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Disclaimer

Material presentasi di workshop ini adalah terjemahan dari training yang diberikan oleh
Joel Guerrero, Wolf Dynamics. Anda bisa menemukan versi aslinya dalam bahasa
Inggris di http://www.wolfdynamics.com/ Material training versi aslinya berlisensi CC BY-
SA 4.0. Sehingga anda boleh membuat salinan dan bebas menyebarkan luaskan isi
materi di dalam workshop ini. Harap menyertakan kredit khusus kepada Wolf Dynamics
dan InoFOAM ketika anda membuat salinan dan gunakanlah lisensi yang sama ketika
anda menyebarluaskannya.
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Typographical conventions
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• Teks menggunakan font Courier new menandakan perintah Linux harus diketik
langsung oleh pengguna (user) di terminal Ubuntu/Linux/MacOS

• Teks menggunakan font Courier new bold menandakan direktori/folder
• Teks menggunakan font Courier new italic menandakan file yang bisa kita
(manusia) baca atau ascii files.

• Teks menggunakan font Arial bold menandakan element yang terdapat di dalam
pemograman seperti variables, nama functions, classes, statements, dll. Font Arial
bold juga menandakan environment variables, dan keywords.

• Teks menggunakan font Arial underline warna biru menandakan alamat website URLs
dan email.

• Gambar berikut ini menandakan warning atau hati-hati
• Gambar berikut ini menandakan file yang bisa kita (manusia) baca atau ascii files.
• Gambar berikut ini menandakan bahwa perintah Linux semestinya diketik oleh
pengguna/user di terminal.

• Tanda titik (.) di dalam dokumen ini berarti tanda koma (,) dalam tanda baca Bahasa
Indonesia. Misal 1.5 m berarti 1,5 m.



Roadmap

1.Pendahuluan
2.Apa itu mesh yang bagus?
3.Penilaian kualitas mesh di OpenFOAM®
4.Membuat mesh menggunakan blockMesh
5.Membuat mesh menggunakan snappyHexMesh.
6.Panduan tutorial snappyHexMesh
7.Konversi mesh
8.Latihan membuat mesh untuk workshop hari ke-4
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Pendahuluan
• Aplikasi meshing yang terdapat di OpenFOAM®:

• blockMesh
• snappyHexMesh
• foamyHexMesh
• foamyQuadMesh

• Di workshop kali ini, kita hanya akan membuat mesh menggunakan blockMesh dan
snappyHexMesh

• blockMesh adalah mesh generator dengan konsep multi-block.
• snappyHexMesh adalah mesh generator dengan konsep otomatisasi saat pembagian hex
cell, refine dan snap di permukaan geometri.

• Ketika kita merasa kurang cocok atau nyaman dengan meshing aplikasi di OpenFOAM,
kita masih bisa menggunakan eksternal software, seperti ANSYS meshing atau gambit.

• OpenFOAM® mempunyai kemampuan untuk mengkonversi eksternal mesh. Banyak mesh
non-OpenFOAM format yang bisa dikonversi menjadi OpenFOAM format. Beberapa
contohnya adalah gambit, cfx, fluent, gmsh, ideas, netgen, plot3d, starccm, VTK.

• Di workshop kali ini, kita akan memperkenalkan bagaimana caranya membuat mesh di
OpenFOAM®, bagaimana mengkonversi mesh non-OpenFOAM® format menjadi
OpenFOAM®, format, dan bagaimana menilai kualitas mesh di OpenFOAM®.
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Pendahuluan
Di akhir workshop, kita akan mengetahui bahwa:
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Kita akan menggunakan snappyHexMesh untuk meshing sphinx

Kita akan menggunakan blockMesh untuk meshing piramida



Pendahuluan
• Membuat mesh atau juga disebut diskretisasi sebuah domain, merupakan sebuah
langkah untuk membagi-bagi sebuah domain besar menjadi domain-domain yang
lebih kecil. Domain-domain yang lebih kecil ini, lebih sering kita sebut sebagai control
volume atau cells. Solusi akan diselesaikan di setiap control volume atau cells.
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Pendahuluan
Proses mesh generation

• Pada umumnya, pada saat pembuatan mesh, kita akan
mengikuti langkah-langkah berikut ini:
• Geometri generation: pertama-tama kita perlu membuat geometri yang nantinya
akan diekspor ke meshing software.

• Mesh generation: mesh dapat berupa internal ataupun eksternal. Kita juga bisa
menentukan permukaan (surface) dan refinement di permukaan volume. Kita
juga bisa menambahkan beberapa layer (inflation layer) untuk menyelesaikan
solusi di boundary layer. Selama proses pembuatan mesh, kita juga bisa cek
kualitasnya.

