkein 200 000 190 33 218 / 33 217 

Analyyttinen ratkaisu 33 275 

 

Ongelmassa 2 ratkaisutarkkuuden nostolla ei ollut vaikutusta lopputuloksen juuri ol-

lenkaan. Numeeristen ratkaisujen tulokset olivat kaikki 0,1%:in sisällä toisistaan. 

Tämä oli hyvä esimerkki siitä, kuinka laskentatarkkuuden nostaminen tietyissä ta-

pauksissa johtaa vain laskenta-ajan kasvamiseen, tulosten vakiintuessa. Hyvä tapa 

on aloittaa matalalla tarkkuudella ja nostaa tarkkuutta, kunnes tulos ei enää muutu 

merkittävästi. Luonnollisesti simulaatiota tulkittaessa on hyvä olla olemassa vertailu-

kohta: analyyttinen tai kokeellinen tulos. 

6.3 Ongelman 3 tulosten vertailu 

Aikaisemmin on jo huomioitu, ettei kaksiulotteiset ongelmat ole helposti ratkaista-

vissa AIM:n kanssa ja ongelmassa kolme törmätään ongelmaan taas. Numeerinen 

ratkaisu tehtiin kahdella tavalla, fluidin ja kiinteän aineen monifysikaalisena mallin-

nuksena, sekä pelkästään fluidin mallinnuksena. 

Analyyttisen ratkaisun tulos oli noin 980N tukivoima. Numeerisen ratkaisun ensim-

mäinen vaihtoehto (tapaus 1) antoi tukivoimaksi noin 750N. Toinen numeerinen 
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ratkaisu, eli pelkällä fluidilla ratkaistu konvergoi hieman yli kahdeksassa sekunnissa, 

ja antoi ratkaisuksi noin 920N. Numeerinen ratkaisu oli siis joko noin 30,7 % tai 6,5 

% eroava analyyttisestä. Ero on huomattava ja tämän tyyppinen tehtävä on varsin 

vaikea AIM:lle, varsinkin karkealla verkolla. Virtaus deformoi levyä, joka aiheutti voi-

mia myös muihin suuntiin, kuin kohtisuoraan levyyn. Lisäksi tilavuusvirtaa poistuu 

laskenta-alueelta opening -reunaehdon kautta. 

Kuvassa 6-3 näkyy kiinteän kappaleen verkko vasemmalla (ratkaisussa 1), se koos-

tuu yhteensä 20 laskentatilavuudesta, joiden muodot vaihtelevat voimakkaasti. Rat-

kaisu ei myöskään konvergoitunut, eli se on tehty osittaisen tiedon tarkkuudella, vir-

taus ei siis ollut ajasta riippumaton. Oikealla kuvassa näkyy simulaation residuaalien 

konvergoinnin oskillaatio.  

 

Kuva 6-3. Ongelma 3, tapaus 1. 

Tapauksessa 2 ratkaisu oli hieman enemmän analyyttisen ongelman tapainen, eli 

ratkaistiin paljonko massavirtaa, siirtyi virtauksesta pois ”levyn” pinnan kautta. Tä-

män jälkeen kerrottiin tämä massavirta sen nopeudella törmäyshetkellä. Tämä rat-

kaisu anto hieman paremman arvon. Ratkaisu soveltui muutenkin paremmin AIM:n 

tapauksessa, sillä opening -reunaehdon kohdalta virtaus pääsi livahtamaan ulos las-

kenta-alueelta, ennen kuin se törmäsi levyn pinnalle. Tämän takia mallista ulos vir-

taavan veden massavirran kautta laskettu malli oli ainakin osittain tarkempi. 

Korottamalla ratkaisun tarkkuutta vakiosta yhden ylempään antoi hieman tarkemman 

tuloksen (kuvassa 6-4, vasemmalla). Tarkkuuden nostaminen korkeimpaan (ku-

vassa 6-4 oikealla) aiheutti sen, ettei ratkaisu konvergoinut. Huolimatta siitä, tarkkuus 
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parani noin 2 %:iin analyyttisestä. Pienentämällä iteraatiomäärää 1000:sta, ratkaisu 

olisi vielä parempi. 

