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TRAINING COURSE

Computation Fluid Dynamics: FLUENT
The broad physical modeling capabilities of FLUENT have been applied to industrial
applications ranging from air flow over an aircraft wing to combustion in a furnace, from
bubble columns to glass production, from blood flow to semiconductor manufacturing, from
clean room design to wastewater treatment plants. The ability of the software to model
in-cylinder engines, aeroacoustics, turbomachinery, and multiphase systems has served to
broaden its reach.

Course Description
This course is intended for people who have had little or no experience
with ANSYS FLUENT. New users of the software should register for
the four-day training course which includes the following topics:

3-6 June, 2013

Place:
Hitit University, Faculty of Engineering
Date:

Today, thousands of companies throughout the world benefit from the use of this important
engineering design and analysis tool. Its extensive range of multiphysics capabilities make it
one of the most comprehensive software tools available to the CFD community. With its
long-standing reputation of being user-friendly and robust, FLUENT makes it easy for new
users to come up to productive speed.

Day 1: Introduction to ANSYS DesignModeler
Day 2: Introduction to ANSYS Meshing
Day 3: Introduction to CFD and the ANSYS FLUENT Solver
Day 4: Continuation of ANSYS FLUENT training - Customized training
day for commercial users of ANSYS FLUENT
This is a great wrap-up to the Introduction to ANSYS FLUENT
training and gives new users the opportunity to work on their first CFD
problem with guidance from the instructor and/or ANSYS technical
support staff.
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İç Yazı Başlığı
Bu yazı 150-200 sözcükten
oluşabilir.
Bülteninizi reklam aracı olarak
kullanmanın yararlarından biri
basın açıklaması, pazar araştırması ve rapor gibi diğer pazarlama malzemelerinin içeriğini
yeniden kullanabilmenizdir.
Resmi veya grafiği açıklayan alt yazı.

Bülteninizi dağıtmanın asıl
amacı ürün veya hizmetinizi
satmaktır ancak başarılı bir
bülten oluşturmanın anahtarı
da, bunun okuyuculara faydalı
olmasını sağlamaktır.

Bülteninize yararlı içerik eklemenin en iyi yolu kendi makalelerinizi geliştirmek ve yazmak
veya yaklaşan etkinliklerin
takvimini eklemek ya da yeni
bir ürün için promosyon olarak
bir hediye sunmaktır.

bülteninizi Web yayınına dönüştürmek için basit bir yöntem
sunmaktadır. Böylece, bülteninizi yazmayı tamamladığınızda,
bunu Web sitesine dönüştürerek
kullanabilirsiniz.

Ayrıca makale araştırabilir veya
World Wide Web'den "dolgu"
makaleler bulabilirsiniz. Çeşitli
konularda yazı yazabilirsiniz
ancak makalelerinizi kısa tutun.
Bülteninize eklediğiniz içeriğin
çoğu Web sitenizde de kullanılabilir. Microsoft Publisher,

İç Yazı Başlığı
Bu yazı 100-150 sözcükten
oluşabilir.

“Okuyucunun
dikkatini çekmek için,
buraya yazıdan bir
alıntı veya ilginç bir
cümle koyun.”

Bülteninde sınırsız sayıda konu
yer alabilir. Alanınızla ilgili
güncel teknolojileri veya buluşları kona alan yazılar ekleyebilirsiniz.
Ayrıca, iş veya ekonomi eğilimlerini belirtebilir veya müşterileriniz için tahminlerde
bulunabilirsiniz.

Bülten şirket içinde dağıtılıyorsa, rın, önemli müşterilerin veya
işle ilgili yeni yordamlar veya
satıcıların profillerini de verebigelişmeler üzerine açıklamada
lirsiniz.
bulunabilirsiniz. Satış rakamları
veya kazançlar işinizin nasıl büyüdüğünü gösterecektir.
Bazı bültenler her basımda güncelleştirilen sütunlar içerir. Örneğin, bildiri sütunu, kitap incelemesi, başkandan mektup veya
başmakale bu tür sütunlardandır.
Ayrıca, işe yeni alınan çalışanla-

İç Yazı Başlığı
Bu yazı 75-125 sözcükten oluşabilir.
Resim ve grafik seçimi, bülteninize içerik eklemenin önemli
bir bölümüdür.

Resmi veya grafiği açıklayan
alt yazı.
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Makalenizi düşünün ve kendinize, resmin vermeye çalıştığınız iletiyi destekleyip desteklemediğini, geliştirip geliştirme-

diğini sorun. Bağlamla ilgisi
olmayan resimler seçmekten
kaçının.
Microsoft Publisher uygulamasında, aralarından seçim yapabileceğiniz ve bülteninize aktarabileceğiniz binlerce küçük
resim bulunmaktadır. Ayrıca,
şekiller ve simgeler çizebilece-

ğiniz birçok araç vardır.

Resmi seçtikten sonra, bunu
makalenin yanına yerleştirin.
Resim alt yazısını resmin yakınına yerleştirdiğinizden emin
olun.
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diğini sorun. Bağlamla ilgisi
olmayan resimler seçmekten
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Birincil İş Adresi
Adres Satırı 2
Adres Satırı 3
Adres Satırı 4
Telefon: 0 (123) 456 78 90
Faks: 0 (123) 456 78 90
E-posta: birisi@example.com

Burası, kuruluşunuz hakkında kısa bir paragraf eklemek için uygun bir yerdir. Burada, kuruluşun amacı, misyonu, kuruluş tarihi ve kısa bir geçmişi yer
alabilir. Ayrıca kuruluşunuzun sunduğu ürün, hizmet veya program türlerinin özet bir listesini, dağıtım yaptığınız coğrafi bölgeyi (örneğin, batı ABD
veya Avrupa pazarları gibi) ve hizmet verilen müşteri veya üye türlerinin
profillerini de ekleyebilirsiniz.
Kuruluşunuz hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucular için bir
ilgili kişi adı eklemek de yararlı olabilir.

Kuruluş
İş Etiket Satırı veya Sloganı

Web'deyiz!
example.com

Arka Sayfa Yazısının Başlığı
Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir.
Bülteniniz katlanıp postayla gönderiliyorsa,
bu yazı arkada görünecektir. Bunun için,
yazıyı bir bakışta kolayca okunacak şekilde
hazırlamak iyi bir fikir olabilir.
Yazıyı soru ve yanıt şeklinde düzenlemek
okuyucuların dikkatini hemen çekmek için
etkili bir yoldur. Son basımdan bu yana size
ulaşan soruları derleyebilir veya kuruluşunuzla ilgili olarak sık sorulan genel soruları
özetleyebilirsiniz.

Kuruluşunuzdaki yöneticilerin adlarından ve
unvanlarından oluşan bir liste, bülteninize
özel bir hava vermek için iyi bir yöntemdir.

Kuruluşunuz küçükse, tüm çalışanların adlarını listelemek isteyebilirsiniz.

veya başka bir grafik eklenebilir.

Standart ürün veya hizmet fiyatlarınız varsa,
onların listesini de buraya ekleyebilirsiniz.
Okuyucularınıza, kuruluşunuzda oluşturduğunuz diğer iletişim biçimlerinden bahsetmek isteyebilirsiniz.
Bu alanı ayrıca, okuyuculara, örneğin her
ayın üçüncü salı günü satıcılar için düzenlenen yemek veya yılda iki kez yapılan hayır
kurumu müzayedesi gibi düzenli olayları
takvimlerine işaretlemelerini anımsatmak
için de kullanabilirsiniz.
Yeterli alan varsa, buraya küçük bir resim

Resmi veya grafiği açıklayan alt yazı.