• Definisi permukaan boundary (boundary surfaces): di langkah ini, kita akan
menentukan permukaan, yang mana nanti kita akan menentukan kondisi
boundary (boundary condition) di permukaan tersebut.

Meshing di OpenFOAM 9



Pendahuluan
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Membuat geometri– input geometri
• Geometri harus tertutup sempurna (watertight).

• Harap diingat, kualitas mesh dan solusi akhir sangat tergantung pada geometri. Jadi,
buatlah geometri sebaik dan sebagus mungkin.



Pendahuluan
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Membuat mesh
• Jika kita hanya fokus pada eksternal aerodinamika pesawat, kita terlebih dahulu harus menentukan domain
fisiknya. Selanjutnya kita harus membuat mesh di sekitar permukaan dan luar body/badan pesawat.

• Jika kita fokus pada internal aerodinamika pesawat, kita harus membuat mesh di dalam badan pesawat.

• Kita bisa menambahkan refinement (penambahan jumlah cells) di permukaan dan volume agar bisa
mendapatkan solusi yang lebih detail dan akurat.

• Jangan lupa untuk selalu cek kualitas mesh sebelum melakukan simulasi.



Pendahuluan
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Definisi permukaan boundary/boundary surfaces (patches)
• Untuk menetapkan kondisi di permukaan (boundary condition), kita perlu membuat permukaan boundary
(patches). Selanjutnya kita akan menetapkan nilai (boundary value) di patches tersebut.

• Permukaan boundary/boundary surfaces (patches) dibuat di saat proses pembuataan mesh.

• Di OpenFOAM®, informasi mengenai patches di file boundary dictionary yang terletak di folder
constant/polymesh. boundary dictionary terbuat secara otomatis ketika kita melakukan proses meshing.



Tipe cell yang mana?

• Terdapat beberapa jenis tipe cell di dunia permeshingan. Diantaranya adalah: tetrahedrons,
pyramids, hexahedrons, prisms, polyhedral.

• Setiap cell mempunyai properties masing-masing ketika menghitung (approximate) gradients
dan fluxes. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini ketika kita masuk ke penjelasan Finite
Volume Method (FVM).

• Pada umumnya, dalam keadaan tertentu, tipe cell hexahedral akan memberikan solusi yang
lebih akurat.

• Akan tetapi ini bukan berarti bahwa tetra/poly itu tidak bagus.

• Lalu, apa tipe cell apa yang harus kita pakai? Jawabannya kembali kepada anda. Anda bebas
memilih. Di akhir workshop kali ini, mesh yang kita buat harus mempunyai kualitas yang bisa
diterima secara hukum fisika dan harus menyelesaikan fenomena fisiknya.

Pendahuluan
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Apa itu mesh yang bagus?
• Tidak ada teori khusus yang membahas tentang bagaimana pembuatan mesh yang
bagus dan sempurna.

• Pada dasarnya, seluruh proses lebih mengutamakan pengalaman kita sebagai user.
Teruslah berlatih supaya bisa membuat standar mesh yang berkualitas baik dan
bagus.

• Secara praktis, aturan standarnya adalah mesh yang dibuat mempunyai bentuk
elemen dan distribusi enak dipandang mata.
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Apa itu mesh yang bagus?
• Untuk lebih yakin, user bisa menilai kualitas mesh menggunakan mesh metrics.

• Akan tetapi tidak ada satupun standar patokan (benchmark) atau metrix yang secara
efektif bisa memberikan penilaian terhadap kualitas mesh.

• Selanjutnya, kita akan membahas kualitas mesh metrix yang paling umum:
• Ortogonality
• Skewness
• Aspect ratio
• Smoothness

• Setelah membuat mesh, kita akan mengukur kualitas mesh metrix yang disebutkan di
atas. Hal ini dilakukan untuk menilai kualitas mesh yang kita buat.

• Harap diingat, masih banyak kualitas mesh metrix selain yang disebutkan di atas.
(contoh: jacobian matrix, determinant, flatness, equivalence, condition number, dan
banyak lagi). Akan tetapi kita tidak membahasnya di sini.

• Akan lebih mudah bagi kita untuk mengenali mana mesh yang jelek daripada mesh
yang bagus.
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Apa itu mesh yang bagus?
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Metrix kualitas mesh? Mesh orthogonality
• Mesh ortogonality adalah deviasi sudut dari sebuah vector S (terletak di center (tengah-tengah)
permukaan f) dari sebuah vector d. Vector d menghubungkan dua center cell P dan N. Kasus di
bawah ini adalah 20.

• Mesh orthogonality berpengaruh terutama pada Laplacian dan gradient terms di tengah
permukaan f.

• Mesh non-orthogonality bisa menambahkan numerical diffusion di solusi akhir.

