Eğitim Kodu: FlowMaster
Flowmaster 1 Boyutlu CFD Eğitimi
Süre: 2 gün
Flowmaster, 20 yılı aşkın bir süredir boru ağları ve sistem simülasyonlarında en çok tercih edilen
1D termo-akışkan yazılım çözümüdür. Flowmaster, gelişmiş zamana bağlı (transient) çözücüsü
sayesinde doğruluğu, esnekliği ve birçok sektöre hitap etmesi yönünden rakipsizdir. Flowmaster,
dizayn sürecinin başından itibaren güvenebileceğiniz sonuçlar verir. Uzay-Havacılık, Otomotiv,
Gaz Türbinleri, Güç ve Enerji Sistemleri, Proses sektörlerinin öncü firmaları tarafından tercih
edilmektedir.
Kapsam: 1D CFD araçlarının kullanım alanları, Flowmaster yazılımının kullanıcı arayüzü,
Flowmaster’da 1D ağların oluşturulması ve elemanların (borular, vanalar, pompalar, kontrolcüler
vb.) tanımlanması, Kararlı hal ve zamana bağlı analizlerin koşturulması ve sonuçların
değerlendirilmesi, senaryo oluşturulması ve parametrik analiz kabiliyetleri, 1D-3D CFD yazılım
çözümleridir.
*Kapsam dışındaki eğitim içeriği talepleri için bizimle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

GENEL EĞİTİM DETAYLARI :
•
•
•
•
•

Eğitimlerin sonunda ilgili eğitimin sertifikası verilmektedir.
Yeterli katılımcı olmadığı takdirde eğitim açılamamaktadır.
Eğitimlerimizde kişi başına bir bilgisayar verilmektedir ve anlatımlar uygulamalı olarak
yapılmaktadır.
Eğitim notları fiyata dahildir.
Firmaya özel eğitimlerimiz mevcuttur ve 2 günlük 5000 Türk Lirası olarak
ücretlendirilmektedir.

Eğitim Kodu: EFD
FLOEFD CFD Eğitimi
Süre: 3 gün
Kapsam: Mentor Graphics firmasının ürünü olan FloEFD, Solidworks, Catia, Creo, NX ve diğer
popüler CAD yazılımlarının arayüzünde çalışabilen, çok özellikli ve genel amaçlı bir CFD
yazılımıdır. “Elektronik Soğutma”, “Advanced”, “LED” ve “HVAC” modülleri sayesinde çalışmanıza
yönelik özelleşmiş kütüphane ve SmartPart’lar eklenebilmektedir. Eğitim sırasında FloEFD
yazılımının kullanımına ait kabiliyetler aktarılacak, termal ve akış problemleri örnek problemlerle
desteklenecektir.
*Kapsam dışındaki eğitim içeriği talepleri için bizimle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

GENEL EĞİTİM DETAYLARI :
•
•
•
•
•
•

Eğitimlerin sonunda ilgili eğitimin sertifikası verilmektedir.
Yeterli katılımcı olmadığı takdirde eğitim açılamamaktadır.
Eğitimlerimizde kişi başına bir bilgisayar verilmektedir ve anlatımlar uygulamalı olarak
yapılmaktadır.
Eğitim notları fiyata dahildir.
Akademik personel ve öğrencilerin bağlı bulundukları üniversiteye ait kimlik kartlarını
göstermeleri yeterlidir.
Firmaya özel eğitimlerimiz mevcuttur ve 3 günlük 7500 Türk Lirası olarak
ücretlendirilmektedir.

