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Түйін
Жұмыстың көлемі: 60 беттен тұрады.
Пайдаланылған әдебиеттер саны: 21
Кілттік сөздер: ANSYS Workbench, ANSYS Fluent, Meshing, Tree Outline,
Inlet, Outlet, Named selection, Sizing, Boundary Conditions.
Жұмыстың құрылымы: магистрлік жұмысы кіріспеден, негізгі бөлімнен,
қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Жұмыстың мақсаты: атмосфералық ауа бассейнінде төтенше жағдай
кезіндегі (өрт, жарылыс) зиянды газ концентрациясының таралу динамикасын
ANSYS программалық кешені негізінде сандық модельдеу.
Қолдану салалары: жұмыстың барлық кезеңдері толық сипатталған және
нәтижелері білім беру үрдісінде, сондай-ақ өндірісте қолданылуы мүмкін.
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Реферат
Объем работы: 60 страниц.
Использованная литература: 21
Ключевые слова: ANSYS Workbench, ANSYS Fluent, Meshing, Tree Outline,
Inlet, Outlet, Named selection, Sizing, Boundary Conditions.
Структура работы: дипломная работа состоит из введения, основной части,
вывода и использованных литератур.
Цель работы: численное моделирование распространения концентрации
вредных газов в воздушном бассейне атмосферы при чрезвычайных ситуациях
(пожар, взрыв) на базе программного комплекса ANSYS.
Область применения: подробно описаны все стадии работы. Результаты
работы могут быть использованы в учебном процессе, а также на производстве.
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Abstract
Work volume: 60 pages.
The used literatures: 21
Keywords: ANSYS Workbench, ANSYS Fluent, Meshing, Tree Outline, Inlet,
Outlet, Named selection, Sizing, Boundary Conditions.
Structure of work: the thesis consists of introduction, the main part, a conclusion
and the used literatures.
The purpose of work: numerical modeling of the distribution of harmful gas
concentrations in the air basin of the atmosphere in emergency situations (fire,
explosion) based on the ANSYS software complex.
Areas of application: all stages of work are described in detail. The results of the
work can be used in the educational process, as well as in the production.
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1 КІРІСПЕ
1.1 Қоршаған ортаның ластану мәселесінің өзектілігі
Атмосфера бүкіл әлемнің тіршілік ортасы. Ол жердің бетін толықтай
жабатын және жер бетін Күннен түскен зиянды ултракүлгін сәулелерден
қорғайтын газ қабықшасы болып табылады. Ол жер шары халықтардың ортақ
байлығы болғандықтан оның сапасы, тазалығы адамзат үшін өте маңызды. Адам
баласы үшін орасан зор пайдалы ауа бассейіні соңғы жылдары күрделі
өзгерістерге ұшырап отыр. Экологияның нашарлауы күн сайын ғылыми
қоғамдастықтың көп назарын өзіне аударуда. Оның негізгі себептері – ауаға
адамның антропогендік іс-әрекетінен болатын әртүрлі газдардың шығарылуы,
табиғи ресурстардың бақылаусыз пайдаланылуы. Ластағыш заттардың негізгі
көздері – жарылыстар, өнеркәсіп, автокөліктер, зауаттар, жылу энергетикасы,
қару жарақтарды сынау, ғарыш кемелер мен ұшақтар т.б. Жоғарыда аталған
объектілерден атмосфераға түскен заттар ауа құрамындағы компоненттерінің
қатысумен химиялық немесе фотохимиялық өзгерістерге ұшырайды. Содан соң
пайда болған химиялық өнімдер суға, топыраққа түсіп, барлық тірі
организімдерге зиянын тигізеді.