Contoh numerical diffusion 

https://link.springer.com/article/10.1134/S2070048219060024

https://link.springer.com/article/10.1134/S2070048219060024


Apa itu mesh yang bagus?
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Metrix kualitas mesh? Mesh skewness
• Skewness (disebut juga sebagai non-conjunctionality) adalah deviasi dari sebuah vector d yang
mengubungkan dua cell P dan N, dari center/tengah-tengah permukaan f.

• Deviasi vektor direpresentasikan dengan Δ dan fi adalah titik dimana vector d berpotongan
dengan permukaan f.

• Mesh skewness berpengaruh pada interpolasi dari sebuah nilai tengah cell di tengah permukaan
f.

• Mesh skewness juga berpengaruh pada konveksi, diffusi, dan gradient terms.

• Mesh skewness bisa menambahkan diffusi dan ketidakstabilan (wiggles) di solusi.



Apa itu mesh yang bagus?
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Metrix kualitas mesh? Mesh aspect ratio AR
• Mesh aspect ratio adalah ratio antara sisi yang terpanjang Δx dengan sisi yang terpendek Δy.

• Nilai AR yg besar tak masalah selama gradients di sisi yang terpanjang nilainya kecil.

• Nilai AR yg besar akan membuat gradient lebih kabur (smear).

• Nilai AR yang besar akan menambah diffusi numerik pada solusi.



Apa itu mesh yang bagus?
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Metrix kualitas mesh? Smoothness
• Smoothness atau juga disebut dengan expansion rate, growth factor or uniformity,
mendefinisikan transisi ukuran antar cell yang berdekatan.

• Ratio transisi yang besar antar cell akan menambahkan diffusi pada solusi.

• Idealnya, perubahan jarak maksimum antar mesh adalah kurang dari 20%:



Apa itu mesh yang bagus?
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Metrix kualitas mesh? Tipe element yang dekat dengan 
dinding – Cell/Flow alignment

• Hexes, prims, dan quadrilaterals dapat dibentangkan secara mudah sehingga dapat
menyelesaikan boundary layers tanpa kehilangan/menurunkan kualitasnya.

• Triangular dan tetrahedral mesh mempunyai truncation error yang besar.

• Truncation error kecil bila permukaan (faces) sejajar dengan arah aliran dan gradients.



Apa itu mesh yang bagus?
• Untuk jumlah cell yang sama, hexahedral mesh akan memberikan solusi yang lebih
akurat, terutama ketika garis-garis kisi (grid) sejajar dengan arah aliran fluida.

• Akan tetapi ini bukan berarti bahwa tetrahedral mesh itu tidak bagus. Ketika kita
berhati-hati dalam pemilihan skema numerik (numerical scheme), kita bisa
mendapatkan hasil yang akurasinya selevel dengan hexahedral mesh walau
menggunakan tetrahedral mesh.

• Masalah utama pada tetrahedral mesh berhubungan erat dengan bagaimana caranya
gradients dihitung secara numerik menggunakan komputer.
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• Di awal-awal perkembangan CFD,
terdapat gap yang besar antara mesh
tetra dan hex.

• Akan tetapi, setelah berjalannya waktu
dan semakin berkembangnya metode
numerik dan juga ilmu komputer
(software dan hardware), sekarang
hampir semua tipe mesh cell bisa
memberikan hasil yang tidak jauh
berbeda.



Apa itu mesh yang bagus?
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Utamakan kualitas
• Densitas mesh harus bisa mencakup semua fitur-fitur aliran fluida.

• Bentuk elemen yang besar bisa digunakan ketika perubahan solusi di area tersebut adalah kecil.

• Jumlah mesh cells yang padat dan banyak tak serta merta akan selalu menghasilkan solusi yang
lebih baik.



Apa itu mesh yang bagus?
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Utamakan kualitas
• Hexa, prisms, dan quadrilaterals dapat dengan mudah sejajar dengan arah aliran fluida.

• Tipe mesh ini juga dengan mudah dibentangkan ketika kita menyelesaikan solusi di boundary
layer tanpa harus kehilangan kualitas.

• Triangular dan tetrahedral mesh dengan mudah diterapkan di geometri apapun. Pembuatan
mesh inipun bisa dilakukan secara otomatis.

• Tetrahedral mesh pada umumnya akan membutuhkan waktu perhitungan lebih lama selama
simulasi dijalankan. Akan tetapi hal ini terimbangi dengan lebih sedikitnya waktu yang dibutuhkan
ketika proses pembuatan mesh.

• Pada umumnya, penambahan jumlah cells akan meningkatkan akurasi. Akan tetapi hal ini akan
membuat waktu komputasi lebih lama. Perlu diingat, semakin kecil ukuran cell bukan berarti
mesh tersebut adalah mesh yang terbaik.

