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Resum 
En el present estudi, es discuteix la viabilitat de combinar una  vàlvula sense elements mòbils, 

com ara la vàlvula Tesla, amb un actuador accionat tèrmicament per tal d’obtenir una vàlvula 

termoregulada  que controla el cabal en funció de la temperatura. La configuració estudiada té 

certs avantatges respecte a les vàlvules utilitzades habitualment, una de les més importants és 

la disminució de la diferència de pressió entre les cares del disc de la vàlvula en comparació 

amb les vàlvules normals. Aquesta disminució, permet una que es pugui reduir la mida del disc 

o làmina i per tant la de la vàlvula en general. El mencionat anteriorment i la capacitat de 

reproduir la geometria de Tesla a escala microscòpica, prové una configuració viable per a 

l’aplicació en MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems). 

Objectiu i abast 
L’objectiu d’aquest treball és l’estudi i optimització d’una micro-vàlvula basada en la geometria 

de Tesla amb una làmina d’un material amb memòria de forma que es termoregula per tal de 

controlar el flux del dispositiu.  

Es realitzarà l’anàlisis del resultats obtinguts i s’estudiarà la seva viabilitat comparant aquest 

sistema en altres utilitzats regularment. 

Aquest treball estudia la termoregulació d’una vàlvula de Tesla funcionant en flux invers i 

s’adreçada a dispositius de micro-fluídica. On el mida del dispositiu és de mil·límetres o 

inferior. 

Antecedents 
L’estudi parteix de la proposta del grup de recerca del Departament de Medi Ambient de 

treballar amb una vàlvula de Tesla i la possibilitat d’afegir-hi una lamina d’un material amb 

memòria de forma que es termoregula per tal de controlar el flux del dispositiu. La proposta 

partia de l’experiència del grup en anàlisis de sistemes per CFD i el treball previ en SMA de 

doble entrenament. 

Introducció 
En l’actualitat existeix una creixent necessitat de reduir cada vegada més la mida del elements 

i sistemes en àmbit general. Degut a aquesta creixent demanda, camps com la micro-

mecànica, la micro-electrònica i els micro-fluids estan experimentant un ràpid 

desenvolupament.  

Pel que fa els sistemes de micro-fluids, els dissenyadors es troben amb la necessitat de regular 

el flux per tal d’abastir diferents requeriments i utilitats. En les vàlvules utilitzades 

regularment, la caiguda de pressió del sistema recau gairebé completament sobre la làmina de 

la vàlvula, això genera càrregues i esforços  que limiten la capacitat de reduir la mida i els 

requeriments d’aquesta. Degut a aquesta dificultat de reduir i escalar la tecnologia aplicada en 

vàlvules a macro escala, el disseny de micro-vàlvules proposa un repte important. Seguint 

aquest raonament, les vàlvules que no tinguin parts mòbils o gran part de la caiguda de pressió 

del sistema recaigui sobre seva geometria i distribució, tindran avantatges en aquesta utilitat. 
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Les vàlvules sense parts mòbils “Non Moving Parts Valves” (NMPV) són vàlvules que també 

tenen capacitat de controlar el flux de la instal·lació però que es basen en la seva distribució 

geomètrica o en algun efecte natural per fer-ho. 

La vàlvula de Tesla, és una vàlvula sense parts mòbils que és capaç de regular el flux que passa 

a través d’ella degut a la seva distribució geomètrica. Està dissenyada de tal manera que prové 

una resistència hidràulica asimètrica d’una direcció respecte l’altra, de tal manera que 

promociona la circulació unidireccional del fluid.  

Per tal d’optimitzar la geometria de la vàlvula, es fa l’estudi de diferents geometries amb el 

programa COMSOL Multiphysics i es modifiquen els paràmetres de disseny senyalats a la Fig.1a 

per tal d’obtenir un funcionament òptim. Els autors T.Q. Truong [1] i R.L. Bardel presenten una 

guia on defineixen relacions entre els paràmetres de disseny en funció del numero de Reynolds 

o la velocitat del fluid. 

