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• Em análises de engenharia muitas vezes é utilizado características de simetria 
dos problemas, e em simulações CAE isso não é diferente 

• A simetria é bastante utilizada em análises de equipamentos rotativos, tais 
turbo-máquinas, e também em equipamentos cuja principal característica é um 
padrão geométrico repetitivo, que por exemplo podem ser encontrados em 
trocadores de calor 

Definição do Problema 
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• O Ensight 10.0 permite que geometrias “cortadas” em seus planos de simetria 
sejam visualizadas de forma a compor a geometria “completa” 

• Considere a geometria abaixo (“tubebank.cas”, retirado do tutorial do ANSYS 
Fluent)  

Definição do Problema 
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• Procedimento 

I. Carregue o caso  “tubebank.cas” com os resultados que foram gerados com simetria 

II. Habilite a página “Frame”: 

i. Clique na opção Window→Toolbars/Panel→Frames; ou 

ii. Clique com o botão direito em uma área livre logo abaixo da árvore de partes e 
selecione “Frames” no menu de contexto 

 

 

Solução 

II 

i 
ii 

http://4vector.com/free-vector/mouse-pointer-wolfram-es-clip-art-117936
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• Procedimento (continuação) 

III. Clique na aba “Frame”. Observe que há 
apenas um item: “Coord. frame 0” 

IV. Clique com o botão direito em “Coord frame 
0” e escolha “Edit...” no menu de contexto 

V. Expanda o grupo de controles “Computational 
Symetry” e observe os tipos disponíveis de 
simetria (Mirror, Rotational, Translational, 
None) 

VI. Escolha “Mirror” e depois “Y” (mais 
adequados ao caso em questão) 

VII. Clique em “Apply computational symmetry 
changes” 

VIII.Atenção: 

– Na árvore de partes os objetos foram 
duplicados 

– A operação de simetria considera os eixos 
coordenados do frame associado às partes 
(consulte as ‘Observações’ neste documento) 

Solução 

III IV 

V 

VI 

VII 
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• Procedimento (continuação) 

– Como as partes são independentes, é possível aplicar diferentes tipos de visualizações à 
cada parte 

Solução 

Partes 

duplicadas 

na árvore 

Partes podem ser 

definidas para 

visualizar diferentes 

variáveis 
Eixos usados 

como referencia 
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• Procedimento (continuação) 

• Veja a seguir diferentes tipos de simetrias usadas para esta geometria: 

Solução 

Simetria 

translacional 

Resultado da aplicação 

da operação de simetria 

Eixos usados 

como referencia 
Núm. de 

instâncias 
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Solução 

Simetria 

rotacional 

Eixos usados 

como referencia 

Resultado da aplicação 

da operação de simetria 

• Procedimento (continuação) 

• Veja a seguir diferentes tipos de simetrias usadas para esta geometria: 

Núm. de 

instâncias 



fev-14 10 

• Em alguns casos, é possível que os eixos usados como referência para as 
operações de simetria não estejam na posição desejada. Neste caso, é 
necessário mover a origem dos eixos para a posição correta 

• Procedimento: 

I. Clique com o botão direito do mouse logo abaixo do item “Coord frame 0” e selecione a 
opção “New”. Isso cria um novo item chamado “Coord frame 1” 

II. Selecione as partes que devem ser simétricas na arvore. Clique em “Coord frame 1” com 
o botão direito e escolha “AssignTo→Selected part” 

III. Clique em “Coord frame 1” com o botão direito e selecione a opção “Edit...” 

IV. Selecione a opção “Define frame”. 

V. Em “Origin”, selecione as coordenadas corretas para a origem dos eixos: 

– P.ex.: x=0;y=0.01;z=0 

– A nova posição dos eixos é representada logo após a edição (Enter) do campo com os 
valores 

VI. Selecione a opção “Transform Frame” 

VII. Ao repetir o procedimento para a simetria tipo “mirror” resultado da operação agora 
considera a nova posição dos eixos 

 

Observações 
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Observações 

I 

II 

III 



fev-14 12 

 

Observações 

IV 

V 

VI 

VII 

Novos Eixos 

usados como 

referencia 
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• Para alguns tipos de geometria, 
o Ensight vai tentar “casar” os 
pontos de malha entre as faces 
após a operação de simetria.  

• Quando isso acontece, esta 
simetria não é somente visual, 
mas sim computacional. 

• Como resultado prático, é 
possível nestes casos criar uma 
“query” através das partes 
simétricas, ou ainda criar uma 
“particle trace” que ‘atravessa’ 
estas partes 

– As partes “simétricas” devem estar 
selecionadas para esta operação 
funcionar 

 

Observações 

Particle trace 

através das 

parts 

Query/Plot 

através das 

parts 
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• Quando o Ensight não consegue fazer este “casamento” de pontos, devido à 
complexidade da geometria ou imprecisão na definição da simetria, é 
necessário a definição de um arquivo chamado “Periodic Matchfile”  

• Este arquivo é em formato texto simples, mas sua definição está além do 
escopo deste documento. Para mais detalhes, consulte o capitulo “9.9 - 
Periodic Matchfile Format”, do “UserManual” do Ensight 10.0 

 

Observações 

Exemplo de uma geometria com simetria rotacional 
Exemplo do machfile para este exemplo 
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• Para obter mais ajuda: 

• https://esss.zendesk.com/home 

 

https://esss.zendesk.com/home
https://esss.zendesk.com/home