• Di boundary layer, lebih baik gunakan tipe mesh quad, hexes, dan prims/wedges daripada
triangles.

• Ketika anda tidak menggunakan wall function (turbulent model), mesh yang terletak di dekat
dinding harus sekecil mungkin (y+<1) supaya bisa menyelesaikan solusi di boundary layer.
Harap diingat, hal ini akan menyebabkan kenaikan jumlah cells secara signifikan dan juga akan
meningkatkan waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian simulasi.



Apa itu mesh yang bagus?
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Utamakan kualitas
• Sebisa mungkin untuk selalu menggunakan hexahedral mesh. Terutama jika tujuan simulasi
adalah mendapatkan akurasi yang tinggi (prediksi drag) atau simulasi di aplikasi turbomachinery.

• Harap jaga orthogonality, skewness, dan aspect ratio seminimal mungkin.

• Perubahan ukuran mesh harus secara halus (smooth).

• Selalu cek kualitasnya. Harap diingat bahwa satu cell saja akan menyebakan divergence dan
juga akan memberikan solusi yang tidak akurat.

• Ketika anda mengutamakan kualitas, anda akan terhindar dari sindrom GIGO (garbage in
garbage out).

• Untuk mengakhiri pembahasan apa itu mesh yang bagus:
• Mesh yang bagus adalah mesh yang menyuguhkan objektivitas projek simulasi anda.
• Jadi, selama hasilnya sesuai dengan realitas fisik, dapat dipercaya, dan akurat. Maka mesh anda bagus.
• Ketahuilah fenomena fisiknya dan buatlah mesh yang bisa menyelesaikan semua fenomena fisika yang
terlibat di dalamnya.



Apa itu mesh yang bagus?
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Outline
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Penilaian kualitas mesh di OpenFOAM®

• Di dalam file primitiveMeshCheck.C yang terletak di folder/directory
$WM_PROJECT_DIR/src/OpenFOAM/meshes/primitiveMesh/primitiveMeshCheck/, anda akan menemukan metrik
kualitas yang terpogram di OpenFOAM®. Nilai maksimal dan minimalnya didefinisikan sebagai berikut:

• Anda tetap bisa menjalankan simulasi walaupun terdapat laporan error di kualitas mesh, seperti nilai skewness, aspect ratio dan
non-orthogonality yang terlalu besar. Akan tetapi, perlu diingat bahwa, peringatan error tersebut bisa memberikan hasil akhir yang
aneh atau tak sesuai harapan dan akhirnya akan membuat perhitungan simulasi anda terhenti di tengah jalan karena error.

• Perlu diingat kembali bahwa ketika anda memiliki kualitas mesh yang buruk maka anda perlu mencari metode numerik yang tepat
untuk kondisi mesh tersebut. Kami akan memberikan resep-resep khusus bagaimana caranya menghadapi kualitas mesh yang
buruk.

• Anda harus menghindari nilai non-orthogonality mendekati 90. Non-orthogonality mendekati 90 menunjukkan bahwa anda
mempunyai cell yang bernilai zero-volume.

• Secara menyeluruh, nilai aspect ratio yang besar tak masalah. Hal ini menunjukkan bahwa anda mempunyai ukuran cell yang
sangat kecil di daerah dekat dinding (kasus dimana anda menyelesaikan boundary layer).

• Menurut pengalaman kami, kita tetap bisa menjalankan simulasi tanpa trik numerik apapun walaupun nilai non-orthogonality lebih
besar dari 80 dan nilai skeweness lebih besar dari 8.
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Metrik kualitas mesh di OpenFOAM®



Penilaian kualitas mesh di OpenFOAM®

• Untuk mengecek kualitas dan validalitas mesh, OpenFOAM® dilengkapi dengan utility checkMesh

• Untuk menggunakan utility checkMesh , ketiklah checkMesh di terminal Linux anda. Lalu anda akan melihat hasilnya di layar
monitor.

• checkMesh akan mengecek:
• Statistika mesh dan keseluruhan jumlah cell untuk setiap tipe mesh (hexa, prims, tetra, dll)
• Cek topologi (definisi boundary condition)
• Cek geometry dan kualitas mesh (bounding box, cell volumes, skewness, orthogonality, aspect ratio, dll)

• Ketika checkMesh menemukan errors dengan alasan tertentu, maka errors tersebut akan ditampilkan di layar monitor dan
diinformasikan bahwa anda gagal dalam proses checkMesh.

• checkMesh juga akan memberikan informasi ketika terdapat cells, permukaan (faces), dan titik (points) yang cacat.

• Error yang terdapat pada mesh topologi dan patch topologi harus diperbaiki terlebih dahulu.