Una vegada aconseguida la geometria òptima, s’hi incorpora una làmina d’un material amb 

memòria de forma (SMA) que s’autoregula per tal de controlar el flux que pasa pel canal 

secundari.  

Els aliatges de memòria de forma o Shape Memory Alloy (SMA) en anglès, són aliatges com el 

Niquel-Titani (NiTi) que es poden deformar a temperatures fredes, però quan s’escalfen tornen 

a la seva forma original. La deformació màxima recuperable que poden assolir aquests 

materials sense rebre deformacions permanents és de fins al 8% de la seva longitud total. Tal 

com explica l’autor H.Y Luo *2+ aquest tipus d’aliatge pot ser entrenat per tal de recordar una 

posició en concret quan s’escalfa, o be, adaptar una posició quan es refreda i una altra 

completament diferent quan s’escalfa. En el nostre cas, requerim que la làmina sigui capaç 

adoptar dos posicions completament diferents: quan la vàlvula està completament oberta i 

quan està completament tancada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i que per tal d’optimitzar la geometria s’ha fet l’estudi del dispositiu comparant els 

resultats obtinguts entre els sentits directe i sentit invers, l’objectiu final del dispositiu es 

treballar sempre en sentit invers, on el cabal que passa pel dispositiu és regulat per la làmina 

SMA. Així doncs, finalment, s’estudia la viabilitat del dispositiu en sentit invers. 

  

Figura 1 Esquema de la configuració estudiada 
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Desenvolupament 
El disseny de Tesla es desenvolupa seguint dos criteris: ha de proporcionar una geometria 

compactable que es pugui integrar fàcilment en MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems). En 

segon lloc, la diodicitat s'ha de maximitzar mantenint una baixa caiguda de pressió en direcció 

directa.  

Un dels paràmetres més importants per tal d’avaluar aquest tipus de vàlvules i poder 

comparar-les entre elles per un mateix flux volumètric és la diodicitat: 

   
   

   
 

On     és la diferència de pressió entre l’entrada i la sortida en sentit invers i     és la 

diferència de pressió entre l’entrada i la sortida en sentit directe. Per tant, aquest paràmetre 

ens relaciona les pèrdues de carrega d’un sentit respecte l’altre, es a dir, la dificultat que te el 

fluid de circular en un sentit en comparació d’anar en sentit contrari. 

Per tal de dur a terme les simulacions del model, s'utilitza un programa de càlcul numèric tipus  

FEM (Finite Elements Method) per simular el flux 2-D per a les diferents geometries. El fluid 

utilitzat en la simulació és aigua a 60ºC: on la densitat pren un valor ρ = 1000kg / m3 i la 

viscositat dinàmica μ = 4,6 · 10-4 kg / m · s 

Es suposa que el líquid és incompressible i es manté en una sola fase durant tot l’estudi. 

L’entrada de la vàlvula és un flux constant i completament desenvolupat que s’aplica en 

direcció directa i inversa per obtenir els paràmetres avaluats. S'afegeix una malla tetraèdrica 

extra-fina a tota la geometria, fent-la encara més petita on es produeixen grans gradients de 

velocitat. COMSOL resol el model per cada element del mallat, i les equacions que governen el 

model son: 

Conservació de massa:         

Conservació del moment:   (   )   
  

  
        (     )   

 

Per tal d’establir el règim en el que es troba el fluid per les diferents velocitats d’entrada, fem 

servir l’equació de Reynolds:  

   
      

 
 

On   és la densistat del fluid,   és la viscositat dinámica del fluid,   és la velocitat mitjana del 

fluid i    és el diametre hidràulic, que segons els l’autor Q.M. Nguyen *7+ es pot calcular: 

 

   
    
  

 

On    és el volum del fluid,    és la secció del conducte,   és el perímetre de la secció,   és 

l’amplada de la secció i   és la profunditat de la secció. On sent d infinitament més gran que w 

i per una secció quadrada: 
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  (   )
     

 

 

El nombre de Reynolds corresponent a la velocitat mínima estudiada   = 0,05 m/s és 217,39, a 

la velocitat màxima   = 0,5 m/s és 2173,91. Segons T.Q. Truong et al. [1] el nombre de 

transició de Reynolds per a aquesta geometria és 2300, per tant, es considera que el flux es 

troba en règim laminar. 

