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Въведение 
Механиката на непрекъснатите среди (течности, 
газове и твърди деформируеми среди) е част от 
класическата механика. Течностите и газовете се 
обединяват под общото название флуиди, като 
тяхното движение се изучава от Механиката на 
непрекъснатите среди или по-точна ат от 
Механиката на флуидите. Механиката на флуидите 
e част от Механиката на непрекъснатите среди.   

Проблеми в промишлеността свързани с движение 
на тела във флуиди, движение на флуиди в тръби, 
топлообмен, кондензация, смесване на флуиди от 
различен вид, фазови превръщания и много други 
феномени трудно могат да бъдат решени с 
помощта на общите математически формулировки 
от  Механиката на флуидите поради 
комплексността на заданието, като най-често 
става дума за задания в тримерното пространство. 
В помощ на решаването на подобен тип задания 
идва Изчислителната Динамика на Флуидите – ИДФ 
(на английски: Computational Fluid Dynamics- CFD).  

Математическите методи залегнали в 
Изчислителната Динамика на Флуидите 
произхождат от Метода на Крайните Елементи 
(Finite Element Method) и от Метода на Крайните 
Обеми (Finite Volume Method). Дори обаче с помощта 
на Изчислителната Динамика на Флуидите тези 
методи остава задълго време неприложими за 
решаване на иженерни задания в реалните условия на 
промишлеността, където в изключителни кратки 
срокове, много често без наличитето на служители 
с голяма теоритична подготовка в Изчислителната 
Динамика на Флуидите е нужно да бъдат 
прогнозирани характеристиките на даден процес. С 
ускореното развитите на компютърната техника в 
последните 20 години стана възможна появата на 
няколко мощни софтуерни продукта за провеждане 
на компютърни симулации основани на 
Изчислителната Динамика на Флуидите.  

Продуктът FloEFD на фирма Mentor Graphics  e 
мощен софтуерен пакет за тримерни симулации на 
всякакъв вид движения на флуидни потоци и 
топлообмен по метода на Изчислителната 
Динамика на Флуидите (Computational Fluid 
Dynamics). FloEFD е изграден така, че да улесни 
достъпа на по-широк кръг инженери и конструктори 
до феномените на флуидната механика по лесен и 
достъпен начин.   Дълги години решаването на тези 
проблеми ставаше единствено в строго 
специализирани лаборатории и специалисти с 
многогодишен опит в Динамиката на Флуидите. 
Итеграцията на Flo.EFD в най-популярните CAD 
пакети дава възможност симулациите да се 
извършват по време на самия процес на  
проектиране. Подходът за интеграция на процеса на 
проектиране и симулации е познат под названитето 
„C инхронен CFD“ („concurrent CFD“). 

Изследване на  флуидни явления и процеси преди 
създаването на  физически прототипи 

Изследването на флуидни явления чрез създаване на 
голям брой физически прототипи в така наречени 
моделни изпитания, днес е вече почти невъзможно 
поради изключително кратките срокове на 
развойните проекти и високите разходи свързани с 
моделните изпитания извършвани в специализирани 
лаборатории. Изискванията за предварително 
доказване на бъдещите характеристики на 
проектираното изделие или система обаче нарастват 
всяка година. Единственото решение е още по- 
интензивното използване на компютърните 
симулациии по метода на ИДФ.  

 

Потребности на индустрията към специализирани 
компютърни флуидни симулации 

Flo.EFD е разработен да служи за решаване на 
инженерни задания в индустрията, там където 
инженерът се сблъсква с всякакъв тип проблем по 
пренос на течности или газове, тяхното смесване, 
кондензация, наличие на турболенция, 
топлопренасяне, топлоотдаване и много други 
физични феномени свързани с флуидите. 
Философията на FloEFD е изградена на принципа да 
бъде достъпен за инженери неспециалисти в сферата 
на Механиката на Флуидите и топлотехниката, които 
обаче се нуждаят от практически решения при 
проектиране на индустриални изделия, инсталации 
или електронна и компютърна техника.  

Доверявайки се на многократно провереното 
математическо ядро на Flo.EFD инженера получава 
възможност да онагледи и проучи комплексни 
процеси, които доскоро можеха да бъда анализирани 
само от научни работници с огромен опит и трудни за 
широка употреба програмни пакети. Благодарение на 
дългогодишния опит на развойния екип Flo.EFD 
гарантира надеждни резултати, които могат да бъдат 
използвани в официална документация, а наличието 
на голям брой физически ефекти гарантират прецизно 
симулиране на зададената задача. Точността на 
резултатите от флуидните симулации проведени с 
Flo.EFD са проверени многократно в лабораторни 
условия, но и в реалните условия на индустрията.  