1.1-сурет. Ауаның ластануының негізгі көздері.
Қазіргі таңда атмосфераның ластануын зерттеу үлкен қызығушылық
тудыруда. Атмосферадағы зиянды қоспалардың концентрациясын бағалау,
бақылау және есептеу теориялық зерттеулерге негізделген және өнеркәсіп
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кәсіпорындарының шығарындыларын бақылау үшін қысқа мерзімді
болжамдарды жасауға да болады.
Өнеркәсіптік кәсіпорындардан тек қана жеңіл қоспалардан ғана емес,
сонымен қатар ауыр элементтерден де тұратын зиянды қалдықтар бөледі. Және
біз оның жануарлар мен өсімдіктерге қауіп төндіретінін көбінесе байқай
бермейміз.
Экологиялық проблемаларды шешу үшін көптеген шектеулер енгізілді,
оның ішінде қалдықтарды шығаратын құбырлардың биіктігі, кәсіпорын мен елді
мекендердің арасындағы қашықтық, қоспалардың таралуының оңтайлы сейілуі
үшін жылдамдығы және тағы басқалар.
Экологиялық мәселелерді шешу үшін түрлі деңгейлерде келісілген
әрекеттерді қажет етеді. Үкімет пен халықаралық ұйымдар өз өнеркәсібі
шығаратын шығарындылар көлемін шектейтін көптеген құжаттарды
қабылдайды.
Атмосферадағы зиянды қоспалардың сейілуі осы саладағы
метеорологиялық жағдайлармен тікелей байланысты.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар зиянды газдардың сейілуіне
жол бермейді. Мұндай жағдайлардың бірі – температураның тігінен таралуы
яғни жер қабатының жылуды сіңуіне немесе шығаруға қабілеттілігіне
байланысты [14].
Жер бетінде ғана емес, сонымен қатар биіктікте де пайда болатын
инверсия деп аталатын тұжырымдама бар. Инверсия температура көтерілуін,
температураның қатты төмендеуін немесе биіктіктен температура өзгерісін
тоқтатуын сипаттайды.
Инверсия қабаттары жер бетіне жақын жерде ғана емес, белгілі бір
биіктікте де орналасуы мүмкін. Қоспалардың концентрациясы қабаттың
қалыңдығына және инверсия қарқындылығына да әсер етеді.
Қоршаған ортаға ең ықпалды әсер ететін атмосфераның үстіңгі
қабатындағы инверсиялар болып табылады.
Компьютерлік модельдеу қысқа мерзімді болжамдар жасауға, сондайақ атмосферадағы зиянды газдардың таралу бағытын болжауға мүмкіндік береді,
бұл осы тақырыптың өзектілігіне аса назар аудартады.
1.2 Атмосфераға зиянды газдардың таралу модельдері
Атмосфераның беткі қабатындағы зиянды қоспалардың таралу моделі
төмендегі факторлардың әсерін ескере отырып құрылды: инверсияны қамтитын
температура стратификациясын, жел жылдамдығын, елді мекеннің
орографиясын және т.б.
Әр түрлі факторларды ескере отырып және атмосфераның ластануын
түрлі бағыттарда зерттеулер жүргізілген, көптеген мақалалар жарық көрді.
Қазірге таңда қоршаған ортаның ластануы өзекті тақырыптардың бірі
болып табылады.
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«Өндірістік экологияның математикалық моделі» » (А.Ф. Зубков, Ю.С.
Гусынина, XXI ғасыр, өткеннің қорытындылары және қазіргі кезеңнің
проблемалары, 02(30)/2016, 143–146 бет) мақаласында өндірістің қауіпсіздігін
экологиялық-экономикалық жүйенің элементі ретінде бағалайтын модель
ұсынылған. Өнеркәсіп өндірісі толығымен қалдықсыз болуы мүмкін емес. Кезкелген өндірісте осы критерийге қол жеткізу бірнеше параметр бойынша
оңтайландыруға байланысты: технологиялық, энергетикалық, экономикалық
және экологиялық. Осыған байланысты өндірісті оңтайландыру, сондай-ақ
экологияны қорғау үшін күресу міндеті қойылған.
Аз қалдықты және қалдықсыз өндірістерді құрудың көптеген
бағыттары бар, олардың бастысы - энергия мен шикізатты ұтымды және бірлесіп
пайдалану, қолданыстағы технологияларды жетілдіру, сонымен қатар жаңа
технологиялық процестерді, өндірістерді және тиісті жабдықтарды құру.
Мақалада кәсіпорындағы өндірістің тиімділігін ғана емес, сондай-ақ
қалдықтардың экологиялық дұрыстығын да қолдайды. Мақалада қарастырылған
модель экологиялық критерийлерді есептеу үшін пайдаланылуы мүмкін
формулалармен сипатталады.
Осындай модельдерді құру қажеттілігі қоршаған ортаның ластануының
тез арада өз шегіне жетуі мүмкін екендігіне байланысты. Бұл орасан зор
зардаптарға әкелуі мүмкін.
Өндірістің экологиясы қалдықтардың мөлшері мен құрамымен
анықталады, сол себепті қалдықтардың шығарылған кездегі жай-күйді ғана емес,
сонымен бірге өндірістің күйін, яғни өндірілген қалдықтардың қауіп-қатерін
төмендету қабілетін бақылауға тура келеді.
«Химия өнеркәсібінде атмосфераның ластануын математикалық
модельдеу» мақаласында (Абдула Ж., Галагузова Т.А., Омарова А.Ж., Химия
өнеркәсібінде атмосфераның ластануын математикалық модельдеу // Заманауи
жаратылыстану ғылымының жетістіктері . – 2014. – № 5-1. – 202-205 бет;URL:
https://www.nаturаl-sсiеnсеs.ru/ru/аrtiсlе/viеw?id=33891)
мақаласында
автор
гидрометеорологиялық режимнің ерекшеліктерін ескере отырып, өнеркәсіп
кәсіпорындарының шығарындыларын басқару мәселесін көтереді.
Бұл мақалада қоршаған ортаның сапасын жақсарту әдістерін технологиялық желілерді жетілдіру мен қайта құруды, сондай-ақ, қалдықсыз
технологиялық процестерді әзірлеуді және енгізуді егжей-тегжейлі талқылайды.
Бұл әдістерді компьютерде экономикалық, экологиялық және
математикалық модельдеуді қолданусыз енгізу мүмкін емес. Осы мақаланың
мақсаты экономикалық, экологиялық және математикалық модельдеу әдісін
пайдаланудың пайдасына дәлелдер беру, қоршаған ортаға техникалық жүктемені
және аймақтағы экологиялық жағдайды ескеру. Автор мысал ретінде Тараз
металлургиялық зауытының ластану деңгейін есептеудің тиімді моделін құру
қажеттігін көрсетеді. Сонымен қатар қазіргі уақытта ластану деңгейін анықтау
және оның әсерін бағалау үшін қолданылатын бірқатар математикалық
модельдерді ұсынады.
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1. Сандық әдістерді қолдана отырып, алмасу теңдеуін шешуге және
химиялық бағдарлау саласындағы зиянды заттардың таралуының
диффузиясын шешуге негізделген математикалық модель.
2. Экономикалық және математикалық модельдеу әдісін қолдана
отырып,
реттеуші
көздердің
шығын
функциясының
тұжырымдамасына негізделген модель.
3. Сызықтық өнімді модельді қолдану арқылы функцияларды
құрастыру әдісі
Атмосфералық диффузияның модельдерін дамыту аурудың деңгейін
ескере отырып, үлкен ғылыми және практикалық маңызға ие.
Осылайша сандық модельдерде ластаушы заттардың таралуын
сипаттау үшін қолданылатын экономикалық және математикалық басқару
моделі салынған. Бұл аймақтың әуе бассейнінің сапасының критерийін
қалыптастыру үшін қолдануға болатын, қарастырылып отырған аймақтың
ластану деңгейін бағалауға мүмкіндік береді.
Қазіргі кезде парниктік газдардың, сондай-ақ осындай хлор және бром
сияқты газдар жинақталуы, мұздықтардың еруінің басталғанын, озон қабатының
бұзылуына әкелгенін көрсетіп отыр. Осындай кішкене өзгерістер болашақта
қалпына келтіре алмайтындай залалын тигізуі мүмкін.
«Объектінің экологиялық жағдайын математикалық моделдеуге
әсерінің маңыздылығын бағалау» (О.А. Логвина, М.А. Алехина, «Объектінің
экологиялық жағдайын математикалық моделдеуге әсерінің маңыздылығын
бағалау», XXI ғасыр: өткеннің қорытындылары және қазіргі кезеңнің
проблемалары, 02(30)/2016, с. 217–221) мақаласында өнеркәсіптік кәсіпорынның
қоршаған ортаға келтіретін зияны үшін негізгі жауапкершік өндірушіге
жүктеледі деп айтылған. Сонымен қатар, мақалада процесті сипаттау үшін
математикалық модельдерді құру пайдасына дәлел келтірілген.
Математикалық модельдерді құру кезінде кездесетін қиындықтар
айтылған.
Эгологиялық жағдайды бағалайтын, есептерге, модельдеуге
қолданылатын сандық әдістің дәлдігінің сәйкес келуіне кепілдік беру өте күрделі
тапсырма болып табылады.
Көп жағдайда болжамды гуманитарлық бағыттағы ғылымдарда сапалы
деңгейде жүзеге асырады. Бұл көзқарастың қажеттілігі шамадан тыс
математизация шынайы емес детерминизмге, немесе күрделі математикалық
модельді қолдануға әкеледі. Мысал ретінде пайдаланылған сөздердің мағынасын
түсіндіру үшін қолданылатын және өте қиын математикалық аппараттарға
әкелетін, айқын емес жиынтықтар теориясының қолданылуы болып табылады
[8].
Зиянды заттардың әсері заттардың әсерінің маңыздылығын
анықтайтын көптеген факторларға байланысты.
Мақалада шамаға байланысты әсер маңыздылығын бағалау үшін тиісті
сәйкес деңгейлерге бөлінген. Әсер ету деңгейі қалыптыдан жоғары болған
жағдайда, бұл деңгей ең маңызды болып есептелуі тиіс, яғни бұл жағдайда
міндетті шараларды қабылдау қажет. Экожүйені қайтымды түрде жойып
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тастайтын әсер - бұл екінші маңыздылық. Маңыздылықтың үшінші және
төртінші деңгейі белгілі әлеуметтік нормаларды бұзатын немесе қоғамның кезкелген топтарының мүдделерін бұзатын әсерге ие. Объект ретінде оқшауланған
биотехникалық жүйе (табиғи-техникалық геожүйе) қарастырылады. Қоршаған
орта күйінің функциясы полиномдық түрде көрсетілген, оның көмегімен
белгілерді оңай түрлендіруге және оларды факторлардың әсер етуінің
маңыздылығын бағалау ретінде қолдануға, болжау үшін пайдаланылатын
функцияны жүзеге асыруға болады. Алайда, кемшіліктерге байланысты, бұл
функцияның өкілдігі процестің өте ұзақ уақытында пайдаланылмайды. Бірақ,
қысқа мерзімді болжау кезінде, жасалған бақылау уақытымен салыстыруға
болады, мұндай функцияларды пайдалану жеткілікті түрде дәлелденген .
Осылайша,
мақала
математикалық
үлгілерді
жасайтын
бағдарламашылар үшін де, өндірушілердің өздері үшін қызығушылық тудырды,
осы модельдерді жасау табысқа жету факторларының бірі болып табылады.
«Контраст құрылымдар теориясының көмегімен атмосфераның беткі
қабатындағы турбулентті алмасудың үш өлшемді модельдеуі» мақаласында
(Н.Т. Левашова, Ю.В. Мухартова, А.В. Ольчев, “ Контраст құрылымдарының
теориясы көмегімен атмосфераның беткі қабатындағы турбулентті алмасудың
үш өлшемді модельдеуі ”, Комп. Зерттеу және модельдеу, Т.8 №2(2016), б. 355–
367 ) мақаласында жердің беткі қабаты мен ауа қабығы атмосфераның
арасындағы парниктік газдардың алмасу процесін модельдеу есебі сипатталған.
Сондай-ақ контраст құрылымдарының теориясы көмегімен жасалған, және әр
түрлі өсімдіктерге жақын жылдамдықтың таралуы туралы мағұлматтармен, үш
өлшемді модель сипатталған.
Зерттеудің өзектілігі, ормансыздандыру деңгейін неғұрлым мұқият
бақылап отыру қажеттігі, соның салдарынан өсімдік жамылғысының ішіндегі
және одан жоғары желдің жылдамдығының өзгеруі болып табылады, бұл өз
кезегінде атмосфераның төменгі қабатында ауа массасының турбулентті
алмасуына әсер етеді.
Мақалада қарастырылған модель әртүрлі өсімдік жамылғысына
турбуленттік алмасу үлгісін жасау болып табылады. Моделді сипаттайтын жүйе
алты теңдеудің жиынтығынан тұрады: желдің жылдамдығы үшін компоненттің
әрқайсысы үшін үш қозғалыс теңдеуі, турбулентті кинетикалық энергияны E
теңдеуі және турбулентті кинетикалық энергияның диссипация жылдамдығы ɛ
және күй теңдеуі.
Осылайша, осы мақалада қарастырылған модель жер қабатындағы
турбулентті алмасу үдерістерін реттеуге көмектесе алады, бұл атмосферадағы
парниктік газдардың мөлшерін азайтады.
«Атмосфераның экологиялық жағдайын математикалық модельдеудің
кейбір мәселелері» (С.Ю. Ефремова, Е.А. Парфенова, «Атмосфераның
экологиялық жағдайын математикалық модельдеудің кейбір мәселелері», XXI
ғасыр: өткеннің қорытындылары және қазіргі кезеңнің проблемалары,
02(30)/2016, б. 166–173 бет) атмосфераның жағдайын болжауға көмектесетін
функционалдық
тәуелділікті
құру
мүмкіндігіне
қатысты
сұрақтар
қарастырылады.
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Жүйенің экологиялық жағдайы бірнеше көрсеткіштердің мәнімен
сипатталады, олардың әрқайсысының белгілі бір нормаларға сәйкес келуі немесе
сәйкес келмеуі қоршаған ортаны қорғау шараларының қажеттілігін бағалауға
мүмкіндік береді. Атмосфераның жай-күйін анықтауға мүмкіндік беретін
параметрлер температура, атмосфералық қысым, ауа тығыздығы мен
ылғалдылық, желдің жылдамдығы мен бағыты және т.б. Атмосфералық ауаның
массасының жай-күйін сипаттайтын келесі көрсеткіштер пайдаланылады: NP кез-келген заттардың барынша рұқсат етілген шоғырлануынан асатын ең жоғары
жиілік; SI - салыстырмалы құндылықты беретін стандартты ластану индексі; IZA
- бұл ең көп тараған зиянды заттардың (шаң, SO2, CO, NO2, формальдегид)
жиынтығынан анықталған атмосфераның ластануының жалпы көрсеткіші.
Мақалада сипатталған тәсіл атмосфералық ауаның жай-күйін сапалы бағалау
мәселесін шеше алады. Кейбір ақырлы көлемдегі ауа көлемі күрделі жүйе ретінде
қарастырылады. Бұл жүйенің күйі кез-келген уақытта атмосферадағы n зат 𝜏 1 ,𝜏 2 ,
… , 𝜏 𝑛 , оның күйінің экологиялық жағдайына әсер ететін мазмұнның асып кету
көрсеткіштерімен сипатталуы мүмкін. Мақалада көптеген гетерогенді
факторларды ескеретін болсақ, олардың атмосфераның
Бірнеше параметрлерден тұратын, уақыт- параметр функциясына
әкелетін, атмосфераның жай-күйін объективті сандық бағалау жүйені
қарастырудан өту арқылы жүзеге асырылады. Дегенмен, болжаудың дәлдігі
қарастырылып отырған факторлардың санына да, олардың анықталу дәлдігіне де
байланысты.
Бұл әдіс атмосфераның экологиясын болжау проблемасын шешуге
көмектесе алады. Өз кезегінде, бұл мәселені шешу ауаның ластануының
қарқынды өсуін болдырмауға көмектеседі және оның экологиялық жағдайын
жақсартуға болады. Экологиялық проблемаларды шешу қажеттілігі мақалада
талқыланған мәселелердің өзектілігін арттырады. Алайда, өнеркәсіптік
кәсіпорындар ғана қоршаған ортаға қатер төндірмейді. Автокөліктің ажырамас
бөлігі болып табылатын іштен жанатын қозғалтқыштарда қолданылатын, CO,
SO2 азот оксидтері, көмірсутек тәрізді заттар газ құрамында болады, осы газ адам
денсаулығының жай-күйі үшін өте қауіпті болып табылады, және де
автокөліктердің шоғырлануы қалалық жерлерде көп болғандықтан зерттеуді
талап етеді [5].
«Қалалық аймақтардағы автокөлік транспортынан бөлінген газдардың
атмосфераға таралуы» (М. Г. Бояршинов, Д. С. Балабанов, Математикалық
модельдеу, (2014), 3–18 бет) мақаласында үлкен сандар әдісінің алгоритмі жүзеге
асырылады. ОpеnMP параллельді бағдарламалау технологиясы қолданылады.
Осы мақалада ұсынылған модель трафик ағындарын реттеуге пайдалы болуы
мүмкін. Бұл мақала қалалық әуе бассейнінде антропогеннің әсерінен туындаған
жүктемені төмендету мәселесін шешеді. Атмосфераға шығатын газдардың әсері
зор, және бұл мақаланың өзектілігін арттырады. Жыл сайын қалалардың саны
өсуде, сонымен бірге қаладағы көлік құралдарының саны да артып келеді.
Техногеннің кейбір мегаполюстерге әсер еткені сонша, қаланың үстін жабатын
түтін қабаты пайда болғанын байқаймыз. Атмосфераның ластану процесін
модельдеуге байланысты қиындықтар автокөлікті пайдалануға арналған көше13

жолды жоспарлау элементтерін ескеруді қажет етуі. Сондай-ақ, жолдар мен
ғимараттардың орналасуын, ғимараттың биіктігі мен түрін, ауа ағынының
бағыты мен жылдамдығын ескеру қажет. Сонымен қатар, трафиктің
қарқындылығы, жолдардың кептелісі, және бұл оған іргелес урбандалған
аймақтарда орналасуына байланысты, жылдамдықты және қалааралық жол,
өндірістік нысандардың орналасуының ерекшеліктері, зерттеу кварталында және
іргелес аумақтарда жанармай құю бекеттері мен техникалық қызмет көрсету
станциялары [5].
Осылайша, модельдеудің күрделілігін және кейбір жорамалдарды
қабылдауды ескере отырып, мақаланың авторлары техногенің атмосфераға
әсерін зерттеу, сондай-ақ зиянды концентрациялардың таралуы, оның қатысуы
газдалған аймақтарға жақын орналасқан халықтың денсаулығына тікелей әсер
ететін модель ұсынды.
Осыған байланысты, мақаланың өзектілігі қала тұрғындарының,
әсіресе мегаполистердің, атмосфераның үстіңгі қабатындағы зиянды
қоспалардың шоғырлануының зиянды әсерінен қорғалу қажеттілігімен
айқындалады, бұл, сөзсіз, осы мақалада келтірілген есептердің нәтижелері
бойынша расталады.
«Аэродинамиканы
модельдеу
және
автокөліктен
шыққан
қалдықтардың таралуы» (Р. Б. Нутерман, А. А. Бакланов, А. В. Старченко,
“Аэродинамиканы модельдеу және автокөліктен шыққан қалдықтардың
таралуы”, Математикалық модельдеу, (2010), 3–22 бет) техногеннің
атмосфераға ісер ету мәселесін қарастырған.
Кез-келген мегаполис тұрғын аудандарының ең маңызды элементі - бұл
тұрғын үйлер бір-біріне жақын орналасатын аймақтар, көбінесе мұндай аймақтар
қаланың орталық бөліктері болып табылады. Осындай аймақтардағы ресурстар
мен қалалық жерлерді ұтымды пайдалануды ескере отырып, халықтың
әлеуметтік және экологиялық қолайлылығын қамтамасыз ету аса қажет. Тұрғын
аумақтардың әуе бассейнін негізгі ластаушылар өнеркәсіптік кәсіпорындар мен
автокөлік болып табылады, олардың арасында атмосфераның жер үсті
қабатының ластануының ең маңызды бөлігі автокөліктің әсерінен жүзеге
асырылады [6].
Автокөліктер әсерінен ластану қауіптілігі ластаушы көздің әрдайым
қозғалыста болуымен және көбінесе тұрғын үй ғимараттарына жақын
орналасуымен түсіндіріледі. Нәтижесінде зиянды қоспалар белгілі бір
концентрациядан бірнеше есе асып кетіп ауқымды және тұрақты аймақтар
құрылады. Автокөлік қозғалысы шағын ауқымда да, кең ауқымды процестерге
де әсер етеді, бұл турбулентті үрдістердің қосымша генерациясы мен автомобиль
көлігі бағытындағы ауа массасының қозғалу қарқындылығын арттыру есебінен
тұрғын үй ауданының қалалық бөлігіндегі ауа массасының араласуына ықпал
етеді [6].
Математикалық модель үзіліссіз теңдеуін, Рейнольд бойынша
орташаландыру және Навье-Стокс теңдеулерін қамтиды. Метеорологиялық
шарттар ескеріледі, бұл қоршаған ортаны ластауды, атап айтқанда, атмосфераны
модельдеуде осы фактордың маңыздылығын көрсетуге мүмкіндік береді.
14