Pel que fa l’optimització de la vàlvula, es du a terme seguint la guia dels autors T.Q. Truong [1] i 

R.L. Bardel [5]. A continuació es mostra els perfils de velocitats (Fig.3a) i l’evolució de la 

diodicitat en funció de la velocitat (Fig.3b) per aquesta distribució geometrica, proposada per 

R.L. Bardel [5], no és la distribució òptima:  

Figura 2 Esquema de la secció 
del dispositiu 

Figura 3a Perfil de velocitats de la geometria proposada per 
R.L. Bardel Figura 3b Evolució de la diodicitat en funció de la velocitat 

mitjana del fluid 
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Dos dels factors més importants per tal d’aconseguir diodicitats més altes son: l’angle d’incisió 

del canal secundari quan es rejunta amb el primari, i la distribució uniforme de cabals entre el 

cabal primari i secundari. 

En la Fig.8a es pot veure el perfil de velocitats de la geometria recomanada per l’autor R.L. 

Bardel *5+. S’hi poden apreciar dos diferencies respecte la distribució optima que més 

endavant comentarem: la primera diferencia que es pot observar és en el punt on s’uneixen 

els dos canals altra vegada.  En aquesta geometria l’angle d’incisió del canal secundari respecte 

el primari és pràcticament perpendicular, en canvi, en la geometria optimitzada estudiada en 

l’article, el flux provinent del segon canal entra parcialment en direcció contraria al flux 

primari, creant fluxos inversos i zones turbulents que afavoreixen la caiguda de pressió en 

aquesta direcció i per tant augmenten la diodicitat de la geometria. En segon lloc, es pot 

observar també que en aquesta distribució geomètrica, la majoria de flux volumètric es desvia 

cap al canal secundari, provocant que el flux que passi pel canal primari sigui molt menor al 

secundari. Això provoca una zona de baixes velocitats entre el punt que es divideixen els canals 

fins al punt que es reuneixen, fins i tot hi ha punts que es nul·la. Això provoca que no hi hagi 

pràcticament col·lisió entre els dos fluxos i per tant reduint la caiguda de pressió en aquesta 

direcció i finalment reduint la diodicitat d’aquesta configuració. 

Tal com es pot veure a la Fig.8b per una velocitat mitja a l’entrada de la vàlvula de 0.5m/s (és 

la velocitat màxima analitzada en l’article), la diodicitat pren un valor d’1.85, comparant-la 

amb la diodicitat de la geometria optimitzada de l’article de 2.2 està clar que aquesta 

geometria no és la optima. 

A continuació (Fig.4a), es mostra un esquema parametritzat de la geometria òptima, on també 

s’hi indica el valor dels paràmetres de disseny Taula.1 

 

Figura 4a Esquema de la geometria optimitzada indican-t'hi els 
parametres de disseny 

Figura 4b Evolució de la diodicitat de la geometria òptima en 
funció de la velocitat mitjana del fluid 
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Comparant la distribució geomètrica òptima Fig.4a amb la distribució no òptima de la Fig.3a 

veiem que en la distribució òptima, l’angle d’incisió del canal secundari quan es torna a ajuntar 

amb el primari és molt més petit, provocant així un xoc entre els fluxos d’aquests dos canals i 

promocionant la pèrdua de càrrega en aquest sentit. També podem apreciar a la Fig.5a que el 

cabal que circula pel canal secundari i primari és força semblant, això provoca que a l’hora 

d’unir-se altra vegada, es produeixi un xoc més brusc entre aquests dos fluxos i provoqui més 

pèrdues de càrrega en aquest sentit. 