 

 

Kuva 6-4. Ongelma 3, tapaus 2 tarkkuuden nostotulokset. 

6.3.1 Ongelman 3 tulokset eri ratkaisutarkkuuksilla 
Taulukkoon 6.3. on kerätty ongelman 3 eri ratkaisutarkkuuksien verkotuksen solu-

määrät, laskenta-aika, sekä tulos, joka kyseisellä verkotuksella saatiin. Tulokset tau-

lukoitiin vain ongelman 3 tapauksesta 2, sillä se vastasi paremmin analyyttisen on-

gelman premissiä, eli suuntaa muuttavan massavirran aiheuttamaa tukivoimaa. 

Taulukko 6.3. Ongelman 3 laskentasolut, -aika ja -tulos. 

Tarkkuus Laskentasolut (kpl) Laskenta-aika (s) Tulos (N) 

Matalin 4 500 1,9 860 

Matala 8 600 3,2 910 

Perus 13 000 8,3 920 

Korkea 27 000 23 950 

Korkein 51 000 189 960 

Analyyttinen ratkaisu 980 
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Korkeimman tarkkuuden laskenta-aika poikkesi muista huomattavasti, koska las-

kenta ei konvergoitunut, vaan käytti kaikki 1000 iteraatiota, jotka AIM vakiona sille 

antoi. Tästä huolimatta tulos oli kaikkein lähimpänä analyyttistä ratkaisua, noin 

2,1%in päässä. 

6.4 Arvio soveltuvuudesta analyyttiseen tarkasteluun 

Parhaimmillaan numeeriset tulokset olivat 0,1% päässä analyyttisistä. Huonoimmil-

laan ne olivat noin 6,5% päässä. Pelkästään jo yhden tuloksen suurella virheellä voi-

tiin todeta, että AIM ei soveltunut hyvin analyyttisten ongelmien mallintamiseen. Tark-

kuuden heilahtelun lisäksi ongelmaksi muodostuivat myös osiossa 3.2 esitetyt rajoit-

teet, varsinkin kaksiulotteisten tilanteiden mallintamisen vaikeudet. Kaksiulotteisen 

mallintamisen rajoitteet hidastavat käytettävyyttä, sillä ongelmat piti mallintaa kolmi-

ulotteisena, joka oli laskennallisesti ja mallinnusteknisesti hitaampaa. Monissa ana-

lyyttisissä ongelmissa dimensiot ja etäisyydet eivät vaikuta ratkaisuihin, mutta nu-

meerisissa ratkaisuissa ne vaikuttavat, vähintään laskenta-aikoihin ja verkotustark-

kuuksiin. 

AIM:n hyödyntäminen analyyttisissä ratkaisuissa soveltuisi paremmin muutosten 

suuruusluokkien tarkasteluihin. Esimerkiksi jonkin suureen muutos tietyssä ajassa 

tai geometriamuutoksien vaikutus lopputulokseen. Numeerinen epätarkkuus ja ver-

kotuksen soveltuvuus ongelmaan aiheuttavat vaikeuksia absoluuttisten arvojen ha-

kemiseen. 

6.5 Jäähdytyselementin tutkimuksen tulokset 

Tässä osiossa esitellään ensin empiirisen tutkimuksen mittaustulokset. Tämän jäl-

keen käydään läpi testikokoonpanon simulaation tulokset. Lopuksi vertaillaan tulok-

sia ja pohditaan Ansys Discovery AIM:n kykyä toimia nopeana ja helppokäyttöisenä 

ohjelmistona tämänkaltaisissa tilanteissa. 

6.5.1 Testikokoonpanon mittaustulokset 
Termoparilla jäähdytyselementistä suoritetut mittaukset on lueteltu taulukossa 6.4. 

Muistutuksena: termoparilla ja infrapunamittarilla mitattiin kuvissa 5-4 ja 5-5 (s. 35) 

näytetyistä kohdista, sekä (neljäsosakierros siirtymällä) vieressä olevalta sivustalta, 

sekä ylä-, että alaosan lämpötilat. Termoparilla mitattiin kahdesti per kohta, infrapu-

namittarilla kolmesti per kohta. Mittaukset suoritettiin vuorotellen kummaltakin si-

vulta, ylä- ja alaosasta. Tarkoituksena oli saada mahdollisimman kattava tieto 
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jäähdytyselementin ylä- ja alaosan välille muodostuvasta lämpötilaerosta, jota pys-

tyttiin vertaamaan simulaatiotuloksiin. 