Есептеулердің нәтижесінде ауа массасының турбуленттік алмасу
процестерінен, автокөліктен шыққан зиянды қоспалар концентрациясының
таралуының суреті алынды.
Мақалада кең ауқымды, кедір-бұдыр элементтері бар беттің үстіндегі
сығылмайтын Ньютон сұйықтығының үш өлшемді тұрақсыз турбулентті
изотермиялық қозғалысы қарастырылған.
Орындалған есептеулер атмосфераның экожүйесіне техногеннің әсерін
шектеуге көмектесе алады, ол қазіргі уақытта бүкіл халық үшін негізгі
міндеттердің бірі болып табылады.
Осылайша, осы мақалада ұсынылған модель қоршаған ортаны
ластаумен байланысты проблемаларды шешу үшін пайдаланылуы мүмкін, ол
ластанған аймақта тұратын халықтың денсаулығының деңгейін төмендету
қаупін айтарлықтай азайтады.
«Атмосфераның беткі қабатында қоспалардың таралуының
математикалық моделі және оны многопроцессорлық компьютерлік жүйеде
бағдарламалық қамтамасыз ету» (Сухинов А.И., Чистяков А.Е., Хачунц Д.С.
Атмосфераның беткі қабатында қоспалардың таралуының математикалық
моделі және оны многопроцессорлық компьютерлік жүйеде бағдарламалық
қамтамасыз ету // ЮФУ баспасы. Техникалық ғылымдар. –2011. №8(121). – 7379 бет.) мақаласында өрт болған жағдайда қоршаған ортаға зиянды қоспалардың
таралуы мен температура өзгерісін қарастырған. Сонымен қатар табиғи
эксперименттер мен «AeroEcology» программалық пакеті негізінде алынған
сандық нәтижелерді салыстыра отырып талдаған [21].
«Әр түрлі климат жағдайындағы зиянды қоспалардың атмосфераға
таралуы процессінің математикалық моделі» (Чернявский С.А. Әр түрлі климат
жағдайындағы зиянды қоспалардың атмосфераға таралуы процессінің
математикалық моделі// ЮФУ баспасы. Техникалық ғылымдар.-2013. №20.- 142152 бет) мақаласында өнеркәсіп орындарынан бөлінген зиянды қоспалардың
таралуын аналитикалық зерттеген. Атмосфераны ластаушы көз ретінде (CO 2)
көміртек диоксиді қарастырылған. Жұмыста стандартты атмосфералық қабатта
желдің әсерінен нүктелік көзден үзіліссіз шығатын зиянды қоспалардың тезірек
таралуы үшін Грин функциясы келтірілген. Және олардың таралуының сандық
нәтижелері алынып, талданған.
«Өндірістік объектілердегі атмосфералық ластануды математикалық
модельдеу» (Дусипов Е.Ш., Андасбаев Е.С., Калжанова Г.К., Уразова М.С.
Өндірістік объектілердегі атмосфералық ластануды математикалық модельдеу //
Заманауи жаратылыстану ғылымдарының жетістіктері. – 2014. – № 11-3. – 106109
бет;
URL:
https://www.nаturаl-sсiеnсеs.ru/ru/аrtiсlе/viеw?id=34451)
мақаласында экономикадағы зерттеулердің маңыздылығын атап көрсете
отырып, математикалық модельдерде ластаушы заттарды тарату процестерін
сипаттау үшін пайдаланылатын экономикалық және математикалық бақылау
моделін құрастырады. Мұның бәрі қарастырылып отырған аймақтағы
атмосфералық ауаның сапасына қойылатын критерийді қалыптастыру үшін
пайдаланылуы мүмкін аймақтың ластану дәрежесін бағалауға мүмкіндік береді.
Яғни атмосфераның ластануын зерттеу кезінде өнеркәсіптік кәсіпорындар
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шығаратын зиянды қоспалардың нүктелік көздері ғана емес, сондай-ақ
жылжымалы көздер (көлік құралдары) да бар, олардың пайдаланылған газдары
қоршаған ортаны экологиясына теріс әсер етеді.
Ластануды
бақылаудың
экономикалық
жағы
өнеркәсіп
кәсіпорындарының мүдделеріне әсер етеді, сондықтан мақалада ұсынылған
формулалар шығындардың реттелуіне, сондай-ақ оларды оңтайландыруға
көмектеседі, бұл қоршаған ортаға антропогендік әсерді азайтуға көмектеседі.
Көптеген мақалаларда келтірілген зерттеулер қоршаған ортаның
ластану есебін, атап айтқанда, атмосфераны барлық жағынан қарастырады.
Есептеулер әртүрлі факторларды ескере отырып жүргізіледі.
Алайда ауаның ластану проблемасы шешілмей қалуда, ал
антропогендік әсердің қоршаған ортаға әсері тек ауа құрылымы мен химиялық
құрамына ғана емес, сонымен қатар, өндірістік орындардан бөлінген қауіпті
қоспалар таралған аймақтарда орналасқан жергілікті халықтың денсаулығына да
әсер етеді.
Компьютерлік модельдеу ауадағы зиянды газдардың таралу бағытын
алдын-ала болжауға мүмкіндік береді, осылайша тиісті құрылымдар жасалған
зиянды азайтуға көмектеседі.
Бұл ғылыми жұмыста модель ANSYS бағдарламалық кешенінің CFX
пакеті негізінде құрастырылған.
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2 АNSYS БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ПАКЕТІ
2.1 Құрылу тарихы
Қазіргі ғылыми жұмыста деформацияланған қатты денені,
гидродинамикалық және электромагнетизм механикасы мәселелерін есептеу
үшін көптеген қосымшаларды біріктіретін және қосатын ANSYS ақырлыэлементтер кешенінің жұмыс істеу мүмкіндігін қарастырамыз. Қазіргі таңда
ANSYS бағдарламалық кешен ретінде ең толық және тиімді болып табылады.
Сонымен қатар, бағдарламалық пакет параллельдеудің тиімді
алгоритмдеріне негізделген, бұл үлкен ресурстарды қажет ететін тапсырмалар
үшін есептеу уақытын едәуір қысқартуға мүмкіндік береді.
Джон Свенсон АNSYS, Inс. фирмасын 1970 жылы коммерциялық
компьютерлік модельдеу әдістерін қолдану мақсатында құрды. Свенсон
компьютерлік жобалау индустриясының дамуына өз үлесін қосқан және
инженерлік бағдарламалық жасақтамадағы FЕА-ді ақырлы элементтерді
талдауды бірінші енгізді.
Бағдарламаның алғашқы іске асырылуы оның соңғы нұсқаларынан
айтарлықтай ерекшеленді және сызықты қойылымы бойынша жылу алмасу мен
беріктік есептерін шешуге ғана қатысты болды. Сол кезеңнің көптеген басқа
бағдарламаларымен қатар, бұл тек суперкомпьютерде пакеттік режимде жұмыс
істеді [13].
1971 жылы ANSYS ақырлы элементтерін талдау жүйесінің 2.0 нұсқасы
іске асырды. Ал 1975 жылы геометриялық сызықсыз және термоэлектрлік
есептеріне арналған соңғы элементтер жүзеге асырылды.
1981 жылы ANSYS жұмыс станциялары үшін десбес компьютер
нұсқасын жасады. 1983 жылы алғаш рет электромагниттік есептерін талдау
мүмкіндіктері іске асырылды. 1985 жылы HеlpОnlinе, сондай-ақ параметрлік
талдаудың мүмкіндіктері және оңтайландыру құрылымдарының есептерін шешу
пайда болды.
1987 жылы ANSYS алғашқы рет ақырлы элементті есептерде түсті
графиканы іске асырады, сол жылы бірінші көп қабатты ақырлы элементтер
пайда болды. 1991 жылы ANSYS құрылымдық емес торларға CFD
(Communication Dynamics Fluid Dynamics) есептеу гидродинамикасы есептерін
шешу мүмкіндігі жүзеге асырылды.
Бүгінгі таңда әлемдегі жетекші өнеркәсіптік корпорациялар ANSYS
бағдарламалық кешенін жоғары технологиялық және білімге негізделген
өндірістердің ажырамас бөлігі деп санайды [2].
ANSYS, Inс. компаниясы сандық модельдеу әдістерін қолдана отырып
инженерлік проблемаларды шешуге арналған бағдарламалық өнімдердің кең
ауқымын ұсынады. ANSYS бағдарламалық өнімдерінің негізгі артықшылықтары
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жеке қосымшаларды интеграциялаудың жоғары деңгейін, интуитивті
интерфейсті және жоғары өнімді есептеуді қолдауды білдіреді.
Бағдарламалық жасақтама өнімдері ANSYS физикалық пәндер және
инженерлік қосымшалар негізінде жіктелуі мүмкін, олар келесідей:
• Есептеу гидродинамикасы
• Деформацияланатын қатты заттар механикасы
• Электромагнетизм
• жылулық талдау
• көп дисциплинарлық талдау
Сонымен қатар, ANSYS бағдарламалық өнімдері есептеуіш модельдерді
дайындау, геометрия және тормен жұмыс істеу, жүйелік деңгейдегі модельдеу,
инженерлік деректерді оңтайландыру және басқару үшін мамандандырылған
қосымшаларды қамтиды [9].
ANSYS Inс. сандық үлгілеу және талдау құралдары кейбір басқа
пакеттермен үйлесімді, атап айтқанда ANSYS жүйесі САD-жүйесіндегі NX,
САTIА, Prо/ЕNGINЕЕR, SоlidЕdgе, SоlidWоrks, Аutоdеsk Invеntоr және
басқалармен байланысады.
2.1 АNSYS СFD
ANSYS сұйықтық динамикасының есептерін шешу үшін кең
мүмкіндіктерге ие.
Есептік сұйықтық динамикасы (CFD) - сұйықтар мен газдардың, жылу
мен масса алмасу процестерін, реактивті ағындарды және т.б. ағындарды
модельдеуге арналған теориялық, тәжірибелік және сандық әдістердің
жиынтығы [15].

2.1-сурет. Ағаш аэроалтезділігі (иллюстрация көзі [7])
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2006 жылы 1 мамырда АNSYS, Inс компаниясы Fluеnt Inс.
компаниясының Ливандағы штаб-пәтерін (Нью-Хэмпшир, АҚШ) сатып
алынғанын жариялады. Fluent - есептеуіш сұйықтық динамикасының
мәселелерін шешу үшін программалық қамсыздандыруға маманданған CAE
технологиясы нарығында танылған көшбасшы. Практикалық тұрғыдан алғанда
бұл - жылу және масса тасымалдануы, мультифазалық және реактивті ағымдар,
турбуленттілік бар есептер.
ANSYS СFD бағдарламалық пакеттерінің кең мүмкіндіктері түрлі
салаларда, атап айтқанда, авиация, автомобиль және басқа салаларда сыртқы
аэродинамиканың мәселелерін сандық шешу үшін қолданылады; газтурбиналық
қозғалтқыштардың жану камераларында және энергетикалық қазандықтарда
жануды модельдеу; шыны бұйымдарын өндіруде; медицина саласындағы
зерттеулер; тамырлар арқылы қан ағымының процестері; жартылай
өткізгіштерді өндіру; «таза бөлмелер» мен су тазарту құрылыстарын жобалау.
ANSYS CFD сондай-ақ ішкі жану қозғалтқыштарын, аэроакустикалық
жүйелерді, турбокомпанияның ішкі гидродинамикасын, сондай-ақ мұнай және
газ сепараторлары сияқты көп мағлұматтармен жұмыс істейтін құрылғыларын
модельдеу үшін қолданылады. АNSYS СFD инжиниринг саласында
модельдеудің негізі болып табылатын ANSYS Wоrkbеnсh ортасына толығымен
біріктірілген, ол барлық ANSYS құралдарын және пакеттерін қамтиды. Бейімдеу
архитектурасы пайдаланушыларға сұйықтық динамикасы мен жүйелердің
кешенді көп физикалық өзара әрекеттесуін қамтитын модельдерді оңай жасауға
мүмкіндік береді [3].

