Nové modely øeené ve FEMLABu
V minulých èíslech tohoto èasopisu bylo uvedeno nìkolik informací o programu FEMLAB, který vyvíjí védská firma COMSOL.
Jedná se o rychle se rozvíjející prostøedek urèený k modelování a simulaci fyzikálních úloh v irokém spektru vìdeckých
a technických disciplin. Metoda koneèných prvkù je aplikována
na úlohy popsané parciálními diferenciálními rovnicemi (PDE).
Vzrùstající poèet zájemcù o tento produkt ádá více informací
o programu i o jeho monostech vyuití. K dobrému zdroji informacím patøí CD s øeenými pøíklady, které mùe kterýkoliv zájemce o FEMLAB získat bezplatnì. Jaké úlohy mùeme na tomto
CD najít?.
CD je rozdìleno do nìkolika specializovaných èástí. V první jsou
uvedeny úlohy øeené samotným FEMLABem, v dalích jsou úlohy rozdìleny podle specializovaných modulù. Jeden z pøíkladù øeených samotným FEMLABem je vyuití externího magnetického
pole ke zkoumání jeho vlivu na proudìní krve v cévách. Model tuto
tekutinu uvauje jako kontinuum a k øeení jsou vyuity Maxwellovy a Navier-Stokesovy rovnice. Analyzuje se ferro-hydrodynamika krve pøidáním magnetické objemové síly do Navier-Stokesových rovnic, co vede k øeení úloh na magnetického pole.

nost, minimální zamoøování okolí a tichá èinnost. Èlánky jsou
zdrojem energie napøíklad v oblasti automobilù, pøenosné elektronice a dalích.
Model membrány s výmìnou protonù v palivovém èlánku (PEMFC
 proton exchange membrane fuel call) je dalím pøíkladem vyuití
Chemicko-technologického modulu. Vyívá hmotovou rovnováhu
vodíku a vodní páry v plynném kanále anody spolu s pórovitou vrstvou. V plynném kanále katody je vyuita materiálová rovnováha
kyslíku, dusíku a vodních par spoleènì s aktivní vrstvou.
Materiálová vrstva je spojena s pøenosem reakce iontového a elektrického náboje prostøednictvím Tafelova výrazu na anodì i katodì. V plynných kanálech je spojena rovnováha materiálu a náboje
s Navier-Stokesovou rovnicí a s rovnicí kontinuity v kombinaci
s Darcyho pravidlem aplikovaným v ochranné a aktivní vrstvì.

V dalí úloze je analyzován vzorek mokré zeminy vystavené teplotì v bodì mrazu. Zkoumá se chování zeminy a jílu pomocí rovnic
popisujících prostup tepla a hydromechaniku. Nìkdy se mluví
o poroelasticitì. Tohoto principu se pouívá pøi stavbì silnic, ve
stavebnictví nebo pøi zkoumání Zemì.
Pøi øeení tenkých konstrukcí, jako jsou tenkostìnné nádoby mohou být problémy pøi generování sítì. Je uveden pøíklad, kde øeíme rozloení hustoty proudu na povrchu 3D nádoby se dvìma
otvory pro spojení s potrubím a model je definován jako skoøepina. Na jedné stranì je napìtí 400 V na druhé je potrubí uzemnìno.

Tento 3D model zobrazuje výpoèet hustoty proudu
na skoøepinì nádoby a rozloení potenciálu ne jejím povrchu

FEMLAB lze vyuít také pøi modelování nového rozdìlení hmyzu
na rùzných typech rostlin. V tomto pøípadì je uveden model, kdy
na poèátku známe rozloení zakukleného hmyzu a modelujeme
pomocí rovnice difuze nové rozdìlení v rùzných oblastech, které
jsou reprezentovány rostlinami jako je rmen a penice.

Modul pro prunost a pevnost nabízí øeení nìkolika modelù,
z nich mùe být zajímavý napø. tìsnìní z hyperplastického materiálu. Konkrétní model øeí vztah síly pro výchylku tìsnìní dveøí
automobilu vytvoøeného mìkkou gumou. V modelu je vyuit hyperplastický matriál spoleènì s výpoètem velkých deformací.

K modelování nìkterých úloh lze vyuít specializované moduly
s PDE upravenými na konkrétní profesní oblasti. Jedním z nich je
Elektromagnetický modul, pomocí kterého je øeeno rozloení
teploty na elektrickém motoru. Støídavý proud v cívce statoru
indukuje proud v kotvì a vznikající teplo ohøívá konstrukci motoru. Pøi výpoètu se uvauje tenká izolaèní vrstva mezi cívkou statoru a rotorem a celý motor je modelován pomocí aplikace QuasiStatic v Elektromagnetickém modulu a aplikace prostupu a vedení
tepla v základním FEMLABu.

Jsou uvedeny také pøíklady na øeení s viskoelastickým materiálem, který má odezvu závislou na èase dokonce i kdy je jeho zatíení konstantní. Takovéto vlastnosti mají napøíklad polymery
a biologické tkánì. Nejèastìji pouívaná aproximace je lineární viskoelesticita, kdy napjatost závisí lineárnì na deformaci a její derivaci podle èasu.

Dalí pøíklad vyuívá aplikace prostupu a vedení tepla z Chemickotechnologického modulu. Je modelováno vedení tepla ve sklenici
studené vody zahøívané pokojovou teplotou. Proudìní vyuívá
aplikaci neizotermálního proudìní a teplotního pole. Na poèátku je
teplota sklenice a vody 5 °C. Poté je sklenice postavena na stùl
v místnosti s okolní teplotou 25 °C. Výsledkem je rychlostní pole
splývavého proudìní a grafický výstup ve ètyøech èasových okamicích.
Jednoduchý benchmarkový test proudìní øeí dalí úloha. Je simulováno proudìní v kanále s kolmým odskokem v jeho profilu.
Modelování je kombinováno s energetickou rovnováhou a je zde
názornì uvedeno snadné vyuití multifyzikálních moností
FEMLABu.
V souèasné dobì je øada výzkumných úloh zamìøena na palivové
èlánky. Palivový èlánek je chemický reaktor, který mìní chemickou energii na energii elektrickou. Jeho výhodou je vysoká úèin-
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Bylo zde popsáno jen nìkolik øeených modelù, které jsou na CD
uvedeny. Kadý model je teoreticky rozebrán a obsahuje popis øeení úlohy ve FEMLABu. Nìkteré modely obsahují také postup øeení a výsledky, vèetnì jejich animace. Vechny modely je moné
naèíst do FEMLABu 3.0 a vlastnoruènì si tak vyzkouet zadávání
potøebných parametrù.
Pøestoe verze 3.0 byla uivatelùm nabídnuta v dubnu letoního
roku, je v souèasné dobì k dispozici update na verzi 3.0a a v prùbìhu letoního roku se chystají dalí výrazné novinky ve verzi
FEMLABu 3.1.
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