• Anda akan tetap bisa menjalankan simulasi walaupun terdapat laporan error seperti skewness, aspect ratio, minimum face area,
dan non-orthogonality.

• Perlu diingat, error tersebut bisa mengakibatkan solusi yang tak akurat. Bahkan bisa memberikan hasil akhir yang aneh atau bisa-
bisa perhitungan simulasi anda terhenti di tengah jalan.

• Sayangnya, checkMesh tidak bisa memperbaiki errors.

• Anda harus mengecek geometri untuk menemukam sumber error. Lalu buatlah mesh yang baru. Kemudian ulangi checkMesh
pada mesh yang baru.

• Anda bisa menvisualisasikan failed sets secara langung di paraView.

• Anda juga bisa mengkonversi failed sets menjadi VTK format menggunakan utility foamToVTK.
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Memeriksa kualitas mesh di OpenFOAM®



Penilaian kualitas mesh di OpenFOAM®

• Contoh hasil output checkMesh
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Mengecek kualitas mesh di OpenFOAM®



Outline
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Break

Istirahat 10 menit
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Take it easy



Meshing menggunakan blockMesh

• Meshing menggunakan blockMesh hanya terbatas untuk geometri yang sederhana saja.
• Kita bisa lihat gambar di bawah. Geometri di bawah adalah contoh geometri yang
sederhana.

• Akan tetapi walaupun sederhana, meshing menggunakan blockMesh tidaklah semudah
yang kita bayangkan.
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blockMesh



Meshing menggunakan blockMesh

• Untuk membuat mesh dengan blockMesh, anda perlu menentukan vertices (titik),
koneksivitas blok, dan jumlah cells di setiap arah koordinat X, Y, dan Z.

• Untuk menetapkan boundary patches, anda perlu menentukan konektivitas faces
(permukaan).
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blockMesh workflow

Index face tidaklah 
penting



Tutorial panduan blockMesh

• Buka browser anda (Chrome, Firefox, Internet explorer, dll). Ketik alamat url ini

https://github.com/inofoam/WSOF1

• Kalau anda belum install git. Anda bisa install git dengan mengetik
$> sudo apt install git

• Anda bisa cek versi git dengan mengetik
$> git --version

• Untuk download/clone folder WSOF1 ke dalam folder run. Ketik di terminal
Ubuntu/Linux anda

$> run

$> git clone https://github.com/inofoam/WSOF1
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Cek file di GitHub

https://github.com/inofoam/WSOF1


Tutorial panduan blockMesh
• Meshing menggunakan blockMesh – Case 1.

• Kita akan menggunakan case “square cavity”.

• Anda bisa menemukan folder case di:
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$WSOF1/101BLOCKMESH/C1

• Di dalam folder tersebut, anda akan menemukan file README.FIRST. Di dalam file
ini, anda bisa membaca intruksi bagaimana caranya untuk run case. Anda juga akan
menemukan beberapa komen tambahan di dalamnya.

• Kami sangat merekomendasikan untuk membuka file README.FIRST dan ketik
perintah di terminal Linux anda (nano README.FIRST). Dengan cara ini, maka anda
akan terbiasa dengan perintah (command line interface) dan perintah-perintah lainnya
di OpenFOAM®.

• Ketik anda sudah terbiasa dengan OpenFOAM®, nanti anda juga bisa membuat script
sendiri supaya lebih mudah di dalam proses run case. Contohnya, anda bisa
membuat script run_mesh.sh untuk automisasi proses meshing dengan
blockMesh.



Tutorial panduan blockMesh

• Kita akan menggunakan case sederhana supaya lebih mudah di dalam memahami
dictionary blockMeshDict.

• Kita akan mempelajari semua yang terdapat di dalam dictionary blockMeshDict.

• Kami akan memperkenalkan dua fitur yang sangat berguna di dalam pembuatan
parameter geometri. Pertama adalah macro syntax dan yang kedua adalah inline
calculations.

• Anda bisa menggunakan dictionary ini sebagai template blockMeshDict. Nantinya
anda juga bisa merubah parameter geometri secara otomatis, tergantung dari dimensi
dan jumlah mesh cells yang anda inginkan.
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Apa yang akan kita lakukan?



Tutorial panduan blockMesh

• Kata kunci convertToMeters (baris 17) adalah faktor
skala. Kita tidak merubah skala dimensi di kasus ini.

• Kita menentukan beberapa variable di baris 19-24
menggunakan macro syntax. Lalu kita akan
menggunakan variabel tersebut dengan menambahkan
simbol $ sebelum nama variabel (baris 47-54)

• Di baris 30-32, kita menambahkan variabel tambahan.
Nanti kita akan menggunakan variabel ini.