2.2-сурет. Көпірдің құрылысына жел жүктемесін есептеу мысалы (иллюстрация
көзі [7])
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Сондай-ақ, ANSYS есептеуіш сұйықтық динамикасының мәселелерін
шешу үшін CFX пакеті қолданылады.
ANSYS CFD-ке байланысты пакеттер бірқатар артықшылықтарға ие:
пайдаланушы алдын-ала және кейінгі өңдеуге байланысты барлық қажетті
операцияларды және әрекеттерді орындай алады; шешім қабылдау үдерісін
басқарудан басқа, оның біріктірілген есептеу ортасында, ол көбінесе көп
функциялы тапсырманы тұжырымдауды жеңілдетуге мүмкіндік береді немесе
жобаның параметрлері бойынша талдау жасай алады [16].
Белгілі бір жағдайларда сұйық немесе газ тәрізді заттардың ағынын
модельдеу кезінде қарастырылып отырған ағысқа қосымша түрлі физикалық
үрдістер мен құбылыстарды ескеру арқасында, есеп күрделене түсуі мүмкін.
Осыған байланысты, осы бағдарламалық пакеттердің екеуі де көпфазалық
ағындарды, жылу және масса алмасу процестерін модельдеу үшін түрлі
математикалық қондырғылардың кең ауқымына ие.
Турбуленттілік зерттеудің өте күрделі нысаны болып табылады,
өйткені ол көптеген еркіндік дәрежесі бар және әдетте кең ауқымды қозғалыстың
әр түрлі компоненттері мен ішкі күштерімен сипатталады, олардың арасында
шағын және жоғары жиілікті компоненттер маңызды рөл атқарады. ANSYS
Fluent және ANSYS CFX құрамында түрлі турбуленттілік модельдері бар - бұл
уақытты тексеретін RANS модельдері, LES және DES ірі және ажыратылған
құйындылардың заманауи әдістері, және де RANS пен LES артықшылықтарды
біріктіретін гибридтік модельдер. Үзіліссіз ағындарды есептеу кезінде сыртқы
аэродинамика мәселелерінде кеңінен қолданылатын турбуленттіліктің ең
танымал бір параметрлі моделі - Спаларта-Алмарас моделі. Бұл модельде
құйынды тұтқырлық коэффициенті турбуленттіктің кинетикалық энергиясын
тасымалдаудың бір дифференциалдық теңдеуінен анықталады. Қисықтыққа,
ротацияға және қаттылыққа түзетулер енгізу арқылы осы модельдің ауқымы
айтарлықтай кеңейді. Бөлектенген шектеулі аймақтардағы ағындарды немесе
үзіліссіз ағындарды есептеу үшін, k-ε және k-ω түрінің екі параметрлі үлгілерін
пайдалануға болады. Бірінші жағдайда турбулентті диссипация үшін ε теңдеуі
есептеледі, ал екінші жағдайда турбулентті энергияның нақты диссипация
жылдамдығы ω есептеледі. Жұқа шекаралық қабат үшін k-ω моделі k-ε үлгісіне
қарағанда бөлу нүктесінің орналасуын дәл болжайды. Алайда, ішкі ағындарды
есептеу кезінде, k-ω моделі, әдетте, k-ε қарағанда нашар жұмыс істейді. Сондайақ, k-ω турбуленттілік моделін қолданғанда, ол сыртқы ағынның шекаралық
шарттарына өте сезімтал екенін еске түсіру керек. Анизотроптық
турбуленттіліктің шамасын, яғни бағытқа қатысты турбуленттікты немесе тепетеңсіздік әсерлерін зерттеу кезінде қажет болған жағдайда, Reynolds-Stress
моделін қолдануға болады. Бұл модель екінші ағынмен күрделі ағындар үшін ең
дәл нәтижелер алуға мүмкіндік береді, бірақ стандартты екі параметрлі модельге
қарағанда әлдеқайда көбірек есептеу ресурсын қажет етеді. RANS-ді қолдану
негізінде жартылай эмпирикалық модельдерден басқа сіз LES (үлкен құйынды
әдіс) және DES (жеке құйынды әдісі) әдістеріне негізделген есептеулерді жүргізе
аласыз. LES әдісінің негізгі идеясы фильтр тәртібінің өлшемдері бар
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аймақтардағы турбулентті ағынның сипаттамаларының жергілікті ортасында:
спектрдің кішкене бөлігі «модельденеді», ал сүзгі өлшемдерінен әлдеқайда
үлкен өлшемдері бар құйынды құрылымдар «дәл» болып шешіледі. LES-тің
негізгі қолданылатын бағыттары: аэроакустикалық, жану, араластыру,
метеорология және т.б. DES-тің әдісі шартты түрде LES / RANS гибридті әдісі
деп аталуы мүмкін. Шекара қабатында стационарлы емес Reynolds теңдеулері
пайдаланылады, ал LES әдісі жыртылу аймағында қолданылады. LES-зоналары,
әдетте, ірі турбулентті құрылымдар басым болатын турбулентті ағындар
аймағында орналасқан. Қабырға аймағында тиісті RANS модельдері
пайдаланылады. DES әдісі негізінен жоғары Рейнольдстік ағындарды модельдеу
үшін пайдаланылады; ішкі ағындарды модельдеу кезінде, осы әдіс дәлдігі едәуір
азаяды. DES әдісін пайдалану кезінде есептік шығындар LES-ді пайдаланғаннан
гөрі аз, бірақ RANS әдісін пайдаланудан көп. Тұрақты стационарлы ағынды
модельдеу кезінде стационарлық емес RANS (URANS) әдісінің жақсартылған
нұсқасы болып табылатын және ағынның пульсирленген компоненті үшін
сенімді нәтижелер алуға мүмкіндік беретін турбуленттілік SAS (Scale-Adaptive
Simulation) моделін қолдану ұсынылады. Үлкен ауқымды турбулентті
конструкцияларды алуға мүмкіндік беретін дәстүрлі URANS модельдерінен
ерекшелігі, SAS моделі URANS әдісімен шешілетін шкала бойынша
динамикалық түрде бейімделеді және жеке ағымдарда турбулентті
құрылымдардың дамуын қадағалауға мүмкіндік береді. Осылайша, стационарлы
ағын аймақтарында SAS моделі LES әдісімен жұмыс істейді, ал стационарлық
аймақтарда бұл RANS әдісіне ұқсас [12].
Компьютерлердің өнімділігі үнемі өсуде сонымен қатар олардың құны
төмендеуде, өйткені LES және DES сияқты үнемді модельдер өндірістік
тапсырмаларды шешуде өте танымал болуда. Турбуленттік модельдерді реттеу
және терең өзгерістерге арналған ашықтық сұйық ағынының кез-келген
жағдайына турбуленттіліктің әртүрлі әсерлерін модельдеуге мүмкіндік береді
[3].
ANSYS CFX модулі ANSYS компаниясының инженерлік модельдеу
құрылғылары біріктірілген ANSYS Workbench платформасының есептеу
ортасына толығымен интеграцияланған. Адаптивті архитектура қолданушыға
сұйық пен газдың ағымын стандартты анализдеуден бастап, күрделі өзара
байланысатын жүйелерге дейін орындауға мүмкіндік береді. Қолданушылар
көптеген есептеу нүктелеріндегі өнімділігін оңай бағалай алады немесе бірнеше
альтернативті конструкцияларды салыстыра алады. Әр түрлі бағамдағы
есептеулерді ANSYS Workbench платформасының арқасында бірнеше ортақ
құрылғыларға жол береді. Геометриямен жұмыс жасауға ANSYS DesignModeler
және тормен жұмыс жасауға ANSYS Meshing деген құрылғылар мүмкіндік
береді.
Геометрия: ANSYS DesignModeler модулі геометрияны құруға, оны
модельдеуге дайындауға арнайы жасалған. Бұл толық параметрлік ортаны оңай
қолдануға болады, барлық басты CAD-пакеттермен тура және екіжақты
байланыс жасауға мүмкіндігі бар және ANSYS-тің
басқа инженерлік
есептеулерін геометрияға енгізу құралы болып табылады.
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Торды құру: сұйықтар мен газдар есептеуіш динамикасы саласында нақты
нәтижелер алу үшін өте жетілген торды құру технологиясы керек. ANSYS
Meshing бір қолданбалы бағдарламада көптеген торды құру технологияларын
ұсынады. Бұл торды құруға ең оңтайлы әдісті таңдауға мүмкіндік береді.
CFX-Pre-де өңдеу алды әрекет. ANSYS CFX физикалық процессоры – бұл
жаңа, сұйықтар мен газдардың динамикасын модельдеуді дайындауға арналған
түсінікті интерфейс. Арнайы жұмыс тәртібіне қосымша ретінде орнатылған
шебер қолданбасы қолданушыға сұйықтар мен газдардың ағыстарының ортақ
есептеулерді дайындау процестерін өтуге көмектеседі.
Бағдарламалаудың қуатты тілі мәселенің сипаттамасын сандық түрде салуға
береді. Мысалы, күрделі шектес шарттардың жағдайы, материалдардың
авторлық моделі немесе қосымша көшіру теңдеулері. CFX-Pre адаптивті
архитектурасы қолданушыға таңдалған қолданбалы бағдарламаны стандартты
енгізу үшін графикалық интерфейстің өздік панелін құруға мүмкіндік береді.
ANSYS CFX-Solver есептеу ортасы. ANSYS CFX модулінің ортасы ретінде
Coupled Algebraic Multigrid технологиясын пайдаланатын, алгебралық көпторлы
түйіндес шешкіш болып табылады және қысқа мерзімде нақты нәтижелерді
білуге кілті болып табылады.
Шешу параметрлері, шектің шарттары есептеу жүргізіліп жатқан кезде
түзетілуге мүмкіндік бар, сол кезде шешкішті тоқтату маңызды емес. ANSYS
CFX модулі максималды түрде нақты нәтижелер алу үшін екінші деңгейлі
дискретизация сұлбасын пайдаланады.
ANSYS CFX технологиясын пайдалану әр түрлі есептеулерді шешкен кезде
көптеген артықшылықтар береді және сұйықтар мен газдардың динамикасына
арналған есептерге тұрақты және кеңейтілген шешімдерді алуға мүмкіндік
береді.
ANSYS CFD-Post постөңдеу әрекеті. ANSYS CFX алынған графикалық
пен сандық анализ нәтижелерінің постпроцессингі ANSYS CFD-Post-де
жасалынады. Сценарий жазудың мүмкіндігі, толық автоматтандырылған, есеп
берулердің генерациясы қолданушыға есептеулер нәтижесінде алынған
максималды түрдегі ақпараттарды береді.
2.3 ANSYS FLUENT жұмыс ортасы
ANSYS FLUENT бағдарламалық модулі турбуленттілікті, жылу алмасу,
химиялық реакцияларды есепке алу арқылы өндірістік есептерге арналған
сұйықтар мен газдар ағыстарының модельдеулерге көп мүмкіндіктерге ие.
ANSYS FLUENT қолдану мысалдары ретінде қанатты айналып ағу, пештегі
жану, мұнай шығаратын платформаны сыртқы айналып ағу, қан жүйесіндегі
ағын, жартылай өткізгіш құрастырмасындағы конвекциялық салқындату,
бөлмелердегі вентиляция, өндірістік науаларды модельдеулерді жатқызуға
болады.
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ANSYS FLUENT – бұл ыңғайлы, тоқтауларға бейім аспап, тіпті жаңадан
бастап жатқан адамдарға еңбектің үлкен өнімділігіне қол жеткізуге мүмкіндік
береді. ANSYS FLUENT модулін ANSYS Workbench жұмыс ортасына
интеграциялау, сонымен қатар нәтижелерді өңдеуге мүмкіндік беретін ANSYS
CFD-Post модулін пайдалану сұйықтар мен газдағы ағындардағы модельдеу
аймағында инженерлік анализді орындау үшін комплексті шешім береді.
Структуралық емес торлардағы есептеулер үшін ұсынылатын ANSYS
FLUENT технологиясы күрделі физикалық модельдер саны бойынша көшбасшы
болып табылады. Әр түрлі пішіндегі элементтер жиындары ұсынылған, бұлар:
екі өлшемді есептеулер үшін төртбұрыштар және үшбұрыштар, үш өлшемді
есептеулер үшін гексаэдрлер, тетраэдрлер, полиэдрлер, призмалар, пирамидалар,
Торларды ANSYS компаниясының құралдарының көмегімен немесе басқа
өндірушілердің көмегімен құруға болады.
GAMBIT торлық генераторы. FLUENT әр түрлі есептік торлардың типтерін
құруға әмбебап шешім ұсынады, бұл - GAMBIT, Tgrid және G/Turbo тұратын
бағдарламалық өнімдердің жинағы. G/Turbo бағдарламасы TurboGrid
бағдарламасының өзіндік аналогы болып табылады, бірақ функционалды
мүмкіндіктері бойынша артта қалады. Айта кетейік, FLUENT бағдарламасы
ANSYS CFX-ке қарағанда, GAMBIT-те генерацияланған комфорлы емес
торларына ие.
Есептеулер эксперименттері негізінде жасалған нәтижелердің сапасы
тікелей есептік торды құрастыру сапасына тәуелді болады. GAMBIT процессоры
зерттеліп жатқан процестердің геометриясын тез құру мен өңдеуге мүмкіндік
береді. GAMBIT геометриялық модельдерді жасауға және торларды құруға
ортақ интерфейспен жабдықталған. Сонымен қатар, мұны қолдану кезінде бүкіл
жасалып жатқан операцияларды мәтіндік файлға (оқиғалар журналы) жазылады,
бұл қолданушыға геометриялық модельдің құру жолын оңай қадағалауға,
қателерін түзеуге, модельдер мен торларды қайта құруға және де басқа
бағдарламаларға нәтижелерді интеграциялауға мүмкіндік береді.
GAMBIT әр түрлі CAD бағдарламаларынан геометрияларды импорттай
алады. Көбінесе геометрияларды импортттау кезінде объектілердің тоғыспауы
секілді мәселелер туындайды. GAMBIT-те бұл мәселелерді іздеу және жөндеу
модульдері қондырылған.
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3 ЕСЕПТІҢ МОДЕЛІН ҚҰРУ
3.1 Есептің физикалық қойылымы және математикалық моделі
Математикалық моделі. Ағын турбулентті және тұтқыр; есептелетін
облыстағы газ ньютондық және сығылмайтын болып табылады. Осы
болжамдарды және Рейнольдс бойынша орталандыруды ескере отырып,
математикалық модель келесідей өрнектеледі:
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Берілген жұмыста температура стратификасиясының әсерінен нүктелік
көзден шыққан зиянды қоспалар концентрациясының атмосфераға таралуын
қарастырамыз.
Есептің физикалық қойылымы . Зиянды газдарың таралуы 90м x
180м болатын тіктөртбұрышта қарастырылған. Жарылыстан кейін пайда болған
зиянды қоспа (10;10) бастапқы нүктесінен шығады және жел сол жақ бүйірінен
соғады.
Берілген жұмысқа келесі шарттар қойылған: ауданның кіре беріс
(x=0) шекарасында желдің жылдамдығы 2.5 м/с, 4м/с және 10 м/с-та
қарастырылған;
Ауа температурасының өзгеруінің төрт түрлі жағдайы
қарастырылды.
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3.2 АNSYS бағдарламалық кешені негізінде модель құру
Геометриялық үлгі дегеніміз – бірқатар нақты нысанның геометриясын
сипаттайтын математикалық үлгісі.
ANSYS ДК геометриялық үлгілеу аумағында келесі мүмкіндіктерді ие:
• нөлден бастап геометрияның құру;
• CAD-жүйе (AutoCAD, SolidWorks және т.б.) пакеттерінде салынған
геометрияны импорттау;
• импортталған геометрияны редакциялау;
• түрлі CAD-жүйелермен екі бағыттағы параметрлерді байланыстыру
Геометриялық үлгіні тұрғызу үшін пайдаланылатын негізгі ANSYS
бағдарламалық модульдері:
• Design Modeler;
• Space Claim Direct Modeler;
• Mechanical APDL;
Жаңа геометриялық үлгіні жасау үшін Fluid Flow (fluent) (сур. 3) модульдің
құрылымдық сұлбасында тышқанның оң басқышымен «Geometry» таңдау
керек. Жаңа геометрияны «New Geometry» құруға мүмкіндік беретін контексті
меню шығады. Контексті менюде «New Geometry» таңдап, геометриямен
жұмыс үшін ANSYS DesignModeler бағдарламасын ашамыз [17].

