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A. MODELS ESTUDIATS DESCARTATS 

En aquest apartat del annex es tractaran models matemàtics computacionals, principalment relacionats 

amb la multifase, dels quals s’han realitzat multitud de proves i s’han acabat descartant, bé per falta de 

viabilitat, temps de càlcul excessiu o adequació incorrecte al model concret estudiat en aquest projecte, 

entre d’altres.  

Ha sigut especialment complicat l’anàlisi i tria d’un model concret, ja que no es partia de ninguna 

referència coneguda degut a la singularitat del sistema de dilució exposat en aquest projecte. Si a això 

se li afegeix el fet de no disposar d’un model experimental per validar resultats, ha suposat la realització 

d’una feina extra d’experimentació computacional que en molts casos no s’ha vist reflectida al treball. 

S’han adjuntat a l’annex, ja que és consideren models importants, que han requerit un temps d’estudi i 

de càlcul considerable prèviament a ser descartats i dels quals es vol deixar constància que han estat 

plantejats en aquest projecte tot i no ser exposats al nucli del projecte, degut a la tria i utilització 

finalment del model de transport d’espècies. 

A.1 Model Eulerian 

El model Eulerian és considerat com el més complet, ja que cobreix una gran quantitat de fluxos 

multifasics on pot ser aplicat, resolent cada fase de flux de les equacions de conservació, per després 

acoblar-les entre si i compartir un mateix camp de pressions. Les característiques molt resumides per 

aquest apartat del annex són:  

- Un únic camp de pressions compartit per totes les fases. 

- Equacions de continuïtat i moment resoltes independentment per cada fase. 

- Varies funcions disponibles per el càlcul del coeficient d’arrossegament, sustentació i 

turbulència, per tal de modelitzar gran varietat de règims multifasic diversos. 

- Models de viscositat k-ε i kω disponibles i aplicables de forma independent a cada una de les 

fases. 

Tot i aquests trets positius, el mètode eulerià que utilitza ANSYS Fluent per a la resolució, té certes 

limitacions. Les principals son: 
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- Càlcul de turbulència a través del model de Reynolds Stress no està disponible per a cada fase. 

En el nostre cas aquesta no afecta significativament ja que s’ha considerat tot com una sola fase 

amb diferents espècies. 

- Fluids inamissibles. Al ser un model basat en dos fluids miscibles aquesta limitació no esta 

present. 

- Fusió i solidificació. De nou, no es produeixen canvis d’estat al model, pel que no afectarà al 

projecte estudiat. 

- Seguiment de la trajectòria de fluxos de partícules. És aquest últim punt el que tindria una 

afectació significativa força negativa al model estudiat degut a que són precisament partícules 

en suspensió el punt clau d’estudi d’aquest projecte. 

Per tant, tot i que el model Eulerià és molt complet i exhaustiu, degut a les limitacions amb l’estudi de 

partícules i un temps de càlcul excessivament elevat per realitzar la multitud de proves que es requerien 

en aquest projecte, s’ha decidit descartar-lo. Per tal d’arribar a aquesta conclusió s’han realitzat multitud 

de intents fallits que no han sigut inclosos al projecte, però que ha suposat un temps invertit i dedicat al 

treball força elevat, i del qual es vol deixar constància en aquest annex exposant aquest model descartat.   

A.2 Model Mixure o barreja 

Un altre dels models que es va plantejar va ser el model de basat en la barreja. Aquest model és un 

multifase simplificat que pot ser utilitzat per a problemes molt variats, des de fluxos multifase en els 

que les diferents fases es mouen a diferents velocitats però en equilibri com podria ser el cas que 

s’estudia en aquest treball, fins a fluxos homogenis amb fort acoblament entre fases que es mouen a 

igual velocitats i fluids no newtoniants. 

La modelització de les diferents fases presents al model es realitza mitjançant la resolució d’equacions 

de conservació completes per a la mescla total, les equacions de fracció volumètrica per a cada fase 

individualment i equacions per a les velocitats relatives. 

Aquest model s’utilitza normalment com a substitut del anteriorment anomenat model Eurleian quan 

aquest últim deixa de ser factible en casos on hi ha una amplia distribució de la fase de partícules o quan 

les lleis de interfase són desconegudes o de baixa fiabilitat. És per això que es va pensar en aquest model 

de barreja seguidament d’haver descartat el model Eulerian. 