En la Fig.4b es mostra com evoluciona la diodicitat en funció de la velocitat de la geometria 

òptima. Podem veure, que per una velocitat d’entrada mitjana de 0,5 m/s la diodicitat pren un 

valor de 2,2. Aquesta és la diodicitat més alta que hem aconseguit seguint les guies de T.Q. 

Truong [1] i R.L. Bardel [5]. 

  

Paràmetre Valor en (mm) 

L1=L4 6 

L2 1,7 

R 1,9 

W 1 

Taula 1 Valor dels parametres de disseny de la geometria òptima indicada en la Fig.4a 
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Els perfils de velocitat en sentit directe i invers i les distribucions de pressió obtingudes en les 

simulacions es mostren en la Fig.5a i Fig.5c. Com es pot veure, la major part de la pèrdua de 

càrrega de la vàlvula es produeix al punt de barreja. El flux procedent del canal secundari xoca 

amb el del canal primari, produint turbulències i fluxos inversos. 

A més, tal com es pot veure a la Fig.5a, el flux que surt de la vàlvula es torna a desenvolupar 

completament, per tal d’aconseguir eficiències similars en vàlvules següents. 

 

 

 

 

  

Figura 5a Perfil de velocitats de la geometria òptima quan el 
fluid circula en sentit invers 

Figura 5b Distribució de pressions de la geometria òptima quan 
el fluid circula en senti  invers 

Figura 5cPerfil de velocitats de la geometria òptima quan el fluid 
circula en sentit directe 

Figura 5d Distribució de pressions de la geometria òptima quan 
el fluid circula en sentit invers 
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També és interessant veure els efectes que pot tenir connectar en sèrie diferents vàlvules per 

adaptar-se a diferents requeriments de les instal·lacions. En la Fig.6 podem veure l’evolució de 

la diferencia de pressió entre l’entrada i la sortida en funció del numero de vàlvules 

connectades en sèrie.  

Tal com es veu, la caiguda de pressió entre l’entrada i la sortida és directament proporcional al 

nombre de vàlvules, això és degut a que cada vàlvula aconsegueix una eficiència o caiguda de 

pressió similar a l’anterior, ja que el flux que surt d’una vàlvula i entra a la següent ja te un 

perfil de velocitats molt semblant al que ha entrat en la vàlvula anterior. Àrrel de la Fig.6 

podem averiguar també que la diodicitat no varia en funció del nombre de vàlvules enllaçades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal de validar les simulacions fetes i el model desenvolupat fins al moment, es comparen 

els resultats obtinguts en les simulacions amb dades presentades per l’autor F.K. Forster *6+ en 

el seu article “Design , fabrication and testing of fixed-valve micro-pumps,” on du a terme un 

estudi experimental d’una vàlvula de Tesla grabada sobre una làmina de silici i n’analitza 

experimentalment paràmetres interessants, entre ells la diodicitat en funció del numero de 

Reynolds.  
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Figura 6 Evolució de la caiguda de pressió entre l'entrada i la sortida en funció del número de 
vàlvules que es conecten en sèrie 
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Com es mostra a la Fig.7, els valors obtinguts de la simulació del model es troben dins d’un 

marge d’error del 5% en comparació dels obtinguts per Forster et al. *6+ en el seu treball 

experimental, per tant es dona com a vàlid el model i les simulacions fetes per tal d’optimitzar 

la geometria. 