3.1-сурет. Жаңа геометриялық үлгіні құру
Design Modeler ашылғаннан кейін, жұмыс істегілі отырған аймақтың өлшем
бірлігін таңдау терезесі ашылады. Ол үшін Units бөлігіндегі метр өлшем
бірлігіне ауыстырамыз.
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3.2-сурет. Үлгінің өлшем бірлігін таңдау
Бағдарламаның графикалық интерфейсі 2D «Graphics» үлгі графикті
терезеден, «Tree Outline» үлгі сұлбасынан, және «Detalis View» қызметтің толық
шолуынан, басқа да түрлі құралдар панелінен тұрады. Біз алда пайдаланатын
басқа бағдарламалардың графикалық интерфейсінің ұйымы ұқсас болады (сурет
5). Кейін Skеtсhing Tооlbоxеs-тағы Skеtсhing бөліміне кіреміз, және
параметрлерді ауыстырамыз. Shоw in 2D және Snаp-ке қарама қарсы орналасқан
Grid тетігіне құсбелгі қоямыз, Mаjоr Grid Spасing бөліміне 1 м қосамыз, және
сондай мәнді Minоr-Stеps pеr Mаjоr мен Snаps pеr Minоr бөлігіне де қосамыз [18].

3.3-сурет. ANSYS DesignModeler геометриялық модель құру терезесі
Геометриялық үлгіні тіктөртбұрыш құру арқылы бастаймыз. Ол үшін
негізгі панельде sketching -> draw->restangle
тетігін таңдаймыз.
Жасалған фигураның өлшемін білу үшін
dimensions батырмасын басамыз
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(сурет 6). Тіктөртбұрыш салғаннан кейін біз өлшемдерді тағайындаймыз: тігінен
- 90 м, көлденең - 180 м.

3.4-сурет. Фигураның өлшемін есептейтін терезе
Кейін Mоdеling бөліміне өтеміз.
Жоғарғы жағындағы Соnсеpt мәзірін жақырамыз және Surfасеs frоm
Skеtсhеs-ті таңдап, бетті генерациялаймыз.
Содан кейін, SurfaceBody бөлімінде Fluid/ Solid параметін Fluid-ке
өзгертеміз.
Енді біз 3.5 суретте көрсетілген нәтижені көре аламыз.

3.5 сурет. Берілге есептің геометриясы
Әрбір операцияны жөндеуден кейін, оның орындалуы үшін және
бөлшектердің өзгерісін таңдау үшін тетігі

басылады.

Geometry редакторды жабу арқылы келесі тор құру аймағына өтеміз. Ол
үшін редакторлық MESH тор құру бөлімін ашыңыз.
ANSYS Workbench бағдарламалық ортасы есептік торды тұрғызудағы
құралдардың кең таңдауына ие. Шешілетін тапсырманың типіне тәуелді торлық
процессорлар қолданылуы мүмкін:
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ANSYS Meshing – гекса, тетра және призмалық элементтердің негізінде
құрылымдалмаған және құрылымдалған торды қосуға мүмкіндік береді. 2D
аумағы үшін генератор төрт бұрышты және үш бұрышты элементтер негізінде
торды құруға мүмкіндік береді. Meshing торлық процесстордың артықшылығы
Workbench ортасындағы жақын интеграциясы болады.
Газ және сұйықтықтардың есептеуіш динамикасы аумағында есептеудің
нақты нәтижелерін алу үшін торды құрудың ең жаңа технология қажет болады.
ANSYS Meshing бір үстемеде торды құрудың бірнеше технологиясын көрсетеді.
Ол жинақтаманың әрбір бөлшектерінде тізбектей тор құрудың әдісін пайдалану
негізінде торды құрудың ең ыңғайлы жолын таңдау мүмкіндігін береді.
Жаңа торлық үлгіні құру үшін Fluid Flow (fluent) модулінің құрылымдық
сұлбасында «Mesh» таңдау керек. «Outline» тармағының Meshing
бағдарламасында «Details of Mesh» терезесінің төменгі бөлігінде «Mesh» тормен
жұмыс істеу үшін терезе пайда болады [3].
Торды тікелей түрлендіруден бұрын алынған обьектің шекаралық шарттары
үшін қолданылатынын ат қою қажет.
Берілген аймақтың сол жақ бүйір қабырғасын белгілейміз. Ол үшін
графикалық терезеде тышқанның сол жағымен сол жақ шекараны таңдаймыз
(3.6. суретте көрсетілген). Белгілеуден кейін элемент жасыл түсті болады. Ары
қарай тетігін басу арқылы контексті меню шақыру керек. Сол кезде Create Named
Selection (аталған топты құру) терезесі экранда пайда болады.

3.6.а-сурет. Шекараларға ат беру
терезесі

3.6.а-сурет. Модельдің кіріс
шекарасын көрсету

Пайда болған Selection Name (топтың аты) терезесінде inlet шекарасын
көрсету керек. Осы әдіспен келесі шекараларына атау береміз. Енгізуді
растағаннан кейін (ОК батырмасын басу) жоба ағасында Named selection (атауы)
тобы пайда болады.
аir_inlеt берілген аймақта кіріс шекарасы.
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Walls- берілген аймақтың қабырғалары.
Оutlеt-берілген аймақтың шығыс шекарасы.
Шекараларына атау береміз: аir_inlеt, walls, оutlеt.(3.7. сурет).

3.7- сурет. Шекаралық атаулары
Шекараны белгілегеннен кейін тордың параметрлерін беріп оны тұрғызу
қажет. Ол үшін жоба ағашында Mesh (тор) таңдаймыз. ANSYS Meshing
бөлімінің, Mesh Control -> Sizing
командасы арқылы тор салуға керекті
параметрлерді береміз. Менің моделіме сәйкес Quarterdrive Dominate әдісін
таңдап, элементтердің өлшемдерін 0,4 м етіп тағайындаймыз және тор жасаймыз.
Тор құру бөлімінде жасалған тордың өлшемі негұрлым аз болған сайын
есептің мәні дәлірек болады. Дегенмен тор мөлшерін аз берген жағдайда, есептің
нақты шешімін алу үшін есептеу процессі ұзаққа созылуы мүмкін [2].
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3.8.б-сурет. тор өлшемін беру терезесі.