• Jadi macro syntax sangat berguna untuk menentukan
parameter-parameter di dalam dictionary.
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dictionary blockMeshDict



Tutorial panduan blockMesh

• Di baris 34-40 kita akan melakukan inline calculation
(menghitung secara langsung) diawali dengan #calc

• Pada dasarnya kita akan melakukan programming di
dalam dictionary secara langsung. Nanti OpenFOAM®
akan compile fungsi yang kita tulis di dalam dictionaries.

• Dengan inline calculation dan codeStream, anda dapat
mengakses fungsi-fungsi di dalam dictionaries
OpenFOAM® dengan mudah.

• Inline calculation dan codeStream sangatlah membantu
kita untuk menentukan parameter di dictionary. Kita juga
bisa menulis programnya secara langsung di dictionary.
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dictionary blockMeshDict



Tutorial panduan blockMesh

• Kita dapat melakukan inline calculation dengan
cara sebagai berikut

• Pertama-tama kita tentukan nama varibel baru
(ly), lalu kita memberitahu OpenFOAM® bahwa
kita ingin melakukan inline calculation (#calc).
Kemudian, kita akan melakukan inline calculation
(“$ymax-$ymin”;). Harap diingat bahwa operasi
matematika harus terletak di antara tanda kutip.
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dictionary blockMeshDict

ly #calc “$ymax - $ymin”;



Tutorial panduan blockMesh

• Di baris 34-36, kita menggunakan inline calculation
untuk menghitung panjang geometri di setiap arah
koordinat x, y, z.

• Lalu kita akan menghitung jumlah cells di setiap
arah koordinat (baris 38-40).

• Untuk menghitung jumlah cells, kita menggunakan
jarak spasi antar cells yang kita tentukan
sebelumnya di baris 30-32. Jumlah cells = 1/0.05 =
20 cells.

• Dengan cara ini kita bisa menentukan jumlah cells
dan jarak antar cells secara otomatis dan sesuai
dengan keinginan kita.
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dictionary blockMeshDict



Tutorial panduan blockMesh

• Di bagian vertices (baris 44-66), kita menentukan
koordinat titik geometri.

• Di kasus ini, terdapat 8 titik yang mendifinisikan
blok 3D.

• Harap diingat, OpenFOAM® selalu menggunakan
3D mesh, sekalipun untuk simulasi kasus 2D. Untuk
2D, anda hanya menambahkan satu cell saja di
arah dimensi ke-3 (misal: arah sumbu z,
deltaz 1;).

• Penomoran dimulai dari angka 0 (sesuai dengan
aturan C++). Penomoran ini juga berlaku di saat
pembuatan blok.
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dictionary blockMeshDict



Tutorial panduan blockMesh

• Di baris 69-71, kita menentukan topologi blok. hex berarti blok tersusun oleh
hexahedral cells. Di kasus ini, kita akan membuat mesh berbentuk kotak.

• Di baris 70, (0 1 2 3 4 5 6 7) adalah titik-titik yang digunakan untuk menentukan blok
(urutan sangatlah penting). Setiap blok hex disusun oleh delapan titik berdasarkan
urutannya. Titik pertama adalah titik origin sistem koordinat (di kasus ini adalah titik 0).

• ($xcells $ycells $zcells) adalah jumlah cells di setiap arah (X Y Z). Harap
diperhatikan bahwa macro syntax kita gunakan untuk menentukan jumlah cells. Lalu
kita menghitung nilainya menggunakan inline calculation.

• simpleGrading (1 1 1) adalah grading atau peregangan mesh di setiap arah (X Y Z).
Di kasus ini, nilai gradingnya adalah uniform.
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dictionary blockMeshDict



Tutorial panduan blockMesh

• Mari kita bahas tentang bagaimana pentingnya urutan penyusunan blok hex (0 1 2 3
4 5 6 7).

• Blok hex didefinisikan dengan delapan titik berdasarkan urutannya. Titik pertama
adalah origin dari sistem koordinat (di kasus ini adalah titik 0).

• Dimulai dari titik 0, kita akan membangun topologi blok. Jadi di kasus ini, bagian
pertama dari blok terbangun oleh titik-titik 0 1 2 3 dan bagian kedua terbangun oleh
titik-titik 4 5 6 7 (harap diperhatikan bahwa kita memulai dari titik 4, dimana titik ini
adalah projeksi dari titik origin 0 dengan arah sumbu Z).

• Di kasus ini, titik-titik diurutkan sedemikian rupa sehingga ketika kita melihat secara
datar dengan arah sumbu Z menuju ke mata kita, maka titik-titik tersebut berputar
berlawanan arah jarum jam).
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dictionary blockMeshDict



Tutorial panduan blockMesh

• Garis terbangun dari satu titik ke titik lainnya.
• Setidaknya dibutuhkan 2 titik untuk membuat garis. Secara default, garis akan terbuat
lurus sempurna.

