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Добре дошли отново в друг запис в поредицата блогове „Какво е новото в NX“  за 
изданието през лятото на 2022 г. Тази публикация ще очертае новите функции, 
които да ви помогнат успешно да изпълнявате сравнителни топлинни симулации. За да 
помогнем да подготвим сцената, примерът, който ще разгледаме, е дизайн на задния 
капак на електронно устройство - с и без отвори за охлаждане.   

Софтуерът Simcenter FLOEFD поставя силата на симулацията за изчислителна 
динамика на флуидите (CFD) на една ръка разстояние. За да се подготвим по-добре за 
този пример, нека да разгледаме какво представлява CFD. 

Предимства на термичната симулация 

Изчислителната динамика на флуидите се отнася до процеса на симулация, който 
може да замени или допълни вашите опитни и аналитични методи. В сравнение с 
прототипирането и създаването на сложни експерименти, CFD може да помогне на 
инженерите да проектират и анализират продукти по-ефективно. Казано по-обичайно, 
тези симулации създават перфектния сценарий „какво ако“ за оценка какъв може да 
бъде най-добрият цялостен дизайн. Това от своя страна води до по-бързи дизайнерски 
решения на малка част от цената.  

Сега, след като разбираме допълнително използването на софтуера, идеята за 
успешно завършване на термична симулация изглежда много по-реалистична. Нека 
навлезем в спецификата! 

Предварително зареждане на цялата CFD симулация вътре в 
NX 

Една от най-атрактивните нови функции в NX е възможността да вграждате друг 
софтуер във вашето работно пространство. В нашия сценарий на топлинна симулация, 
FLOEFD е вграден директно в NX. Това означава, че не е нужно да учите нов софтуер 
и, най-важното, можете да продължите да работите в среда, която е родна за вас.  



Друго мощно допълнение към този софтуер е, че чрез вграждане на FLOEFD в NX, 
промените, които правите във FLOEFD, автоматично се откриват и синхронизират с 
вашия дизайн. 

Използвайте контрола на компоненти, за да изберете геометрия 

Следващата стъпка е да изключите всякаква геометрия, която ще бъде заменена по-
късно. За това ще трябва да използваме контрола на компоненти, за да кажем на 
FLOEFD да игнорира предварително определената геометрия. В този конкретен 
пример не е необходимо да се включва печатна платка (PCB) за механично 
компютърно проектиране (MCAD). Това беше подробност, но еднакво важна 
концепция, на която трябваше да се обърне внимание. Сега в MCAD PCB ще бъде 
заменена по-късно с топлинното представяне, което в момента сме на път да 
създадем. 

 
Най-добър съвет: Използването на Component Control по този начин елиминира 
необходимостта от изтриване или скриване на елементи от CAD (компютърно 
подпомогнато проектиране) сглобка. Това може да ви спести от по-големи 
проблеми, които се появяват надолу по линията. 

 

Създаване на топлинно представяне с EDA Bridge 

Сега, след като сме избрали компонентите, от които се нуждаем, нека насочим 
вниманието си към PCB в този пример. Проблемът с текущата PCB е, че макар да е 
перфектното физическо представяне, липсва необходимата информация, от която се 
нуждаем, за да завършим топлинната симулация. Това е мястото, където вграденият в 
FLOEFD инструмент EDA (автоматизация на електронното проектиране) Bridge влиза в 
игра. EDA Bridge чете директно файла с дизайна на PCB и може да го експортира в 
термичен модел със свойствата на материала за подравняване. 

Използвайте технологията Smart PCB, за да предвидите по-
точни температури на компонентите 

 Работи чрез моделиране на PCB като огромен мрежов модул 
 Позволява детайлно разпределение на медта 
 С минимални допълнителни изчислителни изисквания 



 
Бърз факт: Установено е, че потребителите могат да намалят общото време за 
симулация със 75% и да подобрят производителността с до 40 пъти, когато 
използват Simcenter FLOEFD. 

Източник: Siemens PLM Software , Simcenter FLOEFD: CFD симулация с предно зареждане във вашия 

CAD софтуер 

Клониране за сравнение 

След като вашето топлинно представяне на печатната платка е завършено като 
подвъзел, сега можете да използвате функцията „Добавяне от компоненти“, за да 
въведете отново всички входове обратно в оригиналния модел. Заедно с новата 
печатна платка можете също да изберете и замените модела на компонента за 
процесора с по-подробен модел, за да представите по-добре очакваните топлинни 
условия.  

Този подробен модел на процесор може да бъде импортиран или може да бъде 
създаден нов модел с помощта на вградения Package Creator на FLOEFD. В нашия 
случай коригирането на спецификациите на пакета, за да съответстват на тези на 
микропроцесора в модела, е най-добрият начин да постигнем резултатите, които 
търсим.  
 
Напомняне: FLOEFD може да чете модели на електронни компоненти в различни 
формати. Това включва индустриалните стандарти, файловете, създадени в Package 
Creator и всички други уникални типове файлове. Това е важно, защото улеснява 
увеличаването на нивата на точност и прогнозирането на температурите на 
компонентите при по-малки граници. 
 

Клонирайте модела и изпълнете симулация 

След като под възелът на печатната платка бъде прегледан и затворен, върнете се 
към основния симулационен модел. Преди да стартирате симулацията, не забравяйте 
да създадете втора симулация. Това е така, за да можете да сравните как се 
представят модифицираните капаци с отвори за охлаждане спрямо стандартния заден 
капак. Следващата стъпка е жизненоважна за правилното завършване на 
симулацията.  

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/simcenter/floefd.html


Преди да решите проектите, трябва да кажете на FLOEFD да игнорира вашия 
оригинален модел и да включи модифицирания модел, с който 
експериментирате. Сега в този момент можем да решим и двата проекта.  

Преглед на резултатите от термичната симулация 

След като и двете симулации приключат, вече сте готови да прегледате резултатите. В 
повечето случаи трябва да е ясно въздействието на експерименталния модел върху 
топлинната динамика спрямо модела на стойката. Чрез използване на топлинни 
симулации успяхме ясно и ефективно да намерим въздействието, което два 
контрастиращи дизайна могат да имат върху вашия модел, без изобщо да напускаме 
NX. 

 
 

Резюме 

Надяваме се, че ви е било приятно да следвате този пример. Провеждането на 
топлинни симулации през целия процес на проектиране може да бъде чудесен начин 
да сте уверени в топлинните характеристики на вашия продукт, без изобщо да се 
налага да напускате NX. Не забравяйте да се регистрирате отново, за да научите за 
още нови функции, излизащи в юнското издание на NX. 

Продължете пътуването си с NX 

Опитайте Siemens NX – безплатно за 30 дни 
Вижте как другите се възползват от Simcenter FLOEFD 
Какво друго е новото в Siemens NX? 
 

https://trials.sw.siemens.com/nx-coredesigner/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/our-story/customers/bronswerk-heat-transfer-bv/85825/
https://blogs.sw.siemens.com/nx-design/