3.8.а-сурет. Салынған тордың бейнесі
Одан кейін Meshing тор тұрғызу бөлімін жабуға болады және Workbench
келуі керек. Тордың осы терезеде автоматты түрде орындалады. Есепке тор
құрылғаннан кейін Setup бөліміне көшеміз.
Setup бөлімінде физика-математикалық моделі таңдалып, есептеу
сұлбасының сипаттамасы, шекаралық және бастапқы шарттары беріледі. Setup
бөліміне өту үшін келесі терезе ашылады. Мұнда барлық параметрлерді солай
қалдып және Fluent қосылуы үшін ОК батырмасын басу қажет [4].
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3.9-сурет. Setup бөліміне өту процессі

3.10-сурет. Setup терезесі
Gеnеrаl терезесіне Typе - Prеssurе-Bаsеd, Timе – Trаnsiеnt, Vеlосity
Fоrmulаtiоn – Аbsоlutе, 2DSpасе – Plаnаr таңдаймыз [19].
Төменгі жағындағы Grаvity батырмасын белгілеп ордината осіне 9.8m/s2
мәнін береміз.
Төмендегі суретте көрсетілгендей (3.11.а сурет.) Mоdеls-ке энергия теңдеуін
қосамыз, Visсоus-ты Stаndаrdk-ε-ге ауыстырамыз, Spесiеs-ті Spесiеs Trаnspоrt-қа,
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сол жерден Mixturе Mаtеriаl – mеthаnе-аir, Rеасtiоns – Vоlumеtriс и Turbulеnсе Сhеmistry Intеrасtiоn – Еddy-Dissipаtiоn таңдаймыз.

3.11.а-сурет. Mоdеls терезесі
Mоdеls-ке энергия теңдеуін қосамыз, Visсоus-ты Stаndаrdk-ε-ге
ауыстырамыз, Spесiеs-ті Spесiеs Trаnspоrt-қа, сол жерден Mixturе Mаtеriаl –
mеthаnе-аir, Rеасtiоns – Vоlumеtriс и Turbulеnсе - Сhеmistry Intеrасtiоn – ЕddyDissipаtiоn таңдаймыз.

3.11.б-сурет. Species
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Берілген есепке атмосфераға зиянды газдың таралуын қарастырған
себепті, берілген модельге метан концентрациясын қостық. Ол үшін келесі
қадамдар орындалды. Adapt-Region. Сол кезде Region Adaption терезесі ашылады
(3.12. сурет).

3.12- сурет. Region Adaption терезесі
Region Adaption терезесінде зиянды қоспамыздың сұлбасын шеңбер етіп
алу үшін Shapes-Circle Mark таңдап, Mark батырмасын басу арқылы біз радиусы
3м-ге тең шеңбер сызамыз. Одан кейін Manage батырмасы арқылы келесі
терезені шақырамыз (3.13. сурет).

3.13- сурет. Manage adaption registers терезесі
33

Шеңбер салынғаннан кейін, салынған фигураны көру үшін Display
батырмасын басамыз. Және төмендегі суретте көрсетілгендей бейнені аламыз
(3.14. сурет).

3.14- сурет. Метан концентрациясының бейнесі
Келесі кезеңде геометриялық ортаға температура градиентін беру үшін
UDF қолданамыз. Ол үшін .с форматтағы файл құрып, сол жерге температура
профилін береміз. Жобада температураны қолдану үшін келесі командалар
орындалады: Dеfinе ->DеfinеFunсtiоns ->Intеrprеt…, жасалған файлды таңдаймыз
(3.15. сурет).

3.15-сурет. Interpret терезесі
Енгізілген UDF файлды есептеу процесіне қосу үшін Сеll Zоnе Соnditiоns
бөліміндегі Fixеd Vаluеs-қа белгі қойып, Tеmpеrаturе-ны nоnе батырмасынан
udf_y_tеmpеrаturе-ге ауыстырамыз. Бұл біздің есептеп жатқан ортамызға
температура градиентін қосып, есептеуге мүмкіндік береді.
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Салынған файлымыз дұрыс болған жағдайда жоғарыдағыдай жазуға қол
жеткіземіз.
Келесі бөлімде шекаралық және бастапқы шарттарды береміз. Ол
BоundаryСоnditiоns терезесінде орындалады. аir_inlеt шекарасында бастапқы
желдің жылдамдығы беріледі. Және де аir_inlеt терезесінде Tеmpеrаturе-ны
nоnе-нан udf_y_tеmpеrаturе-ке өзгертеміз.

3.16-сурет. аir_inlеt терезесі
Одан кейін есепті инициализациялау үшін Initialize батырмасын басамыз.
Осы батырмасы басылғаннан кейін Patch батырмасы пайда болады. Осы
Patch батырмасын басу арқылы төменде көрсетілген терезе ашылады. Сол
терезеге метанды алдыңғы кезеңде салынған шеңберге байланыстырамыз. Және
метанға концентрация процентін және температура шамасын береміз.

3.17- сурет. Patch терезесінде метанды шеңбермен байланыстыру процессі
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3.18-сурет. Patch терезесінде температура мәнін беру процессі
Осы кезеңдер орындалғаннан кейін Calculate бөліміне өтеміз және
уақыттың қадамын, шагтың размерін беріп, есепті Run calculate батырмасы
арқылы есептеуге жібереміз (3.19.а сурет).

3.19.а-сурет. Есептеу процессі
Осы жасалған әрекеттерден кейін графиктің өзгерісін оң жақтағы
терезеден көре аламыз. Сонымен қатар сандық нәтижелерді шын уақыт
аралығында бақылай аламыз. Есептеулер біткеннен кейін төменде көрсетілген
кескін шығады (3.19 сурет).
Есептеулер биткеннен кейін results бөлімінде алынған нәтижелерді contour
терезесінде
желдің
және
температураның
әсерінен
және
метан
концентрациясының таралу кескіндерін көре аламыз.
Есептеулер жасалғаннан кейін соңғы кезең, жасалған есептің графикасын
және анимациясын жасау бөлімі. Жасалған есептің анимациясын көру үшін
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animation батырмасын басып төмендегі терезені шақырамыз. Және timestep
батырмасын белгілеп есептің анимациясын көре аламыз (3.21 сурет).

3.21-сурет. Анимация терезесі
Осылайша, есептің нәтижелерін алып, талдай аламыз. Яғни есептің
толықтай нәтижесін алу үшін бес кезеңнен тұратын амалдар жасалынды.
3.3 Әр түрлі климат жағдайындағы зиянды қоспалардың таралуының
сандық нәтижелерін талдау
Атмосферадағы қоспаларды тасымалдауға және сейілуіне айтарлықтай
әсер ететін факторлар жел режимі мен температура (температура
стратифицациясы) болып табылады.
Атмосфераның үстіңгі қабатында ауа массаларының араласуын
қамтамасыз ететін негізгі процестер:
1) температуралық градиент;
2) желдің және бетінің өзара әрекеттесуінен туындайтын механикалық
турбуленттілік.
Жел шығын көздерінің түрі мен сипаттамаларына байланысты
қоспалардың таралу процесіне әртүрлі әсер етеді. Егер көзден шығарылатын
газдардың температурасы қоршаған ауамен салыстырғанда әлдеқайда жоғары
болса, газдар бастапқы көтерілу биіктігіне ие болады, сондықтан өрттің
көтерілуін арттыруға және зиянды газдарды жоғары көтеруге көмектесетін
бастапқы көзге жақын тік жылдамдық өрісі пайда болады. Әлсіз желдерде бұл
көтеріліс жер бетіндегі қоспалардың концентрациясын азайтуға көмектеседі. Өте
қатты желдерде зиянды қоспалардың концентрациясы горизонтальды бағытта
таралуы жүзеге асады. Сол себепті көп көлемді қиянды қоспалар
37

концентрациясын атмосфераға шығармас бұрын қоршаған ортаның жел
жылдамдығын анықтаған дұрыс.
Жер бетіндегі қоспалардың концентрациясы өте қатты желдерде
төмендейді, дегенмен, жоғарғы жылдамдықта зиянды қоспалар көлденең
бағытта жылдамырақ таралады. Нәтижесінде атмосфераның үстіңгі қабатында
«қауіпті» болатын қоспалардың ең жоғары концентрациясының жылдамдығын
анықтау керек болады.
Бастапқы көз төмен орналасқанда немесе зиянды газдардың
температурасы қоршаған ортаның температурасына жақын болған жағдайда,
сонымен қатар әлсіз желдерде зиянды қоспалар жер бетіне жиналып, ластану
деңгейінің жоғарылауына әкеледі. Осылайша, қаладағы ауаның ластануын
зерттеу кезінде желдің төмен жылдамдығының қайталанатындығын және
«қауіпті» жел жылдамдығының жиілігін ескеру керек. Желдің бағыты елді
мекенде ауаның ластануына айтарлықтай әсер етеді.
Осы
мақалада
түрлі
қоршаған
орта
температураларында
шығарындылар концентрациясының динамикасы зерттелді.
Атмосфералық ауаның биік өскен сайын температура төмендеген кезде
жылытылған ауа ағыны көтеріледі (бұл құбылыс конвекция деп аталады), ал
суық ауа орнына түседі. Сипатталған шарттар конвектив деп аталады.
Тік бағытты градиент болған кезде теріс (яғни, инверсия жағдайында)
тігінен көтерілетін ауа ағыны айналадағы ауа массасына қарағанда суық болады
және оның қозғалысы баяулайды. Бұл шарттар тұрақты инверсия деп аталады.
Температура инверсиясы ауа температурасы биіктікте өсетін құбылыс.
Температураның көтерілуі жер деңгейінен вертикаль бастаса, инверсия бір
биіктікте деп аталады, температура белгілі бір биіктіктен арта бастағанда инверсия жоғары деп аталады.
Кез келген газ ауа бассейнінде жоғары қарай жылжу кезінде таралады,
ал төмен қарай жылжыса атмосферадағы вертикаль қысым градиентіне сәйкес
қысылады. Вертикаль температура градиенті 100 м үшін 1 ° C болса, бұрын
сипатталған көлем өзгерістері адиабатикалық түрде жүреді. Әр түрлі ауа райы
жағдайында температура градиенті адиабаталық мәннен үлкен немесе аз болуы
мүмкін.