 

 

Figura 7 Validació dels resultats obtinguts en les simulacions amb els resultats obtinguts experiemtalment per R.K. 
Forster [6] 

 

L'optimització de la geometria de les vàlvules de Tesla s'ha dut a terme, i validat al llarg del 

procediment esmentat anteriorment. No obstant, l'objectiu principal d'aquest treball és 

estudiar la viabilitat de la configuració proposada inicialment, una vàlvula basada en la 

geometria de Tesla que controli el flux en direcció inversa amb un actuador d'accionament 

tèrmic, per tal d’aconseguir una disminució en la diferencia de pressió de les cares de la vàlvula 

i poder reduir la mida de les vàlvules en futures instal·lacions.  

 

Per aconseguir l’objectiu esmentat anteriorment, s’implementa una làmina d’un material SMA 

(Shape Memory Alloy). La deformació màxima recuperable que poden mantenir aquests 

materials sense deformacions permanents és de fins al 8%. Per cobrir l’amplada d’1 mm de la 

canonada, es necessita com a mínim una làmina de 12,5 mm de llargada. La làmina de 12,5 

mm s’instal·la des del punt en què es divideix el flux, seguint el perímetre exterior de la 

canonada secundària fins el punt s’uneixen. 

Els paràmetres obtinguts de la simulació amb la tira SMA implementada es compararan amb la 

configuració bàsica de Tesla per estudiar-ne la viabilitat. 

La instal·lació de la làmina actuadora està condicionada per dos requeriments:  la longitud de 

la làmina requerida per tal d’obtindre un desplaçament d’1mm i la pressió entre les cares de la 

làmina.  
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Amb la finalitat d’aconseguir una làmina de 12.5mm de longitud, la primera idea de disseny és 

envoltar el perímetre de l’arc interior del segon canal. D’aquesta manera, s’obté una làmina 

prou llarga per tal de poder cobrir tota l’amplada del canal secundari. Aquesta distribució, però 

te un gran inconvenient: en el punt que es divideix el flux, es creen uns gradients de velocitat 

força grans degut al xoc del fluid contra l’element divisor, i això provoca, tal com es veu en la 

Fig.8a que l’aigua xoqui contra la làmina que actua com a vàlvula i genera una distribució de 

pressions al voltant d’aquesta exageradament alta en comparació a la resta de distribucions 

del model. Per tant, aquest disseny amb la làmina envoltada sobre l’arc interior queda 

rebutjat. 

 

En canvi a la Fig.8b podem veure la distribució de pressions en tota la geometria, i com es pot 

apreciar la diferencia de pressió entre les cares de la làmina no és tant gran com en la 

distribució on la làmina s’instal·la a la part interior del canal secundari.  

Per tant, la làmina queda instal·lada al llarg del perímetre exterior del canal secundari, 

d’aquesta manera compleix els requisits mencionats anteriorment. 

Per tal d’estudiar l’eficiència de la vàlvula quan treballa solament en direcció inversa, es 

redefineix la idea de la diodicitat, en aquest cas: 

 

   
         

                 
 

 

On          és la caiguda de pressió entre l’entrada i la sortida en sentit invers per un angle 

de tancament de la vàlvula en concret i                   és la caiguda de pressió entre 

l’entrada i la sortida en sentit invers quan la vàlvula esta completament tancada. 

 

 

Figura 8a Incorporació de la làmina, instal·lada al llarg del 
perimetre interior del canal secundari. 

Figura 8b Incorporació de la làmina, instal•lada al llarg 
del perimetre exterior  del canal secundari. 
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Un dels problemes més importants que tenen també les vàlvules habituals, és la cavitació. Al 

recaure completament la caiguda de pressió del dispositiu sobre la làmina o disc, genera 

pressions molt baixes a la part anterior de la làmina i pot fins i tot provocar cavitacions. En 

canvi, com es veu en la Fig.8b , degut a que gran part de la caiguda de pressió d’aquest 

dispositiu no recau sobre la làmina, no es produeixen aquestes pressions tant baixes a la part 

anterior de la làmina i per tant s’evita problemes de cavitació. 