Yleisesti huomiona tässä osiossa esitettyihin taulukkoarvoihin: Mittausnumeron tai 

simulaation antama luku on taltioitu suoraan taulukossa näkyviin, sillä tarkkuudella, 

jolla kyseinen metodi sen antoi. Keskiarvot on annettu kuitenkin kaikissa taulukoissa 

yhden desimaalin tarkkuudella. 

Testissä käytetty termopari ilmoitti lämpötilat vain tasalukuina, tällöin mittaustarkkuus 

on ±1℃. 

Taulukko 6.4. Termoparilla mitatut jäähdytyselementin lämpötilat. 

Mittaus Yläosa (℃) Alaosa (℃) Lämpötilaero (℃) 

1. 33,0 38,0 5,0 

2. 34,0 39,0 5,0 

3. 36,0 42,0 6,0 

4. 36,0 40,0 4,0 

Keskiarvo 34,8 40,0 5,0 

 

Termoparin lisäksi jäähdytyselementistä mitattiin lämpötilat infrapunalämpömittarilla, 

nämä tulokset on listattu taulukossa 6.5. Infrapunalämpömittarin tarkkuudeksi myyjä 

ilmoitti käytetylle lämpötila-alueelle ±2℃. Mittaustulokset infrapunamittarilla otettiin 

mahdollisimman läheltä, arviolta 50 mm etäisyydeltä, jotta mittausalueen koko py-

syisi pienenä ja mittaustulokset olisivat mahdollisimman pieneltä alueelta. Termopa-

rin mittausalue lähentelee pistemäistä aluetta. 

Taulukko 6.5. Infrapunalämpömitttarilla mitatut jäähdytyselementin lämpötilat. 

Mittaus Yläosa (℃) Alaosa (℃) Lämpötilaero (℃) 

1. 35,1 39,5 4,4 

2. 33,0 39,9 6,9 

3. 35,2 38,1 2,9 

4. 33,8 39,4 5,6 

5. 34,3 40 5,7 
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6. 35 39,1 4,1 

Keskiarvo 34,4 39,3 4,9 

Termoparin ja lämpömittauksen keskimääräisten mittaustulosten erot olivat ylä-

osassa 0,35℃, alaosassa 0,7℃ ja lämpötilojen ΔT ero oli 0,1℃. Nämä erotukset 

mahtuvat hyvin mittareiden virhemarginaalin sisälle, joten mittaustulokset vastaavat 

melko hyvin toisiaan. Mittareita ei kalibroitu, joten absoluuttista totuutta lämpötilan 

arvoista ei saatu, mutta lämpötilaerot olivat kiinnostavampia simulaation kannalta, 

kuin itse lämpötilan lukema. 

6.5.2 Testikokoonpanon simulaation tulokset 
Simulaation ajo konvergoitui vain perustarkkuudella. Korkeampi ja korkein tarkkuus 

eivät konvergoineet 300 laskentaiteraation aikana. Keskimmäisen tarkkuuden resi-

duaalien konvergointi näkyy kuvassa 6-5. Tässäkin nähdään, että residuaaleista z-

akselin nopeus tekee sahaavaa liikettä, mikä viittaa ajasta riippuvaan virtaukseen tai 

verkotuksen kyvyttömyyteen kaapata suuria nopeusmuutoksia pienillä alueilla. 

Simulaatioista saatiin tulokset myös konvergoimattomilla ajoilla, eikä iteraatioiden 

määrää nostamalla saatu niitä konvergoimaan, sillä residuaalit jäivät junnaamaan 

paikoillaan (Liite C). 

 

Kuva 6-5. Keskimmäisen tarkkuuden simulaation residuaalit. 

Simulaatiosta otettiin tuloksiin näkyviin lämpötilat samoilta alueilta, joilta lämpötila 

mitattiin testikokoonpanon ajon aikana. Kuvassa 6-6 näkyy perustarkkuuden arvot, 

kuvassa 6-7 on korkean tarkkuuden arvot ja kuvassa 6-8 korkeimman tarkkuuden 

lämpötilat.  