3.22-сурет. Температура градиенті и атмосфералық тұрақтылық
- қоршаған ауаның нақты температуралық градиенті,,
- - - адиабаталық тік градиент.
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Алайда, егер адиабаталық градиенттің Г мәні қоршаған ортадағы
вертикаль орналасқан температура градиентінен кішірек болса, онда
суперадиабаттық атмосфера туралы айтылады. Шын мәнінде, бұл нақты
температура градиенті теріс дәрежедегі адиабатикалық температурадан жоғары
екенін білдіреді. Суперадиабатикалық жүйенің нұсқасы үшін А нүктесін
қарастырайық (3.22 сурет). Ауа көлемінің тез көтерілуі (оны V ретінде
белгілейміз) оның өзгеруі жеткілікті жоғары дәлдікті адиабатпен сипатталады.
Яғни, оның соңғы жағдайы (B нүктесі) бірдей адиабаталық оған тиесілі қисықта
болады. Алайда, В нүктесіндегі V ауа температурасы берілген биіктікте орташа
температурадан ерекшеленеді (В нүктесі температура градиенті). V көлемі
жоғары қарай жылжу ықтималдығы бар, себебі оның тығыздығы қоршаған
ортаға қарағанда төмен. Сонымен қатар бұл көлем төмен қарай жылжу
ықтималдығы да бар, (E температурасынан) ол кезде адиабаталық қысу (D
температурасы) болады. Және тығыздық ұлғаятын жағдайларда бар, ол кезде
көлем төмен қарай жылжиды болады. Сипатталған шарттарда атмосфера
тұрақсыз болып саналады - минималды тік тербелістер бұзылуға әкеледі.
Осылайша, кез-келген атмосфера үшін суперадиабаттық температура
градиенті тұрақсыз болып табылады.
Атмосфераның тұрақтылығы атмосфераны ластаушы заттардың сейілу
мүмкіндігімен анықталады. Өз кезегінде, атмосфераның тұрақтылық дәрежесін
айтарлықтай тік қозғалыстардың болмауы және араластырудың негізінде
анықтауға болады.
Осындай классификацияның үлгісі биіктіктің әртүрлі температура
стратификациясын ескере отырып, 3.23 суретте бес алаудың варияциясы
бейнеленген:
а) толқынды алау;
б) конус тәрізді;
в) тар, сызықты;
г) көтеріңкі, төменнен кесілген;
д) жоғарыдан кесілген, қосалқы түрі [1].
Айта кететін жағдай: а) жер бетін күн сәулесі әсерінен қыздырылған
жағдайда, ыстық ауа-райы болған күндерге тән, және Бофорт шкаласы бойынша
жел «әлсіз» сипаттамасына сәйкес келген күндер. б) бұлтты күндейге тән келеді,
Бофорт шкаласы бойынша жел жылдамдығы «қалыпты» ұғымына тән. Пайда
болған бұлт күндіз күн энергиясының жерге түсуіне және түнде сәуле
шығаруына кедергі жасайды; в) жағдайы бұлтсыз түндерде, желсіз, жер беті
жылу шығарудың орнына суыған кезде; г) жағдайы түстен кейінгі уақытта
немесе бұлтсыз ерте кешкі уақытта: күндізгі уақытта жердің беткі қабатында
теріс температура градиенті өседі, ал ерте кешкі уақытта жер бетінен берілген
жылу жерге жақын инверсия тудырады; д) жағдайында ерте таңертеңгі уақыт
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сипатталады, түнгі тұрақты инверсия ескерілген: Таңертең күн жылу береді және
жер бетін жылытады, жер бетінен бағытталған теріс температура градиенті пайда
болады;
Суреттерде көрсетілгендей, температура стратификациясы жалын
пішініне және ауаға таралуына әсер етеді.
Әр кезеңді толығырақ қарастырамыз.
а) жағдайында биіктік өскен сайын температура төмендейді, бұл кезде
инверсия температурасы болмаған кезге сәйкес келеді. Бұл жағдайда толқынды
таралу жалынын бақылаймыз. Жалынның пішіні бастапқы көзден төмен
таралады, және сол жердің экологиясына көлемді түрде әсер етеді.
б) жағдайында температураның төмендеуін бақылаймыз, алайда,
төмендеу қарқыны алдыңғы жағдайға қарағанда әлдеқайда жоғары . Бастапқы
көзден шыққан зиянды қоспа концентрациясының қатты таралуын байқаймыз.
в) Инверсияның әсерін бақылауға мүмкіндік береді. Зиянды
қоспалардың сызықты таралуы бақаланады. Концентрация бастапқы көз
орналасқан биіктікте таралған.
Төртінші жағдайда бастапқы көз инверсия қабатының жоғарғы
шекарасымен бірдей орналасқан кезде. Суретте көрсетілгендей, жалын төменнен
кесілген, кішкене көтерілген. Көбінесе, концентрация бастапқы көзден жоғары
таралады.
Суретте көрсетілген соңғы жағдай, бастапқы көз инверсия қабатының
төменгі шекарасында орналасқан жағдайды бақылауға мүмкіндік береді. Жалын
жоғарыдан кесілген, атмосфераның беткі қабатында қатты газдану байқалады.
Осылайша, әртүрлі температурада шығарындылар концентрациясын
жоғарылату динамикасы байқыладық, бұл химиялық факторлардың, атап
айтқанда, температураның атмосфераның беткі қабатындағы зиянды қоспалар
концентрациясының таралуына әсерін бақылай аламыз.
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3.23-сурет. Жалын пішіні.
1 – биіктікке байланысты температура стратификациясы, 2 – құрғақ адиабата.
АNSYS программалық кешенін қолданып алынған нәтижелерді
қарастырайық.
3.3.1. Ауа температурасының стратификациясына байланысты
зиянды газдардың концентрациясының таралуын зерттеу
Атмосфераның беткі қабатындағы нүктелік көзден шыққан метан
концентрациясының таралуын 3.24, 3.25, 3.26, 3.27 суреттерінде көрсетілген.
Атмосферадағы температураның вертикальді градиенті кең ауқымда өзгереді.
Жердің беткі қабатында градиент 10 ° C / 100 м немесе одан артық болуы мүмкін
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[10]. 3.24-суретте инверсия байқалмаған жағдайда зиянды қоспалардың
концентрациясының таралуы көрсетілген: биіктік өскен сайын температура
төмендейді.

3.24.а
3.24.б
3.24-сурет. Биіктік өскен сайын температураның төмендеуіне
байланысты метан концентрациясының (𝐶𝐻4 ) таралуы
3.24-суретте Биіктік өскен сайын температураның
төмендеуіне
байланысты метан концентрациясының (𝐶𝐻4 ) таралуы көрсетілген. Нүктелік
көзден шыққан метан концентрациясының таралу кескіндері, ауадағы жел
жылдамдығы 2,5 м/с (3.24.а суретте) және 4 м/с (3.24.б суретте) жағдайларында
бейнеленген. Бофорт шкаласына сәйкес, бұл жылдамдықтар келесі
сипаттамаларға ие - тыныш, әлсіз.
Жерге тыныш желдің әсер етуі түтіннің вертикальді бағытта
ауытқуынан көрінеді. Жерге әлсіз жел әсерін ағаш жапырақтары мен жұқа
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бұталардың, сондай-ақ жеңіл жалаулардың үздіксіз қозғалысынан көруге
болады. Сонымен қатар, 4 м/с-тан жоғары жылдамдықта түтін таралу көзінің
жоғарғы жағынан жылжиды. Таза желдің жер бетіне әсер етуі бұрын сипатталған
екі желге қарағанда маңызды. Желдің көмегімен ағаштардың жіңішке бұтақтары
мен жапырақтарының қозғалысын байқауға болады, сонымен қатар желді
қолмен сезіне аламыз. Бұл желдің әсерінен үлкен жалаулар да қозғалады. Сол
жақтан түсетін ауа ағымы 0,5 м / с жылдамдықпен қозғалады. Бофорт шкаласы
бойынша бұл ауа жылдамдығы тыныш желдің күшіне сәйкес келеді. Яғни, бұл
жағдайда желдің бағыты түтін арқылы көрініп тұр. Әр суреттің сол жағында
метан концентрациясының сандық сипаттамасын анықтайтын шкала
көрсетілген, және оның ең төменгісі көк түске сәйкес келеді, ал ең жоғарғысы
қызыл түске сәйкес келеді. Суреттен байқалатындай, жылдамдық артқан сайын,
түтін жоғары көтеріліп, желдің бағытымен бастапқы көзден үлкен қашықтыққа
алыстайды. Қайнар көзден шығарылатын газдардың температурасы қоршаған
ауаның температурасына қарағанда жоғары, бұл түтіннің жоғары көтерілуіне
және қоспалардың таралуына әкеледі. Бұл температураның айырмашылығы
болған жағдайда көзден шығарылатын зиянды қоспалар бастапқы көтерілу
биіктігіне ие болады, сондықтан бастапқы қайнар көздің жанында тік
жылдамдық өрісі пайда болады. Ұсынылған суреттерде 10 секундта, 13 секундта
және 20 секундта түтіннің таралу күйі көрсетілген. Уақыттың қадамы 0,1 с.
3.25-суретте нүктелік көзден шыққан метан концентрациясының
биіктікке өскен сайын температураның жоғарылауы кезінде, яғни инверсия
жағдайында таралуы. 3.24-суретпен салыстырғанда, метан концентрациясының
теріс температуралық градиентте таралу жағдайы ұсынылған, және қоспалардың
көпшілігі желдің бағыты бойынша айтарлықтай қашықтыққа тасымалданатынын
көруге болады [11].
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3.26.а

3.26.б

3.26-сурет. Биіктік өскен сайын температураның жоғарылауына
байланысты (инверсия жағдайында) метан концентрациясының (𝐶𝐻4 )
таралуы
3.26-сурете инверсия жағдайындағы метан концентрациясының (𝐶𝐻4 )
таралуы көрсетілген. 3.25-ші суреттегіндей, кескіндерде нүктелік көзден шыққан
метан концентрациясының 2,5 м/с (3.26.а суретте), 4 м/с (3.26.б суретте)
жылдамдықтарда таралуы бейнеленген.
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3.27.а
3.27.б
3.27-сурет. Бастапқы көзі инверсия қабатының үстіңгі шекарасынан жоғары
орналасқан жағдайда метан концентрациясының таралуы (𝐶𝐻4 )
3.27-суретте - бастапқы көзі инверсия қабатының үстіңгі шекарасынан
жоғары орналасқан жағдайда, нүктелік көзден атмосфераға шығарылған метан
концентрациясының таралуы. Кескіндерде нүктелік көзден шыққан метан
концентрациясының 2,5 м/с (3.27.а суретте), 4 м/с (3.27.б суретте)
жылдамдықтарда таралуы бейнеленген. Бофорт шкаласына сәйкес, бұл
жылдамдықтар келесі сипаттамаларға ие - тыныш, әлсіз. Әрбір желдің әсері бірбірінен ерекшеленеді: тыныш желдің жерге әсер етуі тік бағытта түтіннің
ауытқуынан көрінеді; әлсіз желдің әсері ағаштардың жапырақтары мен жіңішке
бұтақтары үздіксіз тербеліп, жеңіл жалаулар да қозғалыста болады; ал таза
желдің әсерін қолмен сезуге болады және үлкен жалаулар қозғалыста болады.
Бастапқы көз инверсия қабатынан жоғары орналасқан жағдайда,
инверсия қабаты жер бетіне ластаушы заттардың түсуін азайтатын табиғи
кедергі болып табылады.
3.28-сурет – бастапқы көз инверсия қабатының төменгі шекарасынан
төмен орналасқан жағдайда, нүкте көзі арқылы атмосфераға шығарылған метан
концентрациясының таралуының суреті.
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3.28.а

3.28.б

3.28-сурет. Бастапқы көзі инверсия қабатының төменгі шекарасынан төмен
орналасқан жағдайда метан концентрациясының таралуы (𝐶𝐻4 )
3.28-суретте - бастапқы көзі инверсия қабатының төменгі шекарасынан
төмен орналасқан жағдайда, нүктелік көзден атмосфераға шығарылған метан
концентрациясының таралуы. Кескіндерде нүктелік көзден шыққан метан
концентрациясының 2,5 м/с (3.28.а суретте), 4 м/с (3.28.б суретте)
жылдамдықтарда таралуы бейнеленген. Бофорт шкаласына сәйкес, бұл
жылдамдықтар келесі сипаттамаларға ие - тыныш, әлсіз. 1.4 суретте
көрсетілгендей, суреттердің әрқайсысында метан концентрациясының сандық
46

сипаттамаларын анықтайтын шкала көрсетілген: ең төменгі (массалық үлестің
0% -ы, көк), ең жоғары (массалық үлесінің 100% -ы, қызыл ).
Түтіннің елеулі концентрациясы бастапқы көзден үлкен қашықтықта
алыстағанын байқауға болады. Сейілу көзден үлкен қашықтықта да жүзеге аса
береді. Бұл қуатты инверсия қабаты атмосфераға шығарылған зиянды заттардың
сейілуіне жол бермейтін бастапқы көзден жоғары орналасқан. Және зиянды
заттардың елеулі концентрациясы жер бетіне жақындай түседі.
Бастапқы көзден жоғары инверсия қабаты зиянды заттардың сейілуіне
кедергі болып табылады, сондықтан бет қабатындағы қоспалардың шоғырлануы
есептеуден бірнеше есе жоғары болуы мүмкін [11].
3.3.2
Әр
түрлі
жылдамдықта
концентрациясының таралуын зерттеу

зиянды

газдардың

3.29-суретте желдің жылдамдығы 2,5 м/с болғандағы метан
концентрациясының таралуы көрсетілген. Төменде төрт жағдай қарастырылған,
олардың әрқайсысы температураның градиентіне сәйкес келеді. 3.29 (а)
температура биіктігімен бірге төмендеген жағдайға тән; 3.29 (b) - инверсия
жағдайында; 3.29 (с) - бастапқы көзі жоғарғы инверсия шекарасынан жоғары
болған жағдайда; 3.29 (d) - бастапқы көзі төменгі инверсия шекарасынан төмен
орналасқан жағдайда.
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3.29-сурет. Әртүрлі бастапқы температуралық профильдерінде және жел
жылдамдығы 2,5 м / с болған жағдайда метан концентрациясының таралуы
(𝐶𝐻4 )
3.30-сурет желдің жылдамдығы 4 м/с болғандағы метан
концентрациясының
таралуы
көрсетілген.
Мұнда
да
температура
стратификациясының төрт нұсқасы қарастырылған. 3.30 (а) температурасы
биіктіктен төмендеген кездегі жағдайға тән; 3.30 (b) - инверсия жағдайында; 3.30
(с) - бастапқы көз жоғарғы инверсия шекарасынан жоғары болған жағдайда; 3.30
(d) - бастапқы көзі төменгі инверсия шекарасынан төмен орналасқан жағдайда.