Una vegada redefinida l’expressió de la diodicitat, podem observar el gràfic següent, on s’hi 

mostra la diodicitat en funció de l’angle de tancament de la vàlvula per diferents velocitats 

mitjana d’entrada: 

 

Tal com hem vist al llarg dels diferents gràfics de diodicitat en funció de la velocitat, i com 

podem veure en aquest (Fig.9), la diodicitat augmenta a mesura que augmenta la velocitat 

mitjana del fluid. Això és degut a que al augmentar la velocitat del fluid, augmenten les forces 

inercials del sistema i, mantenint les forces viscoses pràcticament constants, es generen 

turbulències dins del dispositiu i aquestes turbulències augmenten les pèrdues de càrrega 

generals.  

Tal com explica Q. M. Nguyen en l’estudi “Pulsatile flows enhance diodicity of Tesla’s 

macrofluidic valve” *7+ una bona bona idea per tal millorar la diodicitat del dispositiu és 

subministrar el flux en pulsos en contes  d’un flux constant.  Això és degut a que per tal de 

subministrar el mateix cabal enviant pulsos, es requereix que la velocitat del fluid sigui més 

alta, i per tant, com s’ha explicat anteriorment, millora la diodicitat del dispositiu.  

També, es pot observar que la diodicitat augmenta a mesura que es redueix l’angle de 

tancament de la vàlvula, ja que a mesura que s’obre la vàlvula cada vegada passa més fluid pel 

canal secundari, i d’aquesta manera es produeix el xoc en el punt de barreja i n’augmenta la 

diodicitat. 

  

Figura 9 Diodicitat en funció de l'angle de tancament de la làmina, expressat per diferents velocitats 
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Al següent gràfic (Fig.10) podem veure com evoluciona la diferència de pressió entre les cares 

de la làmina actuadora de diferents tipus de vàlvules en funció de l’angle de tancament 

d’aquestes.  

De color blau, la diferència de pressió entre les cares de la làmina del dispositiu proposat en 

aquest estudi. De color taronja la caiguda de pressió entre l’entrada i la sortida en direcció 

inversa del dispositiu proposat i, de color gris, la diferència de pressió entre les cares de la 

làmina per una vàlvula de guillotina. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Diferència de pressió entre les cares de la làmina actuadora. 

 

Podem observar en el gràfic anterior que la vàlvula proposada en l’estudi treballa de manera 

inversa a la que treballaria una vàlvula habitual. És a dir, la caiguda de pressió que proporciona 

el dispositiu i per tant la dificultat al pas del fluid, és més gran com més oberta estigui la 

vàlvula, ja que com més oberta està, més flux circula pel canal secundari i genera pèrdues de 

càrrega més grans. En canvi, per una vàlvula habitual, quan la vàlvula esta completament 

oberta, pràcticament no hi ha pèrdues de càrrega generades per la làmina o disc.  

També s’hi pot veure que la diferència de pressió entre les cares de la làmina del dispositiu 

proposat és 1/3 de la que hauria de suportar la vàlvula de guillotina en les mateixes condicions 

de funcionament. Aquesta reducció de la diferència de pressió entre les cares de la làmina, 

redueix els esforços que ha de suportar la làmina i per tant ens permet reduir-n’hi la mida i/o 

les propietats. 
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Conclusions 
Aquest treball explora la capacitat d'una vàlvula Tesla que actua en mode invers i on s’hi 

incorpora una làmina d’un material amb memòria de forma per tal reduir el flux hidràulic a 

través de pèrdues de pressió dinàmiques. 

L’avantatge principal del nou disseny és que la pèrdua de pressió total del dispositiu, és a 

través de la dinàmica de fluids en tot el volum de la vàlvula. La diferència de pressió màxima 

obtinguda en la làmina SMA és un terç de la diferència de pressió que hauria de suportar la 

làmina d’una vàlvula de guillotina habitual. La relació lineal entre la pèrdua de pressió total i el 

percentatge de tancament de la vàlvula mostra el rendiment de la vàlvula en controlar el flux 

del sistema. 