Arvot otettiin mallinnetun jäähdytyssiilin kapeimmasta kohdasta, ulkoreunalta, 90 as-

teen kulmassa toisiinsa nähden. AIM:ltä pyydettiin seinämän alueelta (face) lämpö-

tilan jakauma värikartalla piirrettynä (contour). Tässä lämpötilan eri arvot ovat väri-

koodattu ja suurin, sekä pienin lämpötila merkitty viivalla ja numerolla. Eri 
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simulaatiotarkkuuksien arvot on kerätty taulukkoon 6.6, keskiarvot yhden desimaalin 

tarkkuudella, kuten taulukoissa 6.4 ja 6.5. 

 

Kuva 6-6. Jäähdytyselementin simulaatio perustarkkuudella. 

 
Kuva 6-7. Jäähdytyselementin simulaatio korkealla tarkkuudella. 
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Kuva 6-8. Jäähdytyselementin simulaatio korkeimmalla tarkkuudella. 

Discovery AIM antaa tulokset lämpötiloille kolmen desimaalin tarkkuudella. Tulokset 

on kirjattu taulukkoon 6.6 yhden desimaalin tarkkuudella 

Taulukko 6.6. Simulaatioiden antamat jäähdytyselementin lämpötilat eri tarkkuuk-
silla. 

Tarkkuus ja mittaus Yläosa (℃) Alaosa (℃) Lämpötilaero (℃) 

Perus, 1. 37,0 40,2 3,2 

Perus, 2. 37,8 41,0 3,2 

Keskiarvo perus 37,4 40,6 3,2 

Korkea, 1. 35,4 39,7 4,3 

Korkea, 2. 36,2 41,0 4,8 

Keskiarvo korkea 35,8 40,3 4,5 

Korkein, 1. 35,7 40,3 4,6 

Korkein, 2. 35,4 40,7 5,3 

Keskiarvo korkein 35,6 40,5 4,9 

 

Havainnointiin, että vaikka simulaatio ei konvergoinut korkeamman tarkkuuden simu-

laatioilla, niiden tulokset olivat lähempänä mitattuja lämpötiloja. 
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6.5.3 Arviointi testikokoonpanon simulaatiotarkkuudesta 
Taulukkoon 6.7 on kerätty vertailuun testikokoonpanosta otetut termoparimittaukset, 

sekä eri simulaatioiden tarkkuuksien antamat tulokset suhteessa niihin. Tiedot on 

kerätty taulukoista 6.4, 6.5 ja 6.6. käyttäen keskiarvotuloksia. Taulukossa 6.8. on 

vastaavasti IR-mittauksella otetut tulokset. Tämä antaa hyvän kuvan siitä, kuinka lä-

helle kukin tarkkuusaste pääsi kumpaakin mittaustapaa. 

Taulukko 6.7. Simuloitujen lämpötilojen keskiarvojen ero suhteessa termopariläm-
pömittarin tuloksiin. 

Taulukko 6.8. Simuloitujen lämpötilojen keskiarvojen ero suhteessa infrapunaläm-
pömittarin tuloksiin. 

 

Taulukosta 6.7 ja 6.8 nähtiin, että termoparilla mitatut keskiarvotulokset olivat lähem-

pänä simulaation antamia lämpötiloja. Infrapunalämpömittarilla mitatuissa vastaa-

vasti lämpötilaero oli lähempänä simulaation vastaavaa. Korkeimman tarkkuuden si-

mulaatio antoi parhaan mallin, riippumatta lämpötilan mittaustavasta. Siinä lämpötilat 

olivat simulaatiossa 1,3-3,5% suurempia kuin mitatussa, mutta lämpötilaerot jäähdy-

tyselementin ylä- ja alaosan välillä olivat 98-100% mitatusta arvosta. 

Ansys Discovery AIM soveltui hyvin kokeellisten tulosten perustella rakennettuun si-

mulaatioon virtauksen ja lämmönsiirron osalta, jos virtaustilavuus voitiin olettaa 

muuttumattomaksi, eikä tarkoituksena ollut mallintaa reaktiivisia virtauksia. Fluentin 

ratkaisija ja ohjelman intuitiivinen käyttöliittymä takasivat helpon, mutta robustin mal-

linnuskokemuksen. 