Les limitacions per d’aquest model són força més elevades que el model anterior, fet que segurament va 

portar a que molts dels valors obtinguts no fossin realistes. Algunes d’aquestes limitacions són: 
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- Únicament es pot utilitzar per un esquema de solver basat en el camp de pressions. 

- Només es pot definir una única fase coma gas ideal compressible. 

- Es incompatible amb models de fusió i solidificació. 

- No es vàlid per fluxos immiscibles. 

Tot i que el treball aquí estudiat no compleix ninguna de les limitacions anteriorment citades, és usual 

que aquest model no s’adapti tan correctament a certs models. Concretament en el model estudiat no 

s’obtenien valors resultants realistes que permetessin suposar que l’anàlisi que s’estava duent a terme a 

través d’aquest model s’estigués realitzant correctament pel model plantejat. És per això que aquest 

model es va acabar descartant.  

A.3 Model transitori 

En el apartat 6.10 del projecte és fa una breu descripció de l’afectació del temps al sistema, bàsicament 

dividint-lo entre dos models, un estacionari i un altre de transitori. El model estacionari fa referència a 

un model on el recorregut del fluid és sempre el mateix al llarg del temps, i un de transitori on depenent 

del temps aquest moviment sofreix alteracions. No s’ha aprofundit massa en aquest temari durant el 

projecte, ja que el sistema es va provar estacionari en les primeres proves pel model d’espècies que es 

varen realitzar. 

Aquestes proves a les que es fa referencia no s’han inclòs directament al treball, tot i que si s’adjuntarà 

una de les mostres residuals calculades en el següent apartat d’aquest annex. També s’inclourà un model 

pseudotransitori, que de forma molt resumida, és un mètode per estats principalment estacionaris però 

amb una infrarelaxació controlada per el time step, o temps de etapa propi del temps, que determina 

l’estat transitori. 
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B. RESIDUALS DELS MODELS REALITZATS 

L’objectiu d’aquest annex B és mostrar els residuals obtinguts dels diferents models que s’han realitzat, 

per tal de mostrar l’àrdua feina darrere de l’obtenció d’un model vàlid que normalment no es veu 

representada al treball. I és precisament a partir d’aquests errors com més s’acaba aprenent, especialment 

amb un programari tan específic i dependent de la geometria o model estudiat. Alguns d’aquests residus 

s’han mostrat durant l’elaboració del projecte en anteriors capítols, per tal d’exemplificar la 

convergència o l’estabilització dels residus en valors determinats, pel que no es tornaran a adjuntar. El 

número de iteracions variarà conforme el temps que es trigués en aquell moment de resoldre. 

El recull d’imatges adjuntades a continuació únicament representa una petita part del total de proves 

realitzades, ja que principalment no és vol sobresaturar el annex amb un excés de figures. Per tant, 

s’inclouran en aquesta apartat únicament una selecció reduïda d’algunes de les modalitats estudiades 

més significatives, eliminant moltes proves que tinguin gràfiques residuals molt semblants entre elles.  

S’hauria volgut adjuntar algunes altres modalitats no incloses en aquest apartat del annex, però degut a 

valors no concloents, temps de càlcul excessius o errors de divergència i programari, no es varen realitzar 

les captures pertinents del gràfic residual resultant. 

B.1 Residuals de models descartats 

B.1.1 Residuals model bàsic transitori 

 
Figura B. 1. Residuals d’un model bàsic transitori inicial per 1200 iteracions. 
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Figura B. 2. Residuals d’un model bàsic transitori inicial per 6000 iteracions. 

 
Figura B. 3. Residuals d’un model bàsic transitori inicial per 8000 iteracions. 

 
Figura B. 4. Residuals d’un model bàsic transitori final per 2000 iteracions. 
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Figura B. 5. Residuals d’un model bàsic transitori final per 3000 iteracions. 

 
Figura B. 6. Residuals d’un model bàsic transitori final per 4000 iteracions. 

 

B.1.2 Residuals model Eulerian 

 
Figura B. 7. Residuals d’un model Eulerian per 4000 iteracions. 
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Figura B. 8. Residuals d’un model Eulerian per 5000 iteracions. 

 
Figura B. 9. Residuals d’un model Eulerian per 6000 iteracions. 