48

3.30-сурет. Әртүрлі бастапқы температуралық профильдерінде және жел
жылдамдығы 4 м / с болған жағдайда метан концентрациясының таралуы (𝐶𝐻4 )
3.30-сурет желдің жылдамдығы 10 м/с болғандағы метан
концентрациясының
таралуы
көрсетілген.
Мұнда
да
температура
стратификациясының төрт нұсқасы қарастырылған. 3.30 (а) температурасы
биіктіктен төмендеген кездегі жағдайға тән; 3.30 (b) - инверсия жағдайында; 3.30
(с) - бастапқы аузы жоғарғы инверсия шекарасынан жоғары болған жағдайда;
3.30 (d) - бастапқы көзі төменгі инверсия шекарасынан төмен орналасқан
жағдайда.
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3.30-сурет. Әртүрлі бастапқы температуралық профильдерінде және жел
жылдамдығы 10 м / с болған жағдайда метан концентрациясының таралуы
(𝐶𝐻4 )
Осылайша, алынған нәтижелер атмосферадағы төтенше жағдай кезінде
бөлінген зиянды заттардың таралуына желдің әсер етуінің маңыздылығын
көрсетуге мүмкіндік береді.
3.3.3 Уақыт өтуіне байланысты метан концентрациясының
атмсфераға таралуы
3.31 –суретте жел жылдамдығы 4 м/с және биіктік өскен сайын
температура төмендеу жағдайында 10 секунта, 13 секундта және 20 секундта
метан концентрациясының таралуы көрсетілген. Әр суреттің сол жағында метан
концентрациясының сандық сипаттамаларын анықтайтын шкала көрсетілген: ең
төменгі (массалық үлестің 0% -ы, көк), ең жоғары (массалық үлесінің 100% -ы,
қызыл ).
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Түтіннің елеулі концентрациясы бастапқы көзден үлкен қашықтықта
алыстағанын байқауға болады. Сейілу көзден үлкен қашықтықта да жүзеге аса
береді.

3.31.а-сурет. 10 секундтағы метан концентрациясының таралуы

3.31.б-сурет. 13 секундтағы метан концентрациясының таралуы

3.31.в-сурет. 20 секундтағы метан концентрациясының таралуы
3.32 –суретте жел жылдамдығы 4 м/с және биіктік өскен сайын
температура жоғарылау жағдайында 10 секунта, 13 секундта және 20 секундта
метан концентрациясының таралуы көрсетілген. Әр суреттің сол жағында метан
концентрациясының сандық сипаттамаларын анықтайтын шкала көрсетілген: ең
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төменгі (массалық үлестің 0% -ы, көк), ең жоғары (массалық үлесінің 100% -ы,
қызыл ).
Түтіннің елеулі концентрациясы бастапқы көзден үлкен қашықтықта
алыстағанын және жерге жақын таралғанын байқауға болады. Сейілу көзден
үлкен қашықтықта да жүзеге аса береді.

3.32.а-сурет. 10 секундтағы метан концентрациясының таралуы

3.32.б-сурет. 13 секундтағы метан концентрациясының таралуы

3.31.в-сурет. 20 секундтағы метан концентрациясының таралуы
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3.4 Өрт болған жағдайда зиянды қоспалардың атмосфераға
таралуын зерттеу
Келесі алынған нәтижелер қоршаған ортада өрт болған жағдайында
алынған сандық эксперименттерді табиғи бақылау мен басқа авторлардың
сандық эксперименттерімен салыстырылды. Сандық эксперименттер жүргізу
нәтижесінде
температураның
өзгерісі
және
зиянды
қоспалардың
концентрациясының таралу динмикасы жөнінде мәліметтер алынды. Есепті
шешу барысында бастапқы және шекаралық шарттар келесі жұмысқа [20] сәйкес
алында. Шешу барысында 300×200 тор құрылды, сол жақ шекарасында, жел
жылдамдығы 1,4 м/с-ге тең, уақыттың қадамы 0,1 с.

3.31-сурет. Табиғи жағдайда температураның таралуы [20]
3.32-суреті «AeroEcology» программалық кешенінде алынған нәтижелер
көретіліп, 3.33-суретте АNSYS бағдарлалық кешені негізінде алынған нәтижер
көрсетілген. «AeroEcology» және АNSYS программаларының негізінде алынған
сандық нәтижелер сапасы жағынан толық сәйкестікті көрсетті. Алынған сандық
нәтижелер көмегімен өрт болған жағдайда зиянды қоспалардың таралуы
қоршаған ортаға аса қауіпті екенін көре аламыз. Бұл жағдайда зиянды
қоспалардың концентрациясы үлкен мөлшерде таралады [20].
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3.32-сурет. AeroEcology программалық кешені негізінде алынған
температураның таралуы.

3.33-сурет. АNSYS бағдарлалық кешені негізінде алынған температураның
таралуы
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3.34-сурет. АNSYS бағдарлалық кешені негізінде алынған метан
концентрациясының таралуы
3.34-суретте АNSYS бағдарлалық кешені негізінде алынған нәтижер
көрсетілген. Алынған сандық нәтижелер көмегімен өрт болған жағдайда зиянды
қоспалардың таралуы қоршаған ортаға аса қауіпті екенін көре аламыз. Бұл
жағдайда зиянды қоспалардың концентрациясы үлкен мөлшерде таралады.
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4 ҚОРЫТЫНДЫ
Жұмыста атмосфераның беткі қабатында температура стратификациясы
әсерінен зиянды қоспалардың таралуын АNSYS бағдарлалық кешені негізінде
компьютерлік моделі құрылды. Алынған сандық нәтижелер көмегімен
атмосфераның беткі қабатында төтенше жағдайлар кезінде пайда болған зиянды
қоспалардың таралуы динамикасына температураның әсер етуі көрсетілген.
Сандық эксперименттер әр түрлі желдің жылдамдығында және биіктікке
байланысты температура градиентінде жүргізілді. Осы эксперименттер негізінде
келесі тұжырымдарға келдік: биіктік өскен сайын температура төмендеген
жағдайда зиянды газ қоспалары жоғары көтеріліп тез сейілу байқалады. Бұндай
сипаттамаларға ыстық ауа-райы болған күндер және түнгі бұлтсыз мезеттер тән.
Және осы мезеттерде зиянды қоспаларды қоршаған ортаға жіберу аса қауіптілік
тудырмайды. Сондай-ақ, бастапқы көзі инверсия қабатының үстіңгі
шекарасынан жоғары орналасқан жағдайы да осы қасиеттерге ие; биіктік өскен
сайын температура жоғарлаған кезде және бастапқы көзі инверсия қабатының
төменгі шекарасынан төмен орналасқан жағдайда зиянды қоспалар жерге жақын
таралып, коршаған ортаға орасан зор зиянын әкеледі. Бұндай сипаттамаларға
бұлтты күндер және таңертеңгі уақыт мезеттері сәйкес келеді. Осы уақыттарда
зиянды қоспаларды атмосфераға таратпаған жөн.
Сонымен қатар, Бофорт шкаласына сәйкес жел жылдамдығының зиянды
қоспалардың таралу динамикасына әсері сандық эксперименттер арқылы
зерттелді. Нәтижесінде әлсіз жылдамдық жағдайында зиянды газ қоспалары
біркелкі баяу таралып, қоршаған ортаның экологиялық сапасын төмендетеді. Бұл
жағдай орташа жылдамдық жағдайына қарағанда қауіптірек. Бофорт шкаласы
бойынша жел жылдамдығы орташа болған жағдайда зиянды қоспалар тез
сейіліп, қоршаған ортаға аса қатты қауіптілік тудырмайды. Ал егер қатты
жылдамдық болған жағдайда зиянды қоспалар жер бетіне жақын таралып, сол
аймақтың экологиясына орасан зор зиянын тигізеді. Бұл жылдамдық мезетінде
қоршаған ортаға қоспаларды тарату аса қауіпті болып табылады.
Зерттеу нәтижелері бойынша қысқаша қорытындылар
1. Төтенше жағдайлар кезінде шыққан зиянды газдардың таралуына
математикалық модель құрылды;
2. Атмосферадағы зиянды қоспалар таралу динамикасы есебін шешу
әдісі таңдалып, Ansys программалық кешенінде жүзеге асырылды;
3. Зиянды қоспалардың концентрациясының таралуына температура
стратификациясы мен желдің жылдамдығының өзгеруінің әсерлері
зерттелді.
Қойылған міндеттерді шешу толықтығын бағалау
Сандық есептеулер қойылған мақсаттар мен міндеттерді толық қамтиды.
Нәтижелерін нақты қолдану бойынша ұсынымдар мен бағдарларын
дамыту
Берілген жұмыс өзге сандық зерттеулер кезінде салыстырулар үшін
қолдана алады. Алынған нәтижелер атмосферадағы зиянды қоспалардың
таралуын болжауға мүмкіндік береді.
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Іске асырудың техникалық және экономикалық тиімділігін бағалау
Төтенше жағдайлар кезінде пайда болған зиянды қоспалардың
атмосфераға таралуынының моделі ANSYS бағдарламалық пакетінде жасалды
және бұл модель қоршаған ортаның экологиясының сапасын жақсарту
мақсатында қолдануға мүмкіндік береді. Алынған нәтижелер білім беру
үрдісінде, сондай-ақ өндірісте қолданылуы мүмкін.
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Қосымша 1
#inсludе "udf.h"
DЕFINЕ_PRОFILЕ(inlеt_y_tеmpеrаturе, thrеаd, indеx)
{
rеаly[ND_ND];
fасе_tf;
bеgin_f_lооp(f,thrеаd)
{
F_СЕNTRОID(y,f,thrеаd);
F_PRОFILЕ(f,thrеаd,indеx)=311.-1.6*y[1];
}
еnd_f_lооp(f,thrеаd)
}
#inсludе "udf.h"
DЕFINЕ_PRОFILЕ(inlеt_y_tеmpеrаturе, thrеаd, indеx)
{
rеаl y[ND_ND];
fасе_t f;
bеgin_f_lооp(f,thrеаd)
{
F_СЕNTRОID(y,f,thrеаd);
F_PRОFILЕ(f,thrеаd,indеx)=311.+1.6*y[1];
}
еnd_f_lооp(f,thrеаd)
}
#inсludе "udf.h"
DЕFINЕ_PRОFILЕ(inlеt_y_tеmpеrаturе, thrеаd, indеx)
{
rеаl y[ND_ND];
fасе_t f;
bеgin_f_lооp(f,thrеаd)
{
F_СЕNTRОID(y,f,thrеаd);
F_PRОFILЕ(f,thrеаd,indеx)=311.-1.6*АBS(y[1]-7.5);
}
еnd_f_lооp(f,thrеаd)
}
#inсludе "udf.h"
DЕFINЕ_PRОFILЕ(inlеt_y_tеmpеrаturе, thrеаd, indеx)
{
rеаl y[ND_ND];
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fасе_t f;
bеgin_f_lооp(f,thrеаd)
{
F_СЕNTRОID(y,f,thrеаd);
F_PRОFILЕ(f,thrеаd,indеx)=311.+1.6*АBS(y[1]-7.5);
}
еnd_f_lооp(f,thrеаd)
}
#inсludе "udf.h"
DЕFINЕ_PRОFILЕ(inlеt_y_tеmpеrаturе, thrеаd, indеx)
{
rеаly[ND_ND];
fасе_tf;
bеgin_f_lооp(f,thrеаd)
{
F_СЕNTRОID(y,f,thrеаd);
F_PRОFILЕ(f,thrеаd,indеx)=311.-1.6*y[1];
}
еnd_f_lооp(f,thrеаd)
}
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