Un avantatge també molt important és la reducció de risc que es produeixin cavitacions en la 

part anterior de la làmina.  

L’optimització de la vàlvula bàsica de Tesla s’ha realitzat seguint les pautes dels treballs 

anteriors. Els resultats numèrics obtinguts de simulacions FEM s'han validat en comparació 

amb resultats experimentals per a les mateixes condicions de treball.  

La diodicitat del dispositiu es manté constant amb el nombre d'unitats de vàlvules, cosa que 

permet un bon ajustament a les condicions de treball requerides variant el nombre d'elements 

enllaçats. La diodicitat també varia proporcionalment amb la velocitat mitjana del fluid.  
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Annex 1: Informe del programa de càlcul utilitzat 
 

 

Simulació de la vàlvula de Tesla amb la làmina 

d’SMA en la posició esquerra 

Report date 

Jul 9, 2021 9:24:32 AM 

https://www.comsol.com/
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1 Global Definitions 

Date Jun 4, 2021 12:03:54 PM 
 

Global settings 

Name Parametric sweep angular, valvula esquerra vin=0.5ms.mph 

Path 
C:\Users\Gemma\OneDrive\Desktop\pol\TFG\Arxius Comsol\parametric sweep 

angular, valvula esquerra vin=0.5ms.mph 

Version COMSOL Multiphysics 5.6 (Build: 280) 
 

Used products 

COMSOL Multiphysics 

CFD Module 

Design Module 
 

Computer information 

CPU Intel64 Family 6 Model 126 Stepping 5, 2 cores 

Operating system Windows 10 
 

1.1 PARAMETERS 

Parameters 1 

Name Expression Value Description 

Vin 0.5 [m/s] 0.5 m/s  

Q Vin*1e-3[m] 5E−4 m²/s  

angle 163[degree] 2.8449 rad  
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2 Component 1 

2.1 DEFINITIONS 

2.1.1 Variables 

Variables 1 

Selection 

Geometric entity level Entire model 
 

Name Expression Unit Description 

dPf aveop1(p) - aveop2(p) Pa  

dPb aveop2(p2) - aveop1(p2) Pa  

Di dPb/dPf   

Q Vin*1e-3[m] m²/s  

dPvalvb aveop4(p2) - aveop3(p2) Pa  

ratioPvalv aveop4(p2)/aveop3(p2)   
 

2.1.2 Nonlocal Couplings 

Av. dreta 

Coupling type Average 

Operator name aveop1 
 

Selection 

Geometric entity level Boundary 

Selection Geometry geom1: Dimension 1: Boundary 16 
 

 

Selection 
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Av. esquerra 

Coupling type Average 

Operator name aveop2 
 

Selection 

Geometric entity level Boundary 

Selection Geometry geom1: Dimension 1: Boundary 1 
 

 

Selection 

Av. valv. pala radere 

Coupling type Average 

Operator name aveop3 
 

Selection 

Geometric entity level Boundary 

Selection Geometry geom1: Dimension 1: Boundary 11 
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Selection 

Av. valv. pala devant 

Coupling type Average 

Operator name aveop4 
 

Selection 

Geometric entity level Boundary 

Selection Geometry geom1: Dimension 1: Boundary 8 
 

 

Selection 

2.1.3 Coordinate Systems 

Boundary System 1 

Coordinate system type Boundary system 

Tag sys1 
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Coordinate names 

First Second Third 

t1 n to 
 

2.2 GEOMETRY 1 

 

Geometry 1 

Units 

Length unit m 

Angular unit deg 
 



24 
 

2.3 MATERIALS 

2.3.1 Water, liquid 

 

Water, liquid 

Selection 

Geometric entity level Domain 

Selection Geometry geom1: Dimension 2: Domain 1 
 

2.4 LAMINAR FLOW 

 

Laminar Flow 

Equations 

 

 



