EDA Tasarım Analiz Mühendislik

ÜRÜNLER

Bilgisayar Destekli Mühendislik
Tasarım ve Analiz Yazılımları

2021

Ürünler
Bilgisayar Destekli Mühendislik Yazılımları

“

Özellikle savunma sanayinin ihtiyacı olan, ileri teknoloji ürünü özgün
tasarımların geliştirilmesi konusunda hizmet vermek amacı ile kurulmuş olan
EDA; geliştirmiş olduğu mühendislik yazılımları ile açık kaynak kodlu işletim
sistemi ve uygulamalarından oluşan, yabancı ticari yazılımlardan bütünü ile
arındırılmış yazılım alt yapısı sayesinde bilgi güvenliği sağlanmış tam anlamı
ile bağımsız mühendislik tasarım ve analiz çalışmaları yürütmektedir.

”

Havacılık, makine, otomotiv, gemi ve inşaat mühendisliği uygulamalarına yönelik
tasarım ve analiz yazılımları geliştirme yeteneğine sahip olan EDA’nın ürün
yelpazesi, bilgisayar destekli mühendislik tasarım ve analiz yazılım paketi CAEeda™
ve bu çatı altında birbirleri ile etkileşimli ya da her biri tek başına bağımsız olarak
çalıştırılabilen modül yazılımlardan oluşmaktadır.
EDA tarafından geliştirilen tüm yazılımlar, ihtiyaç duyulması halinde diğer ticari
yazılımlar ile etkileşimli olarak çalıştırılabilmekte; ortak yürütülen projeler
kapsamında, zaman ve maliyet etkinliğinin artırılması amacı ile, her bir işlemci için
ayrı lisans gerektirmeksizin paralel bilgisayar sistemlerinde kullanılabilmektedir.
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CAEedaTM

Bilgisayar Destekli Mühendislik
Tasarım ve Analiz Yazılım Paketi

CADeda

Bilgisayar Destekli Mühendislik
Tasarım Yazılımı

MESHedaTM

Çözümağı Yazılımı

PREeda

Ön-İşlemci Yazılımı

POSTeda

Son-İşlemci Yazılımı

BALLISTICeda

Balistik Tasarım Yazılımı

OPTIMIZER

Optimizasyon Yazılımı

ÇÖZÜCÜLER
FAPedaTM

Akış Analiz Yazılımı

SAPedaTM
PANELeda

Yapı Analiz Yazılımı
Panel Yöntemi ile Aerodinamik Analiz Yazılımı

BURNBACKeda

Yakıt Çekirdeği Geri Yanma Analiz Yazılımı

TAPeda

Termal Analiz Yazılımı

FSIeda

Akışkan-Yapı Etkileşimi Analiz Yazılımı

CAEeda™
Bilgisayar Destekli Mühendislik Tasarım ve Analiz Yazılım Paketi

Uzay-havacılık, makine, gemi ve inşaat mühendisleri tarafından bir tasarım ve
analiz çalışmasının tüm aşamalarında kullanılabilecek yetenekleri tek çatı altında
toplayan CAEeda™, ihtiyaç duyulması halinde diğer ticari yazılımlar ile etkileşimli
çalıştırılabilen sofstike bir parametrik tasarım ve analiz yazılım paketidir. Araç;
Geometri, Çözümağı, Optimizasyon, Ön-İşlemci, Son-İşlemci modüllerinin yanı sıra,
çalışma hız ve hassasiyet seviyeleri birbirinden farklı olan çözücü (CFD, CSD, Uçuş
Mekaniği, Akış-Yapı Etkileşimi, Balistik, Panel, Isısal Analiz, Geri Yanma, Çoklu-fzik)
yazılım modüllerinden oluşmaktadır.
Kullanıcı dostu arayüzü ve paralel çözüm yeteneği sayesinde, CAEeda™ ile
yürütülen çalışmalar sırasında kullanıcı müdahalesi ve zaman kaybı en aza
indirilebilmektedir. Analiz modüllerine ait yetenekleri uluslararası standart test
case'ler ile doğrulanmış olan CAEeda™, Savunma Sanayi 2015-2016 ürün
kataloğuna giren ilk yerli mühendislik tasarım ve analiz yazılım paketi olarak sivil ve
savunma sanayi kuruluşlarının hizmetine sunulmuştur.
Bir mühendislik tasarım çalışması sırasında CAEeda kullanımı ile bütünleşik olarak
TM

gerçekleştirilen işlemler:
•

Tasarlanan ürünün 3B geometri ve katı modelinin oluşturulması

•

Mühendislik analizleri için çözümağı oluşturulması

•

Dış etkiler altındaki performansının belirlenmesine yönelik bilgisayar hesaplamaları

•

Hesaplama sonuçlarının görüntülenmesi

•

Performans iyileştirme çalışmalarının yapılması
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CAEedaTM avantajları
✔ Bir mühendislik tasarım - analiz çalışması sırasında ihtiyaç duyulan tüm yeteneklerin

bir arada bulunması
✔ Etkileşimli mühendislik tasarım otomasyon ve optimizasyonu yeteneği
✔ Parametrik 3B (CAD) geometri oluşturma yeteneği
✔ Yapısal topoloji, şekil ve boyut optimizasyonu yeteneği
✔ CST-NURB yöntemi ile aerodinamik şekil optimizasyonu ve otomasyonu yeteneği
✔ Diğer ticari yazılım araçları ile etkileşimli çalıştırılabilme yeteneği
✔ Paralel bilgisayar sistemlerinde kullanıma uygunluk
✔ Kullanıcı ihtiyacına uygun olarak özelleştirilebilme
✔ Kullanıcı-dostu arayüz ve çoklu dil desteği

TM

CAEeda MODÜLLERİ

5

Geometri Modülü

Optimizasyon Modülü

Çözümağı Modülü

Ön - işlemci Modülü

Akış Analiz (CFD) Modülü

Son - işlemci Modülü

Yapısal Analiz (CSD) Modülü

Uçuş Mekaniği Modülü

Akış - Yapı Etkileşimi (FSI) Modülü

Balistik Modülü

Isısal Analiz Modülü

Panel Yöntemi Modülü

Çoklu - Fizik Modülü

Yakıt Çekirdeği Geri Yanma Modülü

CADeda
Bilgisayar Destekli Mühendislik Tasarım Yazılımı

CADeda; iki ya da üç boyutlu karmaşık geometrilerin istenen hassasiyet düzeyinde,
farklı yöntem ve fonksiyonlar kullanılarak çok kısa sürede kolaylıkla ve parametrik
olarak modellenmesine olanak sağlayan bir geometrik modelleme yazılımıdır.
Uçak kanadı, roket dış geometrisi gibi sıklıkla kullanılan geometrilerden oluşan
kataloğu sayesinde, bu geometrilerin parametrik ve otomatik olarak üretilmesi;
aerodinamik ve yapısal optimizasyon algoritmaları ile etkileşimli olarak
iyileştirilmesi mümkün olabilmektedir.

Temel Özellikler
●

IGES, STEP ve BREP gibi sık kullanılan CAD formatlarındaki geometri modellerini
içe ve dışa aktarabilme (import – export); resim (bmp, jpeg, gif) ve vektör çıktısı
alabilme (ps, pdf, swg)

●

2B ve 3B geometriler üzerinde kesme (cut), bağlama (join), kesiştirme
(intersect), kırpma (trim), genişletme (extend), ofset (ofset), uzatma (extrude),
döndürme (revolve), süpürme (sweep), geçiş (loft), öteleme (translate) ve
ölçülendirme (scale) işlemleri

●

Model geometrik bozukluklarını ve eksiklikleri kolay belirleme ve istenen
toleransa göre onarılabilme.