Mittaus tai simulaation tarkkuus Yläosa Alaosa Lämpötilaero 

Termopari, keskiarvo 34,8 ℃ 40,0 ℃ 5,0 ℃ 

Perustarkkuuden ero +7,5 % +1,5 % -36 % 

Korkean tarkkuuden ero +2,9 % +0,8 %  -10 % 

korkeimman tarkkuuden ero +2,3 % + 1,3 % -2,0 % 

Mittaus tai simulaation tarkkuus Yläosa Alaosa Lämpötilaero 

IR-mittari, keskiarvo 34,4 ℃ 39,3 ℃ 4,9 ℃ 

Perustarkkuuden ero +8,7 % +3,3 % -35 % 

Korkean tarkkuuden ero +4,1 % +2,5 % -8,2 % 

korkeimman tarkkuuden ero +3,5 % +3,1 % +0 % 
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7. YHTEENVETO 

Työn tärkein anti henkilökohtaisesti oli työn tekijälle saatu kokemus sen soveltuvuu-

desta erilaisiin ratkaisumalleihin. Tätä kokemusta pyrittiin jakamaan työn kautta luki-

jalle, myös siten, että työ olisi helposti toistettavissa tai testattavissa muilla ohjelmis-

toilla, tai alustoilla. Työn aihe oli itse suunniteltu ja itselle tehty, ja sen laajuus oli 

melko vapaasti kasvatettavissa. Työn tavoitteena oli tutkia sitä, kuinka hyvin Ansys 

AIM soveltuu analyyttisten ratkaisujen mallintamiseen numeerisesti, kuinka helppo 

AIM:ää on käyttää ylipäätään, sekä kuinka hyvin se soveltuu kokeellisen tutkimuksen 

mallintamiseen. 

Discovery AIM:ää käytettäessä, tarkoituksena oli mahdollisimman vähän puuttua 

asetuksiin, joita ohjelma ei pyytänyt erikseen käymään läpi ja luottaa ohjelman käyt-

töliittymän ohjauksiin. Tämä tarkoitti sitä, että simulaatioita rakennettaessa ei tehty 

verkotuksen paikallista muokkausta ongelmakohtien hallitsemiseen ja täten konver-

goinnin parantamiseen. Verkotusta muokattiin vain säätämällä AIM:n antamaa solu-

tion fidelity -valikkoa perustasosta ylöspäin. Joissain simulaatioajoissa tämä tarkoitti 

turhan pitkää laskenta-aikaa iteraatioiden pyöriessä konvergoitumatta ikinä. 

Työn teoriaosuudeksi valikoitui virtauslaskennan ja siihen liittyvän lämmönsiirron pe-

ruskäsitteet, joilla selvitettiin myös asiaan vähemmän perehtyneille ideat laskennalli-

sen virtaussimulaation taustalla. Tämän lisäksi annettiin lukijalle käsitys siitä, kuinka 

AIM toimii mallinnusta luodessa. Ohjelmisto osoittautui hyvin intuitiiviseksi ja se oh-

jasi oikealle polulle työtä tehdessä tarpeeksi selkeästi, jotta asiaan vähemmänkin 

perehtynyt löytää oikealle tielle. Ohjelman uutena käyttäjänä siihen tutustuminen oli 

helppoa, vaikka ekstensiivistä simulaationrakennuskokemusta ei omannutkaan. 

Analyyttisiä malleja, joita työssä ratkaistiin, edustivat säiliövirtaus, lämpövirran siir-

tymä teräslevyn läpi, sekä virtauksen aiheuttaman tukivoiman tarve levyllä tai kie-

kolla. AIM:n kyky mallintaa analyyttisiä ongelmia kirjallisuudesta osoittautui heikoksi. 