• User dapat menentukan sebuah garis sebagai lengkungan dengan menambahkan
informasi di bagina edges.

• Beberapa opsi yang mungkin dipakai adalah Bspline, arc line, polyline, project,
projectCurve, spline.

• Untuk mendefinisikan polyline, pertama-tama kita harus menentukan titik-titik mana saja
yang akan digunakan untuk membuat garis. Lalu, kita menentukan daftar koordinat untuk
interpolasi.

• Di kasus sekarang ini, kita tidak menentukan apapun. Sehingga semua garis berupa garis
lurus.
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dictionary blockMeshDict



Tutorial panduan blockMesh

• Di bagian boundary, kita menentukan
semua patches yang selanjutnya akan
dijadikan boundary conditions.

• Bagian ini sangatlah penting. Apabila kita
terlewat menentukan permukaan patches,
maka kita tidak akan bisa memasukkan input
nilai untuk kondisi boundary (boundary
conditions) di setiap permukaan.
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dictionary blockMeshDict



Tutorial panduan blockMesh

• Kita menentukan patch boundary di baris 80-87

• Kita menentukan nama patch top (user bebas
memberi nama apa saja, asal mudah dimengerti) di
baris 80.

• Kita menentukan base type di patch permukaan. Di
kasus ini, base type-nya adalah wall di baris 82 (nanti
kita akan bahas apa itu wall)

• Kita menentukan permukaan patch (face) di baris 85.
Permukaan ini tersusun oleh titik-titik (3 7 6 2).

• Harap diingat bahwa titik-titik harus saling
bersebelahan dan terhubung. Tidak menjadi masalah
ketika urutannya searah ataupun berlawanan arah
jarum jam.
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dictionary blockMeshDict



Tutorial panduan blockMesh

• Sekali lagi, tidak menjadi masalah ketika urutan
titik-titik (vertices) searah ataupun berlawanan arah
jarum jam.

• Ingat, permukaan (faces) disusun oleh 4 titik,
contoh, (3 7 6 2).

• Baris 88-95, kita menentukan patch left.

• Baris 96-103, kita menentukan patch right.

• Baris 104-111, kita menentukan patch bottom.
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dictionary blockMeshDict



Tutorial panduan blockMesh

• Baris 112-119, kita menentukan patch front.

• Baris 120-127, kita menentukan patch back.

• Kita juga bisa mengumpulkan beberapa
permukaan (faces) ke dalam satu grup.

• Alih-alih membuat patch front dan back secara
terpisah, kita menggabungkannya menjadi satu
grup bernama backAndFront, seperti berikut ini,
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dictionary blockMeshDict



Tutorial panduan blockMesh

• Kita juga bisa menggabungkan dua blok atau lebih
menjadi satu blok dengan merubah isi perintah di
dalam mergePatchPairs (baris 130-133)

• Patches blok yang akan digabung harus
didefinisikan terlebih dahulu di daftar boundary,
kemudian perintah blockMesh di terminal akan
menggabungkan dua blok.

• Di kasus sekarang ini, kita hanya menggunakan
satu blok saja. Jadi tidak ada perintah untuk
menggabungkan dua blok atau lebih.
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dictionary blockMeshDict



Tutorial panduan blockMesh

• Rangkuman tentang blockMeshDict untuk
membuat satu blok:
• X/Y/Z berdimensi: 1.0/1.0/1.0
• Jarak spasi antar cell adalah 0.05 di setiap arah
sumbu X, Y, dan Z. Maka jumlah cell untuk setiap
arah sumbu X, Y, dan Z adalah 20 × 20 × 20

• Hanya satu hex blok. Dimana setiap sudutnya
dihubungkan oleh garis lurus.

• Informasi mengenai patch base type dan patch
name tersimpan di dalam file boundary.
Silahkan untuk merubah atau memodifikasi isi
dalam file tersebut.

• Harap selalu diingat. Anda harus checkMesh
terlebih dahulu sebelum run sebuah kasus. Hal
ini untuk mengecek kualitas dan mengetahui
apakah ada topologi error di mesh anda.

• Anda harus memperbaiki file mesh anda jika
anda menemukan topologi error.
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dictionary blockMeshDict



Tutorial panduan blockMesh

• Pertama-tama, file ini terbuat secara otomatis
ketika anda membuat mesh dengan metode
blockMesh ataupun convert mesh dari software
lain (ANSYS mesh).

• Di dalam file ini, kita bisa melihat informasi
geometri yang berhubungan dengan base type di
setiap patch boundary (wall, empty)

• Nama (top, left, …) di setiap patch permukaan
dan base type ditentukan ketika kita membuat file
blockMeshDict.

