
1st Workshop on Porous Media Olsztyn, 1-3 lipca 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wojciech Sobieski (C) 2016 : Przykład z monografii [1] z Rozdziału 5 (DEM - YADE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# kompilacja programu do obliczania wymiaru charakterystycznego:

1. Przejdź do podkatalogu "Calc_l" katalogu "przyklad-monografia".
2. Uruchom terminal (PPM) i skompiluj program "calc_l" poleceniem:

  gfortran calc_l.f90 -o calc_l.out

3. Skopiuj plik "calc_l.out" do katalogu "przyklad-monografia".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# kompilacja programu do konwersji pliku wynikowego symulacji DEM:

1. Przejdź do podkatalogu "Convert YADE" katalogu "przyklad-monografia".
2. Uruchom terminal (PPM) i skompiluj program "convert" poleceniem:

  gfortran convert.f90 -o convert.out

3. Skopiuj plik "convert.out" do katalogu "przyklad-monografia".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# uruchomienie symulacji DEM w YADE:

1. Edytuj plik "cloud.py" znajdujący się w katalogu "przyklad-monografia" (np. za pomocą Kate, PMM).
2. Zmiennej "file" przypisz nazwę zadania, które ma być modelowane i zapisz zmiany.
3. Uruchom terminal (PPM) i wydaj polecenie:

  yade cloud.py
  

4. Zamknij okno z wykresem krzywej skumulowanej rozkładu cząstek.
5. Uruchom dalsze obliczenia klawiszem ENTER.
6. Po zakończeniu obliczeń wciśnij klawisz "Show 3D" na formularzu graficznym YADE.
7. Zamknij terminal.

UWAGI: 

• Do wykonania symulacji potrzeby jest plik tekstowy zawierający zapis krzywej skumulowanej (patrz Rozdział 3 monografii 
[1]).

• Geometrię złoża można wykorzystać do dalszych analiz numerycznych w skali makro (patrz Rozdział 8 monografii [1])
• Geometrię złoża można wykorzystać do dalszych analiz numerycznych w skali mikro (patrz Rozdział 9 i 10 monografii [1])

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# wizualizacja chmury cząstek:

1. Uruchom program ParaView.
2. Wczytaj sekwencję "cloud-boxes...vtu" z podkatalogu zadania (potwierdź klawiszem Apply).
3. Opcję "Opacity" w oknie "Properties" ustaw na 0.1 (potwierdź zmianę klawiszem ENTER).
4. Wczytaj sekwencję "cloud-spheres...vtu" z podkatalogu zadania (potwierdź klawiszem Apply).
5. Na liście "Coloring" w oknie "Properties" wybierz opcję "radii".
6. W oknie "Pipeline Browser" wyłącz widoczność obiektu "cloud-spheres.*".
7. W oknie "Pipeline Browser" wybierz obiekt "cloud-spheres.*".
8. Z paska narzędziowego wybierz opcje "Glyph" (potwierdź klawiszem Apply).
9. Ustaw opcje narzędzia "Glyph":

• "Scalars" na "radii"
• "Glyph Type" na "Sphere"
• "Scale Mode" na "Scalar"
• "Set Scale Factor" na 2
• "Coloring" na "radii"
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10. Wybór opcji zatwierdź klawiszem "Apply".
11. Przejdź do ostatniego kroku czasowego sekwencji.
12. W sekcji "Coloring" wciśnij klawisz "Rescale".
13. Przejdź do pierwszego kroku czasowego sekwencji.
14. Uruchom animację sekwencji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# wizualizacja sił:

1. Wyłącz widoczność chmury cząstek.
2. Wczytaj sekwencję "cloud-intrs...vtu" z podkatalogu zadania (potwierdź klawiszem Apply).
3. Na liście "Coloring" wybierz opcję "absForceT" lub "ForceN".
4. Wciśnij klawisz "Show" aby wyświetlić legendę.
5. Przejdź do ostatniego kroku czasowego sekwencji.
6. W sekcji "Coloring" wciśnij klawisz "Rescale".
7. Przejdź do pierwszego kroku czasowego sekwencji.
8. Uruchom animację sekwencji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wojciech Sobieski (C) 2016 : Przykład z monografii [1] z Rozdziału 6 (PTM - PathFinder)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# obliczenie parametrów geometrycznych złoża:

1. Przejdź do katalogu głównego programu PathFinder.
2. Uruchom nakładkę pathGUI.

3. Wciśnij klawisz  i dodaj nowe zadanie:

• wpisz nazwę (taką samą jak nazwa zadania w YADE, np. "p06_25_std_x_1"),
• wpisz liczbę cząstek (taką samą jak w skrypcie "cloud.py", np. 5000).

4. Z podkatalogu "przyklad-monografia" katalogu YADE skopiuj plik "nazwa_zadania.in" (np. p06_25_std_x_1.in) i umieść go 
katalogu zadania, który pojawił się w katalogu głównym programu PathFinder.

5. Na zakładce "ISP" narzędzia pathGUI wybierz lokalizację punktów startowych: "from point 00".
6. Na zakładce "Licence" potwierdź warunki użytkowania programu PathFinder.

7. Zapisz zmiany klawiszem  na pasku narzędziowym.

8. Uruchom obliczenia klawiszem  na pasku narzędziowym.
9. Obejrzyj raport końcowy.

Dalsze tematy do omówienia na Warsztatach:

• wizualizacja chmury cząstek
• histogram rozmiarów cząstek
• wizualizacja sfer otaczających kanał porowy
• wizualizacja obliczonej ścieżki
• wizualizacja struktur czworościennych
• Metoda Standardowa (wyłączyć uruchamianie skryptów Gnuplota)

◦ wykres liczby punktów ścieżki
◦ wykres krętości
◦ wykres krętości w 3D

• Metoda Regularnej Siatki (5x5, włączyć wizualizację ścieżki końcowej)
◦ pole krętości (Gnuplot)
◦ mapa krętości (ParaView)
◦ histogram krętości (ParaView)

• odczyt plików w arkuszu kalkulacyjnym
• wizualizacja dewiacji ścieżek
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