Tulosten kannalta kyky tähän ei ollut kovin huono, osuen 0,1-6,5%:in tarkkuuteen, 

mutta mallien ”siirtäminen paperilta” ohjelmaan osoittautui usein ongelmalliseksi, 

koska ohjelmisto ei kyennyt kaksiulotteisiin virtausmallinnuksiin. Lisäksi reaktiivisten 

virtausten, deformoituvan verkotuksen ja partikkelivirtauksen rajoitukset kaventavat 

sen käyttömahdollisuuksia vastaavasti esimerkiksi palokaasuvirtauksissa, lapa-

geometrian optimoinnissa tai kavitaatiotutkimuksissa.  
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Ohjelmiston käyttömahdollisuudet ovat siis hyvin rajoitetut, sekä laskentatarkkuus 

perusasetuksilla on haavoittuvainen verkotuksen laadun takia. AIM rakentaa verko-

tuksen itse automaattisesti, jollei käyttäjä erikseen pyydä oikeutta muokata sitä. 

Tämä on hyvä perustasoiselle simulaatiokonseptin testaukselle, mutta ei sovellu hy-

vin ongelmakohtien varmentamiseen, sekä niiden hyvään mallintamiseen. Seinämät 

ja virtauksen irtoamiset ovat alueita, joissa toivoisi verkotusautomaation olevan hie-

man tarkempi. 

Kokeellisen tutkimuksen mallintamiseen rajoitetussa kontekstissa (kts edellisen kap-

paleen rajoitusesimerkit) AIM soveltui erinomaisesti. Kolmiulotteisen mallin rakenta-

minen on mahdollista joko Space Claim ohjelmistolla, tai käyttäjän valitsemalla vas-

taavalla mallinnusohjelmalla. Ohjelma kävi loogisesti läpi simulaatioalustuksen eri 

vaiheet, joissa käyttäjän piti lähinnä valita kiinteät materiaalit, virtaava fluidi, sekä 

reunaehdot ja alkuarvot. 

Testikokoonpano, joka AIM:llä mallinnettiin, oli tietokoneen suorittimen jäähdytysele-

mentti tuulettimen kera. Jäähdytyselementistä otettiin termoparilla ja infrapunamitta-

rilla lämpötilatietoja ylä- ja alaosasta rasitustestin aikana, jotta saataisiin selville jääh-

dytyselementin rivalle muodostuvasta lämpötilaerosta tasapainotilassa. Kahdella 

mittausmenetelmällä haluttiin varmistaa lämpötilaeron paikkansapitävyys. Tätä läm-

pötilaeroa pyrittiin simulaatiolla mallintamaan.  

Laskentamalli rakennettiin Solidworks 2019 ohjelmalla, ja siirrettiin Space Claimin 

välityksellä Ansys AIM:n käytettäväksi. Malli alustettiin siten, että ohjelmistollisesti 

mitattu lämpötila suorittimen kannasta laitettiin mallissa jäähdytyselementin pohjan 

keskilämpötilaksi, ja tuulettimen valmistajan ilmoittama tilavuusvirran tuotto sisään-

tulon massavirraksi. Simulaatio ratkaistiin kolmella automaattisella tarkkuudella, pe-

rus, korkea ja korkein. AIM pääsi lähes täydellisesti (suurin ero 2 %, pienin 0 %) 

samaan lämpötilaeroon simulaatiossa. 

Loppupäätelmäksi voitiin sanoa, että AIM soveltui vain rajoitetusti sekä analyyttisten 

ongelmien numeerisiin ratkaisuihin, että kokeellisten tutkimusten mallintamiseen. 

Niillä osa-alueilla, joilla rajoitteet eivät häirinneet, se suoriutui mainiosti, antaen hyviä 

ja melko tarkkoja tuloksia, sekä antaen selkeät ohjeet ja neuvot virtausmallin raken-

tamiseen. Nämä päätelmät koskivat vain lämmönsiirron ja virtauslaskennan osa-alu-

eita AIM:llä.  
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LIITE A: JÄÄHDYTYSELEMENTIN SIMULAATION 
ALUSTUSDATA 
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LIITE B: JÄÄHDYTYSELEMENTIN SIMULAATION 
VERKOTUSKUVAT 

 Medium fidelity

High fidelity

Highest fidelity  
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LIITE C: JÄÄHDYTYSELEMENTIN SIMULAATION 
RESIDUAALIT 

Highest fidelity 