• Anda bisa merubah Nama, sesuai keinginan anda.
Contoh: left dirubah menjadi inlet, right dirubah
menjadi outlet.

• Anda juga bisa merubah base type. Contoh: wall
dirubah menjadi patch
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dictionary constant/polyMesh/boundary



Tutorial panduan blockMesh

• Ketika anda tidak mendefinisikan patch boundary
di dalam file dictionary blockMeshDict. Maka
secara otomatis mereka akan dikelompokkan
dalam satu grup bernama defaultFaces dengan
type empty

• Sebagai contoh ketika anda tidak mendefinisikan
base type pada patch front, maka akan secara
otomatis akan terbuat grup seperti di bawah ini:

• Anda bisa merubah nama dan tipe secara manual.
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dictionary constant/polyMesh/boundary



Tutorial panduan blockMesh
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dictionary constant/polyMesh/boundary
Total jumlah patch permukaan (faces)

List di bawah menunjukkan bahwa semua patch,
yang total jumlahnya adalah 6, telah terdefinisi.

maxY

maxX

maxZ

minY

minZ

minX



Tutorial panduan blockMesh
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dictionary constant/polyMesh/boundary
Nama dan tipe setiap patch permukaan (faces)

• Nama dan base type ditentukan sesuai dengan
kemauan kita sebagai user.

• Di kasus ini, setiap nama dan base type ditentukan
ketika membuat fila blockMeshDict

• Anda bisa merubah nama sesuka anda. Akan
tetapi, kami sarankan untuk menggunakan nama
yang mudah dimengerti. Jangan gunakan symbol
ataupun spasi ketika mengetik nama.

• Anda juga bisa merubah base type. Sebagai
contoh, anda merubah tipe patch di top dari wall
menjadi patch.



Tutorial panduan blockMesh
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dictionary constant/polyMesh/boundary

inGroups

• Ini hanyalah opsional

• Anda bisa menghapus dengan aman.

• Ini digunakan ketika kita membuka mesh
menggunakan paraview. Anda bisa lihat di
paraview bahwa ada dua grup yang bernama:
wall dan empty

• Seperti halnya nama dan tipe, anda bisa
merubah namanya sesuai keinginan anda.



Tutorial panduan blockMesh
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dictionary constant/polyMesh/boundary

nFaces dan startFace

• Anda tidak perlu merubahnya, kecuali anda
benar-benar mengerti.

• Secara umum, ini menunjukkan starting face dan
ending face dari sebuah patch.

• Ini terbuat secara otomatis ketika kita membuat
mesh dengan metode blockMesh ataupun
convert mesh dari software lain (ANSYS mesh).



Outline
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Konversi mesh
• OpenFOAM® memberikan kebebasan kepada user ketika dalam pembuatan
mesh.

• Anda tidak diharuskan untuk menggunakan meshing teknik OpenFOAM®
• Anda bisa membuat mesh dengan cara mengkonversi non-OpenFOAM
format yang berasal dari software lain menjadi OpenFOAM® format. Kita bisa
memakai tool konversi di OpenFOAM®
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• Harap cek file boundary setelah mengkonversi mesh. Anda perlu
merubah nama dan tipe sesuai dengan kebutuhan.

• Satu hal lagi, ketika kita mengkonversi mesh. Perintah konversi
(fluent3DMeshToFoam namaMesh.msh) harus dijalankan
di top level case folder.



Konversi mesh
• Anda bisa cek source code untuk setiap utility konversi mesh di dalam folder
$FOAM_UTILITIES/mesh/conversion:
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Konversi mesh
• Mari kita coba konversi ANSYS mesh menjadi OpenFOAM® format.
• Anda bisa menemukan contohnya di dalam folder

• Di dalam folder C2 anda akan menemukan file README.FIRST. File ini berisi
uraian singkat bagaimana melakukan konversi mesh.

• Anda juga akan menemukan file mesh blockC2.msh. File ini adalah mesh
yang dibuat menggunakan ANSYS meshing dengan format ASCII.

• Anda harus menyimpan file mesh dalam format ASCII. Ketika anda
menyimpan dalam format binary, OpenFOAM akan gagal mengkonversi
mesh.

• Geometri mesh blockC2.msh sesuai dengan contoh sebelumya (C1).
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$WSOF1/101BLOCKMESH/C2



Outline
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Latihan membuat mesh untuk workshop hari ke-4
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Case 1: kasus konduksi, Case 2: kasus konveksi

10 cm × 80 cm × 80 cm
x

y

z

10 × 20 × 20Grading:
Dimensi:

20 cm × 20 cm × 1 cm
40 × 40 × 1Grading:

Dimensi:


