EDEM
EDEM е високо ефективен софтуер за симулация на процеси с насипни и гранулирани
материали. Задвижван от най-модерната технология за дискретно моделиране с
елементи (DEM), Altair EDEM бързо и точно симулира и анализира контактното
взаимодействие на гранулирани материали като въглища, руди, почви, влакна, зърна,
таблетки и прахове с други обекти.
Симулацията на EDEM предоставя на инженерите ключов поглед върху начина, по който
тези материали ще взаимодействат с механично оборудване по време на реални
експлоатационни и технологични процеси. EDEM може да се използва самостоятелно или
комбиниран с друга CAE технология, като Altair Motion Solve за кинематични симулации.

Защо EDEM?
Незабавен достъп до библиотеки с модели на материали. Започнете бързо и лесно с
симулации с богатата гама от предварително калибрирани насипни материали на EDEM скали, руди, почви, прахове и други.
Високо производително решение. Бързата и мащабируема изчислителна ефективност с
процесори, графични процесори (GPU) и мулти-графичните процесори позволява
симулиране на сложни системи, включващи милиони или десетки милиони частици.
Интеграция с други CAE инструменти. Разширете обхвата на приложението си, като
свържете EDEM с водещи инструменти за други дисциплини CAE - от Altair или трети
страни - като MBD (динамика на много тела), FEA (анализ на крайни елементи) и CFD
(изчислителна динамика на флуидите).

Основни функции


Симулирайте всякакви насипни материал. Използвайте валидирания и
изчислително ефективен метод за моделиране на форми на частици от реалния
свят (големи скали, фини прахове, зърна, влакна, таблетки и др.)



Реалистично материално поведение. Изчерпателна гама от утвърдени физически
модели за представяне на всяко материално поведение (сухо, лепкаво, сгъваемо и
т.н.)



Бърз и лесен работен процес. Интуитивен потребителски интерфейс за бърза
настройка на симулацията. Библиотеки с модели на материали, достъпни за
директен достъп до подходящи материали. Софтуер с мощен изчислител за бърза
по време симулация.
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Разширен анализ. Богат набор от вградени инструменти за визуализация и
анализ. Опция за експортиране на данни и софтуерна библиотека Python на
разположение за по-нататъшна обработка.



Персонализиране. Персонализирана физика с API на EDEM за сложни симулации и
разширено поведение на материала: мокро покритие, агломерация, счупване,
магнитни частици и др.



CAE интеграция. Интегрирайте EDEM с инструменти на FEA и MBD, за да включите
реалистични натоварвания на материалите в анализа на структурата и динамиката
на системата. Комбинирайте с CFD инструменти за точна симулация на системи от
частици плюс флуиди.

Характеристики
EDEM е съставен от 3 основни компонента: Creator, Simulator и Analyst.

EDEM Creator. Пре-процесор за настройка на симулационния модел, предлага:






Настройка на симулацията по бърз, логичен начин с интуитивен и удобен за
потребителя интерфейс
Импортиране на геометрията на моделите от широк спектър от CAD файлове
(IGES, STL, STEP и други)
Задаване движението на оборудването (линейно, ротационно, синусоидално и др.)
Моделиране на частиците от реалния свят, които ще използвате в симулацията
Избиране на модели на физика за контакт и свойствата на материалите директно
от богатите библиотеки с материали в EDEM.

EDEM симулатор. Мощно решение за бързи и ефективни симулации.
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Авангарден DEM изчислител, силно паралелен за използване върху многоядрени
работни места със споделена памет, GPU хардуер и мулти GPU системи
Двойна точност при изчисляване във всички платформи
Симулира сложни системи от частици
Прозорец за зрителя „на живо“ за лесен преглед на напредъка и оценка на
ефективността на решението
Стартирайте и спрете симулациите по всяко време или конфигурирайте изходните
данни в движение.
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EDEM анализатор. EDEM Analyst е средата, където симулациите се преглеждат и
анализират.






Разширени възможности за анализ на резултатите
Богат набор от инструменти за визуализация (оцветяване, графики, други)
Създавайте изображения и видеоклипове с висока разделителна способност
Извличане на данни с опции за експортиране на всички данни от симулацията във
формат .csv, както и в EnSight файл за разширена визуализация
Достъп до EDEMpy: библиотека на Python за постпроцесиране и анализ на данните
от симулацията

EDEM осигурява среда за моделиране, която ви позволява да се справите със сложността на
реалните промишлени процеси. Той е лесен за използване, и осигурява гъвкавост да работите
със свои собствени физически модели и да се свържете с други CAE инструменти. Уникалната
технология на EDEM осигурява параметризиран модел на вашата система от гранулирани
твърди частици.
Ефективно генерираните асемблирани CAD модели с реални частици може да бъдат
импортирани към частици в модела на симулираното оборудване, за да се получи точно
представяне на тяхната форма и геометрия в обема на симулираната сцена.
Добавете механичните, материалните и други физически характеристики към CAD Solid
файловете за формиране на частиците във вашия модел. Те могат да се съхраняват в
библиотеки, които ви позволява да изградите колекции, специфични за вашите процеси.
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EDEM - Индустриални приложения
Водещи производители на оригинално оборудване в гражданското и пътното
строителство, минното дело, фармацията, транспорта, преработващата
промишленост и селското стопанство трансформират традиционните си методи
за проектиране чрез интегриране на EDEM симулация в техния инженерен
работен процес. EDEM предоставя на инженерите ключова инженерна представа
за това как материалите ще взаимодействат с тяхното оборудване по време на
редица работни условия.

Смесване на прахове





Визуализирайте вътрешния поток
Идентифицирайте области, склонни към слепване
Открийте мъртвите зони и зоните с лошо смесване
Идентифицирайте моделите на потока и риска от
запушване
 Оценете ефективността на смесването

Фармацевтика, таблетно покритие
 Изследвайте еднородността на покритието върху
таблетките
 Оценете смесването в тавата за покритие
 Проследяване на времето за престой и
разпределението на таблетките в зоната на пръскане
 Анализирайте ефекта от модела и скоростта на
пръскане и скоростта и дизайна на съда
 Прегледайте потенциала за износване на таблетките
(Снимката е предоставена от Pfizer)

Запълване във формообразуващи инструменти
 Анализирайте променливостта на пълнежа в
матриците и ефективността на подаващата система
 Оценете ефекта от различни ключови параметри
 Разберете микро-макро динамиката на частиците в
захранващите канали
 Визуализирайте сегрегацията вътре в захранващите
канали по време на пълнене на матрицата

Винтови транспортьори
 Анализирайте скоростта на потока на различни
материали, сили, взаимодействия и износване на
оборудването
 Оптимизирайте разтоварването
 Предоставете информация за системния капацитет и
изискванията за мощност
 Проследявайте процесите на смесване и
компресиране на материалите
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Флуидни легла
 Двойка с изчислителна флуидна динамика за точно
симулиране на системи с частици и флуиди
 Оценете качеството на флуидизацията
 Разберете явленията на смесване / сегрегация

Разпръскване и разграждане на прах в
адитивни производства
 Изследвайте въздействието на различни параметри върху
качеството на прахообразния слой
 Оценете еднородността на разпръскване на праха
 Оптимизирайте дизайна и настройката на 3D принтера

Самосвали
 Анализирайте ефективността на натоварване и
разтоварване
 Намалете цикъла на натоварване, телесната маса и
разхода на гориво
 Идентифицирайте зоните на износване
 Получете точни товари, които да използвате за анализи по
метода на крайните елементи

Багери и изкопна техника
 Точно прогнозиране на силите, действащи върху
оборудването
 Сравнете силите върху кофата за различни материали
 Идентифицирайте риска от препълване и зони, склонни
към износване
 Направете двойка с Multibody динамика за обратна сила

Товарни кофи






Модел на захващане и взаимодействие на желязна руда
Определете оптималното ниво на запълване
Сравнете различни форми на черупката
Увеличете полезния товар
Ускорете процеса на разтоварване

Комбайни: Винтови шнекове
 Проучете силите и въртящите моменти на винтовия шнек
 Прогнозирайте свойствата на потока на шнека
 Количествено определете изискванията за капацитет и
мощност на системата за обработка на зърно
 Измерете производителността на системата
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Комбайни: Пресяване на зърно





Симулирайте процеса на пресяване на зърното
Анализирайте производителността на пресяването
Изпробвайте различни работни условия на ситото
Оптимизирайте ефективността на системата

Машини за обработка на почвата
 Моделира взаимодействие машина-почва
 Получете точните сили, упражнявани върху машината
 Направете двойка с Multibody динамика за анализи на
динамичен отговор на оборудването
 Тествайте нови дизайни с набор от материали

Трансферни улеи
 Предотвратете запушване и разливане
 Идентифицирайте прекомерните скорости на материала и
разпръснатия поток
 Осигурете подходяща доставка на материал върху
транспортни ленти
 Оптимизирайте защитата от износване

Вибриращи платформи
 Анализирайте процеса на скрининг
 Оценете ефективността на палубите
 Идентифицирайте потенциалното запушване на
материала
 Визуализирайте зони, склонни към износване
(Снимката е предоставена от HL Atacama)

Зареждане на доменни пещи
 Изследвайте виртуално работата на зареждащите
устройства
 Оптимизирайте разпределението и разпространението на
материалите
 Разработвайте виртуални модели на наслояване
 Предсказвайте областите на прекомерно износване на
оборудването
 Проучете и минимизирайте отделянето в процеса на
зареждане

Още за Altair EDEM може да намерите на тази връзка:

https://www.altair.com/edem/
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Мелници





Симулирайте поведението на зареждане в мелницата
Идентифицирайте профила на износване и свързания
ефект върху динамиката на заряда на мелницата
Виртуално тестване на нови опции за дизайн на облицовка
Оптимизирайте работата на облицовките

Транспорт: Вагони за въглища





Оценете времето за товарене и разтоварване
Предскажете сила върху капаните на вратите
Анализирайте зоните, склонни към износване
Тествайте различни дизайни, за да оптимизирате
разтоварването

Кошови ескаватори




Оценете ефективността на системата
Определете максималния дебит и мощност на
захранването
Тествайте различни варианти на дизайна

Повече за Altair EDEM може да намерите на тези връзки:
https://www.altair.com/edem/
https://www.edemsimulation.com/
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