 
Figura B. 10. Residuals d’un model Eulerian refinat per 6000 iteracions. 
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B.1.3 Residuals model Mixure 

 
Figura B. 11. Residuals d’un model Mixure incipient per 7500 iteracions. 

 
Figura B. 12. Residuals d’un model Mixure incipient per 20000 iteracions. 

 
Figura B. 13. Residuals d’un model Mixure avançat per 4000 iteracions. 
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Figura B. 14. Residuals d’un model Mixure avançat per 4000 iteracions. 

 
Figura B. 15. Residuals d’un model Mixure avançat per 6000 iteracions. 

B.1.5 Residuals model espècies transitori 

 
Figura B. 16. Residuals d’un model espècies transitori per 1000 iteracions. 
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B.1.4 Residuals model espècies pseudotransitori 

 
Figura B. 17. Residuals d’un model espècies pseudotransitori per 2000 iteracions. 

B.2 Residuals de models viables 

B.2.1 Residuals model bàsic estacionari 

 
Figura B. 18. Residuals d’un model bàsic estacionari per 4000 iteracions. 

 
Figura B. 19. Residuals d’un model bàsic estacionari per 4000 iteracions. 
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Figura B. 20. Residuals d’un model bàsic estacionari per 4000 iteracions. 

 
Figura B. 21. Residuals d’un model bàsic estacionari per 6000 iteracions. 

 
Figura B. 22. Residuals d’un model bàsic estacionari per 7000 iteracions. 
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Figura B. 23. Residuals d’un model bàsic estacionari per 8000 iteracions. 

B.2.2 Residuals model espècies sense orifici 

 
Figura B. 24. Residuals d’un model espècies sense orifici per 2000 iteracions. 

B.2.3 Residuals model espècies incipient 

 
Figura B. 25. Residuals d’un model espècies incipient per 225 iteracions. 
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Figura B. 26. Residuals d’un model espècies incipient per 350 iteracions. 

 
Figura B. 27. Residuals d’un model espècies incipient per 500 iteracions. 

 
Figura B. 28. Residuals d’un model espècies incipient per 500 iteracions. 
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Figura B. 29. Residuals d’un model espècies incipient per 500 iteracions. 

 
Figura B. 30. Residuals d’un model espècies incipient per 1000 iteracions. 

 
Figura B. 31. Residuals d’un model espècies incipient per 2000 iteracions. 
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Figura B. 32. Residuals d’un model espècies incipient per 4000 iteracions. 

B.2.4 Residuals model espècies avançat 

 
Figura B. 33. Residuals d’un model espècies avançat per 600 iteracions. 

 
Figura B. 34. Residuals d’un model espècies avançat per 2000 iteracions. 
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Figura B. 35. Residuals d’un model espècies avançat per 2000 iteracions. 

 
Figura B. 36. Residuals d’un model espècies avançat per 2250 iteracions. 

 
Figura B. 37. Residuals d’un model espècies avançat per 4500 iteracions. 
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B.2.4 Residuals model espècies definitiu 

 
Figura B. 38. Residuals d’un model espècies definitiu per 2000 iteracions. 

 
Figura B. 39. Residuals d’un model espècies definitiu per 2000 iteracions. 

 
Figura B. 40. Residuals d’un model espècies definitiu per 2000 iteracions. 
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Figura B. 41. Residuals d’un model espècies definitiu per 2000 iteracions. 

 
Figura B. 42. Residuals d’un model espècies definitiu per 4000 iteracions. 

 

B.3 Errors durant els càlculs  

Per concloure l’apartat d’iteracions s’ha decidit incloure una captura que exemplifica molts altres 

models que no s’han pogut ni validar ni adjuntar al annex, principalment per errors de convergència o 

directament errors del propi programari quan el càlcul iteratiu ja estava força avançat. La imatge mostra 

un error del programa un cop s’estava realitzant el guardat de dades a les 3000 iteracions, és a dir, quan 

ja portava en aquest cas concret més d’un dia de càlcul. Degut a aquest error i posterior bloqueig del 

programari, el qual no va ser l’únic, el backup que guarda el programa es corromp, i no permet l’obtenció 

dels resultats.  
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La figura B.43 mostra la captura d’un dels errors produïts al guardar les dades.   

 
Figura B. 43. Captura de la pantalla d’un error al guardar les dades de les iteracions. 
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