●

3B parametrik uçak gövde ve kanat geometrisi oluşturma

●

3B parametrik mermi ve roket geometrisi üretme

●

NACA kanat profl serisini otomatik çizebilme
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CADeda | Temel Özellikler

●

Profesyonel bir yönetim sistemi (part, helper, FM geometri, FM) ve geometri
topolojilerinin (hacim, yüzey, kenar ve düğüm bilgileri) hiyerarşik olarak
görüntülenmesi

●

Dikdörtgen, daire, poligon yardımı ile kolay ve hassas seçme yöntemlerinin
kullanımı; modelin iç detay incelenmesi için dinamik kırpma (clipping) ve seçilen
kısmı görüntüleme (selective vision).

●

Gerekli ölçüm yöntemleri (uzunluk, alan, hacim, geometri merkezi, atalet
momenti, jirasyon yarıçapı, eğrilik yarıçapı, yüzey teğet ve normal vektörleri vs.)

●

Çözücü yazılımlarla etkileşimli kullanabilme

●

İhtiyaç ve talebe uygun olarak özelleştirilebilme (örnek : parametrik uçak
kanadı, parametrik roket dış geometrisi)

●

Modelin iç detay incelenmesi için dinamik kırpma (clipping) ve seçilen kısmı
görüntüleme (selective vision).
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●

Çoklu dil desteği (İngilizce, Türkçe)

●

Gelişmiş araçlar ve zengin katalog

CAEeda™ Geometri Modülü (CADeda)
kullanılarak oluşturulmuş yolcu uçağı modeli

Harici yük entegrasyonu çalışması için
CAEeda™ Geometri Modülü (CADeda) ile
oluşturulmuş model

CAEeda™ Geometri Modülü (CADeda)

kullanılarak gerçekleştirilen teknik
resimden katı model çıkarma işlemi
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MESHeda™
Çözümağı Üretme Yazılımı

MESHeda™ ; parametrik olarak tanımlanmış ya da üçgenlenmiş yüzeylerden
hareket ile 2B ve 3B düzenli (structured) ya da düzensiz (unstructured) yüzey ve
hacim çözümağlarının üretilmesi ve mevcut çözümağlarının ilgili parametrik
tanımlamalar yapılarak iyileştirilmesine yönelik olarak geliştirilmiş bir çözümağı
üretme yazılımdır.
Yapısal/termal sonlu eleman ve Euler/Navier-Stokes sonlu hacim akış çözümleri için
kullanılan MESHeda™, CAEeda™ ön-işlemci modülü (PREeda) ile etkileşimli çalışarak
sınır şartları ve malzeme özelliklerinin kullanıcı tarafından kolaylıkla
tanımlanmasına yardımcı olmakta, paralel çözümler için çözümağını bölümlere
ayrıştırabilmektedir.
CAEedaTM çatısı altında bulunan tasarım otomasyon ve optimizasyon modülü
(OPTIMIZER) yönetiminde, geometri oluşutrma (CADeda) ve çözücü modül
yazılımlar (SOLVERS) ile etkileşimli olarak çalıştırılabilen yazılım sayesinde otomatik
çözümağı üretilebilmektedir.
MESHeda™, diğer EDA yazılım ürünlerine benzer şekilde, kullanıcı istek ve
ihtiyaçlarına bağlı olarak özelleştirilebilmektedir.

Temel Özellikler
●

“Advancing Layer Method” kullanılarak, dörtyüzlü ya da kama türü altı yüzlü
elemanlar ile sınır tabaka çözümağı üretilebilme

●

Dinamik deformasyon, seyreltme ve zenginleştirme yöntemleri kullanarak
kendisini hareketli yüzeylere ve çözüme göre uydurma

●

Yaygın kullanılan çözümağı formatlarını içe-dışa aktarma (TECPLOT, FLUENT,
GAMBIT, FASTRAN, I-DEAS, ANSYS, NASTRAN, MEDIT, Vgrid3D) ve farklı eleman
tiplerini destekleme (tetrahedral, hexahedral, wedge type, pyramidal,
quadrilateral, triangular, line elements & nonlinear FEM elements).

●

Parametrik yüzey geometrisinde ve nokta kümesinden çözümağı üretme; kolay
bölgesel ağ üretme, kaynaştırma, ölçeklendirme.

●

Genel eleman uzunluğu, bölgesel eleman uzunluğu tanımlayarak, arka plan
çözümağı, kontrol noktaları ve çizgileri kullanarak kontrollü kaliteli çözümağı
üretebilme.

●

Dinamik çözümağı kırpma (mesh clipping),

●

Kolay taşıma (transform), döndürme (rotate) ve simetri alma

●

Kolay bölgesel ağ üretme (local remeshing), kaynaştırma (merge),
ölçeklendirme (scale), silme ve kopyalama

●

Farklı çözücüler ile senkronize halde çalışabilme (çözüme uygun otomatik
sıklaştırma ve hareketli sınırları takip etme)
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Harici yük ayrılması probleminin çözümüne yönelik olarak
MESHeda™ (CAEeda™ Çözümağı Üretme Modülü) kullanılarak
üretilmiş çözümağı

MESHeda™ (CAEeda™ Çözümağı Üretme Modülü) otomatik
boşaltma ve doldurma yeteneği kullanılarak oluşturulan uçak
kanadı çözümağına bomba çözümağı yaması
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Yolcu uçağı etrafında Delaunay metodu ile üretilmiş
düzensiz çözümağı ve Advancing Layer kullanılarak
yapılmış sınır tabaka çözümağı (küçük resim)
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PREeda
Ön İşlemci Yazılımı

PREeda, tasarım ve analiz çalışmalarının çözüm öncesi hazırlık işlemlerinin
gerçekleştirilmesine yönelik olarak geliştirilmiş bir ön işlemci yazılımıdır.
CAEeda™ çatısı altında Çözümağı Üretme Modülü (MESHeda™) ile etkileşimli
çalıştırılabilen yazılım sayesinde, sınır şartı ve malzeme özelliklerinin kullanıcı
tarafından kolay ve hızlı bir şekilde tanımlanabilmekte; karmaşık çözüm
işlemlerinin yapılabilmesi amacı ile paralel bilgisayar sistemlerinde kullanıma
yönelik olarak çözümağı bölümleme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
Bu özellikleri ile PREeda, CAEeda™’nın tasarım otomasyon yetenekleri çerçevesinde
otomatik çözümağı üretme işleminin yapılmasına katkı sağlamaktadır.

Temel Özellikler
●

Ağ elemanları isteğe göre seçip gruplara (group) ve bölgelere (zone) ayırabilme.

●

Grupları ve bölgeleri kaynaştırılabilme, ayrıştırılabilme, silme ya da yeniden
gruplara ve bölgelere ayırma.

●

Tanımlanan nokta vektör açı toleransına, rengine veya tipine göre ağ
elemanlarını otomatik gruplara ve bölgelere ayırma.

●

Eleman bölgelerine malzeme ve sınır şartları atama.

●

Hareketli ve sabit bölgeleri belirleme, hareket sınırlamaları koyma.

●

Hareketli bölgelere hareket denklemleri tanımlayabilme.

●

Kullanıcıya özel yeni sınır şartları, malzeme ve fziksel özellikler tanımlayabilme.
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●

Paralel çözücülerde kullanılmak üzere dört yüzlü çözümağını örtüşen (overlap)
veya örtüşmeyen (nonoverlap) bölümlere (partition) ayrılabilme ve bu
bölümleri değişik renklerde görüntüleme, istenmeyen bölümleri gizleme.

●

Farklı çözümağları arasında düğüm noktalarını hızlı bir şekilde eşleştirme (quick
search).

●

Düğüm noktalarının veya elemanların yüzeylere olan en yakın mesafelerini hızlı
bir şekilde bulma (minimum distance).

Paralel bilgisayar sistemi aracılığı ile yapılacak olan akış analizi
çalışması için bir yolcu uçağı etrafında MESHeda™ ile
oluşturulmuş çözümağının PREeda kullanılarak bölümlenmesi
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POSTeda
Son İşlemci Yazılımı

POSTeda; mühendislik tasarım ve analiz çalışmalarının çözüm sonrası kontrol ve
değerlendirme işlemlerinin 2B ve 3B grafkler ve simülasyonlar aracılığı ile
gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırlanmış bir son işlemci yazılımıdır. Aynı
zamanda araç, çözüm sonuçlarının kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına göre
yönetilmesine olanak sağlamaktadır.

Temel Özellikler
●

TECPLOT ve UNV formatlarının da aralarında bulunduğu çeşitli çözümağı
formatlarından elde edilmiş çözümleri içe aktarma.

●

Kullanıcı tarafından tanımlanacak sabit ve değişken formüller kullanılarak
mevcut çözüm değişkenlerinden farklı ve yeni değişkenler türetebilme.

●

Yüzey kontur çizgileri ve hacim kontur yüzeyleri çizilebilme, bunları sabit veya
değere göre renklendirme; istenmeyen değerdeki konturları gizleme; kontur
değerine göre çözümağından eleman çıkarma.

●

Fiziksel özelliklere ait vektörler çizilebilme, bunları sabit veya değere göre
renklendirme.

●

Ekran üzerinde fonksiyon ya da veri bilgileri ile grafksel çizim yapılabilme ve
vektörel formatta (ps, pdf, svg, dxf) dışa aktarılabilme.

●
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İki boyutlu çizimleri istenen şekilde kontrol ederek kağıda aktarma.

●

Hesaplanan değişkenlerin çözümağı üzerindeki herhangi bir zaman ve
noktadaki çözüm değerini okuyabilme ve değişim grafğini çizebilme.

●

Seçilen kabuk eleman grupları üzeindeki basınç değerlerini entegre ederek
kuvvet hesaplama.

●

Sayısallaştırarak grafk resimden veri çıkarma ve veriyi çizme.

●

Zamanla değişen çözümağını çözümle birlikte çizebilme ve animasyon olarak
kaydetme.

Bir balistik tasarım çalışması sırasında elde edilen çözüm
sonuçlarının POSTeda (CAEeda™ Son İşlemci Modülü)
yeteneklerinin kullanımı ile oluşturulan grafk gösterimi ve
uçuş simülasyonu.
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FAPeda™
Akış Analiz Yazılımı

FAPeda™; zamana bağlı ya da bağlı olmayan, sıkıştırılabilir ya da sıkıştırılamaz iç ve
dış akış problemlerinin viskoziteli/viskozitesiz çözümleri için geliştirilmiş bir
Bilgisayar Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) yazılımıdır. Uluslararası standart
deney sonuçları ile doğrulaması yapılmış olan FAPeda, "implicit" özelliği ve paralel
hesaplama yeteneği ile büyük ölçekteki akış problemlerini hızlı ve hassas bir şekilde
çözebilmektedir. Hareketli sınır problemlerine yönelik olarak geliştirilmiş dinamik
çözümağı deformasyon algoritmaları ile desteklenen “göreceli koordinatlarda
Değişimli Lagrange Euler formulasyonu” sayesinde, akışkan yapı etkileşimi, çırpıntı
analizi, harici yük ayrılması ve döner akışkan makineleri ile dönme ve yunuslama
hareketi halindeki roket etrafındaki akış problemlerinin çözümlerinde başarılı bir
şekilde kullanılmaktadır.

Temel Özellikler
●

Dört yüzlü hacim merkezli sonlu hacimler yöntemine göre uzayda, explicit
Runge-Kutta veya implicit Backward-Euler yöntemine göre zamanda
entegrasyon, Roe FDS, Van-Leer FVS upwind akı hesaplama, Van-Albada,
Minmod, MUSCL akı sınırlama

●

Spalart-Almaras türbülans modeli ve duvar fonksiyonu kullanabilme

●

Çözüme bağlı dinamik çözümağı adaptasyonu

●

ALE, göreceli koordinatlar, dinamik biçim değiştiren çözümağı, dinamik çakışan
çözümağı, çözümağı yenileme gibi yöntemlerle hareketli sınır çözüm yeteneği
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●

Sivri elemanlarla (açıklık oranı > 1/12000) ve az sayıda sınır tabaka elemanıyla
hassas çözüm yapabilme (türbülanslı st için 9 katman)

●

Süreklilik çözümlerine implicit çözüm sayesinde çok hızlı ulaşma (CFL = 200 ile
30 - 50 iterasyonda 3. mertebe hassasiyet)

●

PC kümeleri üzerindeki paralel çözüm yeteneği sayesinde çok büyük çözüm
ağlarında dahi düşük maliyetlerle kısa zamanda çözüm.

●

İsteğe göre düzenlenebilme

FAPeda™ (CAEeda™ Yapısal Analiz Modülü) kullanılarak
yapılan harici yük ayrılması analizi ve Mach sayısı
dağılımının gösterimi
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Unstructured surface mesh & total pressure contours at
different body sections (M∞=1.75, α=6deg)

Comparison of CFD Results with experimental data.*
Author

Organization

Solver

Turb. Mod.

Alpha

CA

CN

Cm

CA_err

CN_err

Cm_err

NASA (USA)

exp

exp

5.946

0.5594

1.9856

0.8521

0

0

0

Khalid

NRC (CA)

WIND (SA)

SA

6

0.4930

1.9900

0.9730

-0.0664

0.0044

-0.1209

Henig

LFK (GE)

FASTRAN (k-e)

k-e

5.9

0.7310

2.1020

0.8190

0.1716

0.1164

0.0331

Prince

QINETIQ (UK)

FLUENT (SA)

SA

6

0.4706

2.0320

0.8370

-0.0888

0.0464

0.0151

Leavitt

NASA (USA)

USM3Dns (SA)

SA

6

0.7365

2.0700

0.8200

0.1771

0.0844

0.0321

Dujardin

DLR (GE)

TAU (SA)

SA

6

0.6845

2.0310

0.9230

0.1251

0.0454

-0.0709

Dujardin

DLR (GE)

TAU (k-w)

k-w

6

0.6104

2.0090

0.8470

0.051

0.0234

0.0051

Oktay

EDA(TR)

FAPeda (SA)

SA

6

0.5974

2.0860

0.8070

0.038

0.1004

0.0451

* Reference:
NATO RTO Applied Vehicle Technology Panel (AVT) TG-082, “Assessment of Turbulence Modeling for High-Speed Vehicles”, TR-AVT-082
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SAPeda™
Yapısal Analiz Yazılımı

SAPeda™ (Structural Analysis Program for Engineering Design and Analysis)
yapıların statik ve dinamik analizlerini yapmak üzere geliştirilmiş bir sonlu
elemanlar (fnite elements - FE) yöntemi kullanan bir yazılımdır.

SAPeda™ ile gerçekleştirilen...
Statik
Frekans
Burkulma (Buckling)

...analiz çeşitleri

Modal
Dinamik
Çarpma
Temas
Aeroelastisite (Statik & Dinamik)
Doğrusal elastik

...kullanılan malzeme

Deformasyon plastik
Viskoplastik
8 düğümlü altı yüzlü (8 noded brick)
20 düğümlü altı yüzlü
4 düğümlü dört yüzlü (4 noded tetrahedral)
10 düğümlü dört yüzlü

...ve eleman tipleri

6 düğümlü kama (6 noded wedge)
15 düğümlü kama
6 düğümlü kabuk (6 noded shell)
8 düğümlü kabuk
3 düğümlü kiriş (3 noded beam)
2 düğümlü 3B yay (2 noded 3D spring)
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Wing Bending

Von Misses Stress Distribution

Tip Twist [Deg.]

Tip Deflection [mm]

Experiment

-0.22

-69.5

MSC PATRAN

-0.48

-59.5

SAPeda

-0.32

-61.6
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FSIeda
Akış - Yapı Etkileşimi Analizi Yazılımı

FSIeda akışkan katı etkileşimi problemlerini çözmek ve yapıların flutter analizlerini
yapmak üzere EDA tarafından geliştirilmiş bir yazılımdır. Akış mekaniği çözücüsü olarak
FAPedaTM , katı mekaniği çözücüsü olarak SAPedaTM programlarını etkileşimli olarak
kullanan FSIeda yazılımı paralel etkileşim için ise SINeda arayüz programından faydalanmaktadır. SINeda , farklı çözüm ağlarında hızlı arama ve interpolasyon yapabilen ve
paralel hesaplamalara izin verebilen bir arayüz programıdır.

Temel Özellikler
●

Statik ve Dinamik Aeroelastisite çözümleri
◦

●

●

●

●

Flutter analizi

Gevşek Bağlı (Loosely Couple)
◦

Direk entegrasyon

◦

Mod Superpozisyon

Zamanda integral
◦

CFD (akış): Implicit

◦

CSD (katı): Implicit

CSD
◦

●

Akış-Katı Bilgi Transfer Arayüz Programı
◦

●

SAPedaTM
SINeda

Paralel Hesaplama
◦

CFD : Paralel

◦

CSD : Paralel değil

CFD
◦

FAPedaTM

FSIeda avantajları
✔ Bütün yazılımlar EDA Ltd.'ye ait olup farklı yazılımlara ihtiyaç yok
✔ Akış-Katı Bilgi Transfer Arayüz Programı için ayrı lisansa ve yazılıma ihtiyaç yok
✔ Hassasiyet (deney sonuçları ile uyumluluğu doğrulanmış)
✔ PC kümeleri üzerindeki paralel çözüm yeteneği sayesinde çok büyük çözüm ağlarında

dahi düşük maliyetlerle kısa zamanda çözüm
✔ İsteğe göre düzenlenebilme
✔ Düşük maliyet
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Bazı Örnek Uygulama Alanları
●

Uçak kanadı futter analizi

●

Uçak kanadı statik aeroelastisite analizi

●

Roket gövdesi futter analizi

●

Helikopter rotoru futter analizi

●

Türbin rotoru futter analizi

●

Rüzgar Türbini rotor futter analizi

Weakened semi-span model

Modal Frequencies (rad/s)
1st
bending

1st
torsional

2nd
bending

2nd
torsional

Reference

60.95

239.39

318.55

618.89

Calculated

60.32

249.88

319.68

599.22

Vibration type
(M=0.901)

Coarse Mesh

Fine Mesh

Q (lb/in2)

Vf

Q (lb/in2)

Vf

Damped

0.4059

0.28

0.5400

0.33

Neutral

0.5620

0.33

0.5800

0.34

Diverging

0.6820

0.37

0.6200

0.35
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Cross-sectional Mach Contours
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Surface Mach Contours
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BALLISTICeda
Balistik Tasarım – Analiz Yazılımı

BALLISTICeda; ağır ya da haff silah ve mühimmatlarının balistik tasarım ve analiz
çalışmalarına yönelik olarak, MKEK işbirliği ile EDA tarafından geliştirilmiş bir balistik
tasarım aracıdır. Balistik tasarım çalışması sırasında, kullanıcının ihtiyacı olabilecek
birçok yeteneği bünyesinde barındıran yazılım; Geometri, Aerodinamik, Uçuş
Mekaniği, İç Balistik, Optimizasyon ve Son-İşlemci modüllerinden oluşmaktadır.
Aynı zamanda BALLISTICeda; CAEeda™’nın tasarım otomasyon ve optimizasyon
modülü yönetiminde, 3B mermi ve roket geometrilere ait katı modellerin otomatik
ve parametrik olarak oluşturulması ve bu modellerin analiz modüllerine
aktarılmasına olanak sağlamaktadır.

Temel Özellikler
●

Geometrik modelleme ve tasarım yeteneği:
◦

Bileşenleri (burun, gövde, kanat vb.) parametrik olarak oluşturup
birbirlerine bağlayarak kolay ve hızlı 3B parametrik geometri oluşturma,
kütle ve atalet değerlerini otomatik olarak hesaplanma; STEP, IGES, BREP
ve STL formatlarında dışa Aktarma (Export);

●

◦

CAEeda™ CAD modülüne otomatik olarak 3B katı model aktarma;

◦

Kullanıcı müdahalesine açık malzeme (inert/energetic) kataloğu.

Aerodinamik hesaplama yeteneği
◦

Mermi ya da roket üzerine etki eden aerodinamik kuvvet ve moment
katsayıları, statik ve dinamik türev katsayıları hesapları.
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BALLISTICeda Geometry yetenekleri kullanılarak teknik
resimden hareket ile oluşturulan roket katı modeli

BALLISTICeda Geometry yetenekleri ile oluşturulmuş
namlu ve mühimmat
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BALLISTICeda | Temel Özellikler

●

Uçuş mekaniği hesaplama yetenekleri:
°

Geometrik model ve aerodinamik katsayıları tanımlanan mühimmatlar için
uçuş mekaniği

°

Kullanıcı tarafından tanımlanacak parametrelere bağlı olarak yörünge,
duyarlılık, dağılım, hedef vurma, kesit düzlemi, kararlılık hesapları, radar
çıktılarından sürükleme katsayısı hesabı

°

29

Dışarıdan geometri, aerodinamik ve meteorolojik veri girme
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BALLISTICeda | Temel Özellikler

●

İç balistik hesaplamaları:
°

Global parametreler ile bir boyutlu termodinamik iç balistik model
oluşturma; yivli namlu içerisinde mermi dönel hareket simülasyonu;

°

Yanma, termodinamik ve gaz dinamiği hesapları;

°

Direnç basıncı ve sevk çemberi aşınma hesaplamaları;

°

Yakıt özellikleri belirsizliklerinden doğan yanma odası basıncını veya namlu
çıkış hızını deney sonuçlarına uydurmak için yakıt sıcaklığına göre iç balistik
hesaplarını yeniden düzenleme.

°

Zamana bağlı hesaplar (geri ve kama basıncı, gaz ve yüzey sıcaklığı, mermi
hızı, ivmesi, dönüsü, yolu, toplam ve detaylı enerji kayıpları).

°

Kullanıcı tarafından geliştirilebilen yakıt malzeme kataloğu;

°

Yakıt tanecik çeşitleri: küre, şerit, silindir, tek delikli silindir, yedi delikli
silindir, 19 delikli silindir, 19 delikli altıgen prizma;

°

Mono-blok ve çok katlı ince duvar yapılarına bağlı namlu yapısal dayanım
analizi.
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BALLISTICeda | Temel Özellikler

●

Son işlemci yetenekleri:
°

Aerodinamik ve uçuş mekaniği modüllerinden alınan tablolaştırılmış
çözüm sonuçlarını otomatik olarak son işlemci modülüne gönderebilme;

°

Bir dosya ya da matematiksel fonksiyonlar ile tanımlanan tablolaştırılmış
değerlerden oluşan değişkenlerin XY grafğini çizdirebilme;

°

Raster (bmp, jpeg, gif) ve vektör (ps, pdf, swg) tipi çizimleri dışa
aktarabilme;

°

Baskı kalitesinde XY grafkleri elde etmek için geniş kontrol seçenekleri;

°

Kullanıcı tarafından diğer değişkenlerin kombinasyonlarından yeni
değişkenler tanımlayabilme;

°

Kullanıcı tarafından bağımlı ve bağımsız değişkenleri değiştirilebilme;

°

3 boyutlu XYZ grafği çizebilme;

°

Yakıt tanecik çeşitleri: küre, şerit, silindir, tek delikli silindir;

°

Grafk çizimleri animasyon formatında oluşturma ve saklama;

°

Grafk üzerinden veri okuma; Resimden veri sayısallaştırma (picture
digitizing)

●

Büyük ölçekli çözüm çalışmalarında kullanım kolaylığının sağlanması ve çözüm
süresinin kısaltılması amacı ile paralelleştirilebilme

●

Kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilebilme

●

Çoklu dil desteği bulunan kullanıcı-dostu arayüz
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