25 
 

Features 

Name Level 

Fluid Properties 1 Domain 

Initial Values 1 Domain 

Wall 1 Boundary 

Inlet 1 Boundary 

Outlet 1 Boundary 
 

2.5 LAMINAR FLOW 2 

 

Laminar Flow 2 

Equations 

 

 

Features 

Name Level 

Fluid Properties 1 Domain 

Initial Values 1 Domain 

Wall 1 Boundary 

Inlet 1 Boundary 

Outlet 1 Boundary 
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2.6 MESH 1 

 

Mesh 1 
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3 Study 1 

Computation information 

Computation time 7 min 21 s 
 

3.1 PARAMETRIC SWEEP 2 

Parameter name Parameter value list Parameter unit 

Vin range(0.05,0.05,0.5) m/s 
 

Study settings 

Description Value 

Sweep type Specified combinations 

Parameter name Vin 

Unit m/s 
 

Parameters 

Parameter name Parameter value list Parameter unit 

Vin range(0.05,0.05,0.5) m/s 
 

3.2 PARAMETRIC SWEEP 

Parameter name Parameter value list Parameter unit 

angle range(141,1,163) degree 
 

Study settings 

Description Value 

Sweep type Specified combinations 

Parameter name angle 

Unit degree 
 

Parameters 

Parameter name Parameter value list Parameter unit 

angle range(141,1,163) degree 
 

3.3 STATIONARY 

Study settings 

Description Value 

Include geometric nonlinearity Off 
 

Physics and variables selection 
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Physics interface Discretization 

Laminar Flow (spf) physics 

Laminar Flow 2 (spf2) physics 
 

Mesh selection 

Geometry Mesh 

Geometry 1 (geom1) mesh1 
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4 Results 

4.1 DATASETS 

4.1.1 Study 1/Solution 1 

Solution 

Description Value 

Solution Solution 1 

Component Component 1 (comp1) 
 

 

Dataset: Study 1/Solution 1 

4.1.2 Study 1/Parametric Solutions 1 

Solution 

Description Value 

Solution Parametric Solutions 1 

Component Component 1 (comp1) 
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Dataset: Study 1/Parametric Solutions 1 

4.2 DERIVED VALUES 

4.2.1 Global Evaluation 1 

Output 

Evaluated in Table 1 
 

Data 

Description Value 

Dataset Study 1/Parametric Solutions 1 
 

Expressions 

Expression Unit Description 

dPvalvb Pa  

dPb Pa  
 

4.3 TABLES 

4.3.1 Table 1 

Global Evaluation 1 

angle (degree) dPvalvb (Pa) dPb (Pa) 

141.00 -7.6079 289.14 

142.00 -9.0343 281.09 

143.00 -9.7723 293.00 

144.00 -9.3498 289.81 

145.00 -7.2813 284.59 



31 
 

angle (degree) dPvalvb (Pa) dPb (Pa) 

146.00 -2.4581 282.88 

147.00 4.7738 276.76 

148.00 14.539 266.29 

149.00 20.418 261.09 

150.00 30.451 246.07 

151.00 40.719 237.05 

152.00 48.351 227.70 

153.00 59.076 213.02 

154.00 70.094 197.54 

155.00 79.003 180.24 

156.00 84.028 171.44 

157.00 89.281 161.60 

158.00 90.468 149.59 

159.00 92.705 141.68 

160.00 91.359 135.85 

161.00 91.851 128.05 

162.00 90.807 125.04 

163.00 97.691 122.81 
 

4.4 PLOT GROUPS 

4.4.1 Velocity (spf) 

 

Surface: Velocity magnitude (m/s) 



32 
 

4.4.2 Pressure (spf) 

 

Contour: Pressure (Pa) 

4.4.3 Velocity (spf2) 

 

Surface: Velocity magnitude (m/s) 
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4.4.4 Pressure (spf2) 

 

Contour: Pressure (Pa) 

4.4.5 1D Plot Group 14 

 

 

 

 