 

 

� Експеримент 
           Симулация в FloEFD 



Класически подход за компютърни изчисления по 
метода на Изчислителната Динамика на 
Флуидите.  

При класическия подход за провеждане на 
компютърно подпомогнати флуидни симулации 
изчисления в много фирми отдел „Конструктивен“ и 
отдел „Изчисления“ представляват отделни, 
организационно разделени групи. Подходът в този 
случай може да се опише по следния начин: след 
завърщване на даден етап на изграждане на 
тримерния модел, а понякога и чак след окончателно 
му завършване се провеждат флуидни анализи в 
специализирана CFD програма от отдел 
„Изчисления“. Този подход на работа има следните 
отрицателни последствия: 

• Загуба на време за прехвърляне на моделите от 
CAD програмата в CFD програмата, която е 
отделен софтуерен пакет  

• Загуба на асоциативност между геометричен 
модел и омрежване 

• Нужда от интензивна комуникация между 
конструктора и изчисляващия инженер.  
Прехвърлянето на подзадания дори в една и 
съща фирма е свързвана със спазването на 
определени формални стъпки, което коства 
време 

• Възможни грешки в повърхнините на 
геометричния модел и нужно време за тяхното 
коригиране с цел да се създаде омрежването 

Проектиране на изделието
или системата

Изделието /
системата 
отговоря на 
изискванията

не

да

Производство
Флуидни анализи проведени 
във външна CFD програма

 
 
Интегриран подход за компютърни изчисления с 
помоща за компютърни изчисления по метода на 
Изчислителната Динамика на Флуидите.  

Типично за този подход на работа е използването на 
модерни CAD програмни продукти с вградени 
модули за провеждане на флуидни симулации. 
Типичен представител на подобен тип системи е 
Flo.EFD с неговите интеграции в CAD системите от 
най-висок глас CATIA, ProEngineer и Unigraphics NX. 

При използването на подобен тип програмни 
решения конструктора получава възможност да 
провежда самостоятелно първоначално прогнозиране 
на флуидните характеристики на бъдещото изделие 
още във фазата на идеен проект и в първоначална 
работна фаза, без да се нуждае от специалист.  

Конструиране без 
съпровождащи флуидни

симулации

Флуидни симулации проведени 
във външна CFD програма

Изделието / системата 
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изискванията

не да
Производство

Флуидни симулации

проведени в интегриран CFD
модул

Прогнозиране

Проверка

 
 

Интегрираният подход за компютърни изчисления в 
работната среда на конструктора дава изключителни 
големи предимства, като например: 

• Пълна асоциативност между тримерния 
модел и зададеното омрежване. Промяна на 
геометричната форма на модела води до 
актуализиране на омрежването при спазване 
на зададените гранични условия.  

• Възможност за провеждане на експерименти 
чрез провеждане на вариации на параметър 
или група параматери от геометричния 
модел с цел подобряване на стойостите на 
оптимизираните величини.   

• Възможност за сравнение на 
оптимизираните величини  на няколко 
алтернативни геометрични конфигурации на 
изделието при идентични гранични условия 
и характеристики на омрежването. 

• Резултатите от флуидния анализ могат да 
бъдат своевременно взети впредвид в 
тримерния модел чрез промяна на 
геометричната форма в критични области.  

 

 
 
Интегрираният подход за компютърно подпомогнат 
флуиден анализ има големи предимства за 
ускоряване на цикъла за разработка. Основните 
характеристики изследваната система, най-
подходящата й геометрична конфигурация, например 
с цел снижавяне на загубите по трасето, по което 
преминава флуида, спада на налягането или 
подобряване на топлообмена, могат да бъдат 
анализирани и предварително симулирани от 
конструктора. С Flo.EFD могат да работят не само 
експерти по Изчислителна Динамика на Флуидите, но 
и всички конструктори, които работят с CATIA, 
ProEngineer или Unigraphics NX.  Flo.EFD е вграден в 
тези CAD програми, така че логиката на използване 
на отделните функции в модула съвпада с тази на 
съответната CAD програма.  

Тъй като конструктора не винаги разполага с 
експертни познания в Метода на Крайните Обеми, то 
за подобен тип вградени CFD модули се изисква 
наличието на надежни функции за проверка на 
точността и качеството на омрежването. По този 
начин се изключва възможността за неточности в 
резултатите например поради недостатъчно ниво на 
приближение на омрежването към реалната 
повърхност на модела.  

 

 

 

 

ППррооееккттииррааннее  
CCFFDD  ссииммууллаацциияя  



Ключови технически характеристики и 
предимства 

Функционалност 

Интуитивната работна среда на Flo.EFD го прави 
изключително лесен за усвояване и бърз за прилагане 
дори и от неспециалисти. Целта на разработчиците на 
FloEFD е да предоставят високите технологии за 
флуидни симулации на по-широк кръг инженери. За 
разлика от другите традиционни програми за 
флуидни симулации от висок клас за провеждане на 
симулации с Flo.EFD не са нужни дълбоки познания в 
Механиката на Флуидите. С Flo.EFD се търсят 
решения на реални технически проблеми 
посредством надежден и лесен за употреба софтуерен 
пакет при пълна съпоставимост на резултатите от 
компютърните симулации с тези от практическите 
измервания.  

Качеството на омрежването 

Качеството на омрежването на анализирания 3D 
модел е една от основните предпоставки за 
получаване на симулационни резултати възможно 
най-близки до реалността. FloEFD предоставя на 
потребителя както възможността да създава 
автоматично омрежване, така и самостоятелно да 
контролира процеса на създаване на омрежването. 
FloEFD притежава един от най-мощните алгоритми за 
омрежване, който е в състояние да се справи с много 
сложни геометрични форми. Вградени алгоритми, 
като например Adaptive Meshing за създаване на 
адаптивно  омрежване в зависимост от важността на 
отделните области на 3D модела, спомагат за още по-
голяма точност на омрежването.  

Симулация на ламинарни, преходни и турболентни 
течения 

Една от ключовите характеристики на FloEFD е 
употребата на унифициран модел за симулацията на 
ламинарни, преходни и турболентни течения. Това е 
от изключително голяма значение, когато 
потребителя не може да прецени дали е достигната 
фазата на преминаване от ламинарно в турболентно 
течение. Чрез интелигентните агоритми на Flo.EFD се 
премахва нуждата потребителя предварително да 
задава типа на протичане на флуида- той се определя 
автоматично от програмата. Режимът на пресмятане 
на уравненията се сменя без да е нужна намесата на 
потребителя.  

Автоматичен контрол на конвергиране на решението 

В зависимост от сложността на задачата и 
геометрията е възможно симулацията да продължи 
часове. За да не се стига до там, че програмата не 
може да намери оптимално решение възоснова на 
зададените гранични условия, тоест решението да не 
конвергира, във Flo.EFD е предвиден автоматичен 
контрол на конвергирането на решението,  възможни 
грешки, статус на решаване на заданието, както и 
междинни стойности  на наблюдаваните параметри.  

Интеграция с разпространените CAD програми  

За да се превърнат флуидните симулации в 
неразделна  част от процеса на проектиране 
софтуерния пакет трябва да бъде лесен за използване, 
както и да притежава пълна интеграция с познатите 
CAD пакети. При използване на параметризирани 3D 
модели това позволява при промяна на 3D модела, 

мрежата да се адаптира към направените промени. 
Flo,EFD е единствената компютърна програма за 
провеждане на флуиди симулации, която може да се 
използва като самостоятелен продукт и е 
едновременно притежава пълна интеграция в 
основните CAD системи –  CATIA V5, 
ProENGiNEER, Siemens NX, SolidWorks, Inventor и 
SolidEdge. 

 

 

Индустриални приложения на Flo.EFD  

• Авиация /Военна промишленост 

• Автомобилостроене  

• Медицинска и биомедицинска техника 

• Химическа индустрия 

• Компютърна техника 

• Строителство, сградни системи (ОВиК) 

• Изделия за бита 

• Eлектроника, осветителна техника,  

• Енергетика 

• Корабостроене, яхтостроене 

• Нефто и газодобивна промишленост 

• Преработка на пластмаси 

• Охладителна техника 

• Телекомуникации 

• Измервателна техника 

• Помпи, клапани 

• Водоснабдяване 

Интеграция на компютърно подпомогнати 
флуидни симулации във фирмените процеси  
 
Големият брой промишлените отрасли, в които 
успешно се използна Flo.EFD като средство за 
прогнозиране и подобряване на качествата на 
бъдещите продукти доказват, че визията за 
интеграция на процеса на проектиране и процесите за 
симулация води компаниите, които използват 
методите на „concurrent CFD“ до: 

• Подобряване на техническите 
характеристики, функциалността и 
надеждността на  продукта; 

• Съкращаване значително броя на 
прототипите; 

• Намаляване на риска от грешки при 
проектирането; 



• Спестяване на време и пари чрез скъсяване 
на времето за проектиране и ускоряване на 
времето  за внедряване на нови продукти; 

• Подобряване на екологията чрез 
усъвършенстване на процесите; 

 
 
 
Вградени функции улесняващи потребителя 
 
Бързо генериране на репорти 
Бързо създаване презентиране на таблични или 
анмирани резултати от симулациите.  
 
Съветник за анализ(Analysis Wizard) 
Мощният  Analysis Wizard на Flo.EFD направлява 
потребителя, когато възникне  проблем, така че да не 
пропусне някоя важна стъпка от цялостния процес на 
подготовка на симулацията. 
 
Приложението „What-if“  
Може би най-мощното приложение на FloEFD  е 
лекотата, с която можете да изпълните „what – if “  
анализи. Бързо и качествено могат да бъдат 
съпоставени варианти или да бъдат отчетено 
влиянието на промяната на даден параметър върху 
анализираните величини.  
FloEFD  помага да създавате многобройни варианти 
във Вашия конструкция чрез модифициране на 3D 
модела  без да е необходимо да прилагате повторно 
гранични условия. Просто сравнете многобройни 
конструктивни решения и изберете най-доброто за 
крайния дизайн на продукта. 
 
Визуализация 
Щом веднъж анализирате Вашия проблем, 
визуализацията на решението е въпрос на един клик с 
мишката. Чрез избор на опцията от менюто за 
създаване на изгледи системата ще генерира бързо 
желаните изгледи. 
 

Реални инженерни предизвикателства- решенията 

на които могат да бъдат намерени с Flo.EFD 

Охлаждане на електронни системи и апаратура 

Ранният анализ и оптимизация с FloEFD, далеч още 
преди продукта да напусне „чертожната дъска“,  
помага на компаниите да предоставят на своите 
клиенти продукти с по-висока надежност, по-висока 
енергийна ефективност и по-добри характеристики. 
Решавайки инженерни предизвикателства като 
термични симулации на охлаждането на печатни 
платки (PCB thermal design), проектириране на 
радиатори, охлаждане на шкафове с апаратура, 

сървърни помещения чрез оптимизиране на 
въздушния поток или на охлаждането, дава 
възможност за ранен анализ за възможни недостатъци 
или грешки в концепцията на изделието. 

 

Векторна диаграма на въздушния поток в корпуса на 

електронен блок. 

Флуидни потоци в турбокомпресори и помпи 

FloEFD дава възможност да се изследват и 
оптимизитрат сложни флуидни  потоци в 
турбокомпресори и помпи, взаимодействието на 
флуиди в детектори за дим, циклони, чисти 
помещения и всякакви устройства използващи 
въздух. 

 
 
Симулация на многофазни потоци и процеси на 
смесване 
Възможно е изследване и визуализиране на 
смесването на флуиди и газове за определяне на 
оптималното съотношение в широка гама от 
продукти като: перални, съдомиялни, батерии за 
кухня и баня и дори горивни клетки. 
 

 
FloEFD е способен да симулира взаимодействието на 
флуиди при  смесване. 

 
Предсказване“ на сили 
Изследване на силите  възникващи  вследствие 
флуидния поток в клапани, аеродинамичните сили 
при обтичането на обект, деформациите и 
натоварването  вследствие топлинното разширение и 
др. 



 

Определяне на силата резултираща от вятъра приложена 
върху радарна станция; визуализиране на отклоненето на 
вятъра при обтичане на чинията и резултатните зони на 
турбулентност.  

 

Топлинни процеси 

Визуализацията и изследването на температурни 
полета в и около всякакви вид топлоотдаващи уреди 
и системи, като например фурни, топлообменници, 
пробиващи глави и други също е възможно с 
Flo.EFD. На инженерите се дава възможност да 
анализират по достъпен начин иначе сложни физични 
процеси като; топлопроводимост, топлинната 
конвекция, топлообмен между различни флуиди и 
много други.  

 

Анализът показва топлинната струя от мощен LED  
модул. 

 

Оптимизиране на въздушните течения във и извън 
сгради 

Симулацията и анализа на въздушните течения  в и 
около сгради и помещения е възможна с помощта на 
Flo.EFD. Така може да се „предсказват“ тримерни 
въздушни течения, топлообмена и разпространение 
на чистия и замърсения въздух, както във 
вътрешността, така и около сградата.  

 

Симулация на въздушния поток в сграда 

 

 

 

Симулация на обдухване на сгради 

 

Нужни познания и обучение на специалисти 

Много често реалните проблеми в развойните отдели 
съвсем не произтичат от техническите възможности 
на отделните програмни пакети за провеждане на 
симулации. Всички програми притежават силни и по-
слаби страни. Проблемите най-често се крият в 
липсата на експерти, които в динамичните рамки на 
развойните проекти да бъдат винаги на разположение  
и да бъдат достатъчно гъвкави да доставят на 
конструкторите обратна информация с цел 
свовременна оптимизация на конструкцията. Чрез 
пълната интеграция на Flo.EFD в работната среда на 
най-разпространените CAD програми се създават 
предпоставки за всеки инженер да провежда 
първоначални флуидни симулации с цел 
прогнозиране. Обучението на даден специалист до 
степен да може самостоятелно да провежда 
симулации е два до три дена. Времето за обучение на 
специалисти в специализираните програми  за 
флуиден анализ е неколкократно по-дълго.  
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