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Definição do Problema
• A determinação da trajetória de uma ou mais partículas dentro de um domínio
computacional de uma simulação CAE é bastante útil em algumas situações
• Exemplos:

• Determinação do tempo de residência de uma partícula numa simulação de reação
•
•
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química
Deposição de sedimentos em simulações fluidodinâmicas de superfície livre em estudos
na área ambiental
Escoamento em meios porosos em simulações de reservatórios de petróleo.
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Solução
• Procedimento

• Este procedimento consiste em criar a Particle Trace e exportar sua trajetória e variáveis em

um arquivo de texto para uso posterior. Usou-se neste procedimento o arquivo cube.case,
disponível no diretório de instalação do Ensight
I. O primeiro passo consiste em ligar uma flag no Ensight para exportar todas as variáveis de
uma Particle Trace
i. Acesse o menu File→Command... para visualizar a janela de comandos
ii. Entre o comando: test: full trace query ON no campo Command Entry.
II. Crie a Particle Trace na posição desejada
III. Com a Particle Trace selecionada, selecione o item Query→Show Information→Part
i. A janela de mensagens do Ensight aparece com um texto com os dados da trajetória da
Particle Trace selecionada, bem como dados das variáveis ativas
IV. Adicionalmente, pode-se exportar este texto para um arquivo (que por sua vez, pode ser
aberto no Microsoft Excel 2010 para posterior processamento)
i. Clique no botão Save e escolha um local para salvar o arquivo. Nomeie este arquivo
como trajectory.txt
ii. No Microsoft Excel, use a aba Dados, grupo de comandos Obter Dados Externos, botão
De Texto
iii. Selecione a opção Largura Fixa
iv. Indique a linha em que a importação do texto deve iniciar. Clique em Avançar
v. Clique na posição para definir as colunas. Avançar.
vi. Clique em Concluir, deixando a opção Geral Selecionada e depois defina a célula destino
na planilha. A importação da trajetória aparecerá como na figura.
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Solução
• Procedimento (continuação)
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Solução
• Procedimento (continuação)
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Aqui em particular as colunas
ficaram sem um espaço em
branco de separação, por isso
a escolha por definir
manualmente as colunas
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Solução
• Procedimento (continuação)
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• Para obter mais ajuda:
• https://esss.zendesk.com/home
• https://support.ceisoftware.com/entries/23986421Exporting-Particle-Trace-Data
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