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Projektowanie
Projektowanie jest procesem iteracyjnym, w którym projekt jest ciągle modyfikowany, aż do
czasu spełnienia kryteriów akceptacji podyktowanych przez: bezpieczeństwo, koszt,
wydajność, wygodę i kształt.
Projekt początkowy może przechodzić przez wiele cykli opracowania produktu zanim trafi do
masowej produkcji. Cykl opracowania produktu obejmuje następujące etapy:
•Budowa modelu

•Prototyp projektu
•Testy eksploatacyjne prototypu
•Ocena wyników testów eksploatacyjnych
•Modyfikacja projektu w oparciu o wyniki testów
eksploatacyjnych
Proces ten jest kontynuowany, aż do osiągnięcia
satysfakcjonującego rozwiązania.
Cykle projektowe są drogie i czasochłonne ze względu na
tworzenie prototypów i badania eksploatacyjne. Ze
względu na ograniczenia kosztowe i czasowe, większość
projektantów akceptuje rozwiązania, które mogą nie być
optymalne.

Modele i modelowanie
Model – układ materialny (np. makieta) lub układ
abstrakcyjny (np. rysunki, opisy słowne,
równania matematyczne).
Model fizyczny (nominalny) – opis procesów w
obiekcie (fizycznych, również ekonomicznych
i społecznych).
Model matematyczny – zbiór reguł i zależności,
na podstawie których można za pomocą
obliczeń przewidzieć przebieg modelowanego
procesu.
Modelem matematycznym są równania opisujące
proces oraz wszelkie relacje opisujące
ograniczenia i uproszczenia (np. nierówności).
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Modelowanie
Model matematyczny to szczegółowy algorytm postępowania,
pozwalający na to, aby znając dane wejściowe, obliczyć wielkości
stanowiących cel modelu.
Tak więc modelowanie matematyczne jest niczym innym jak
przebiegiem tworzenia sformalizowanego opisu tych właściwości,
ograniczonych do zbioru właściwości wykazywanych przez
model fizyczny, za pomocą zależności matematycznych (np.
opisane przez MES).
Oznacza to, iż model fizyczny determinuje postać modelu
matematycznego.
Model matematyczny powinien jednoznacznie odpowiadać
fizycznemu.

Modele i modelowanie
Modelowanie – całokształt czynności zmierzających do utworzenia modelu
fizycznego i matematycznego.
Model komputerowy – program komputerowy umożliwiający
wprowadzanie parametrów modelowanego układu i stanu początkowego,
otrzymanie na drodze obliczeniowej przebiegów czasowych zjawisk i
charakterystyk modelowanego układu.

Symulacja komputerowa
Celem symulacji komputerowej jest odtworzenie
przebiegu badanego procesu na podstawie jego
modelu matematycznego za pomocą techniki
komputerowej i zbadanie wpływu otoczenia (sygnały
wejściowe) i wewnętrznych właściwości obiektu
(parametry procesu) na charakterystyki obiektu.
Zastosowania symulacji:
Weryfikacja konstrukcji.
Metoda konstruowania.

Metoda optymalizacji.
Trenażery.
Gry komputerowe.
Określanie właściwości obiektów.
Sposób analizy układów złożonych.
Animacje komputerowe.
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Model matematyczny obiektu
Parametry: wyjściowe, wewnętrzne i zewnętrzne.
Zależność (F)

Y = F (X,Q)

Ograniczenia (na parametry projektowe – Y; zadanie techniczne)

YL ≤ Y ≥ YP

np. wartości dyskretne

XL ≤ X ≥ XP
QL ≤ Q ≥ QP

Model matematyczny obiektu
Parametry: wyjściowe, wewnętrzne i zewnętrzne.
Zależność (F)

Y = F (X,Q)

Ograniczenia (na parametry projektowe – Y; zadanie techniczne)

YL ≤ Y ≥ Y P

np. wartości ciągłe

Siła udźwigu
0 - 10 000 N

XL ≤ X ≥ XP
QL ≤ Q ≥ QP

Model matematyczny obiektu
Parametry: wyjściowe, wewnętrzne i zewnętrzne.
Zależność (F)

Y = F (X,Q)

Ograniczenia (na parametry projektowe – Y; zadanie techniczne)

YL ≤ Y ≥ Y P

np. wartości ciągłe

Naprężenie
Max. 350 MPa

XL ≤ X ≥ XP

QL ≤ Q ≥ QP
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Model matematyczny obiektu
Parametry: wyjściowe, wewnętrzne i zewnętrzne.
Zależność (F)

Y = F (X,Q)

Ograniczenia (na parametry projektowe – Y; zadanie techniczne)

YL ≤ Y ≥ YP

np. wartości ciągłe

Odkształcenie
np. max. 1e-3
(poniżej 0,5 %)

XL ≤ X ≥ XP
QL ≤ Q ≥ QP

MES w technice komputerowej
ang. FEM – Finite Element Method
FEA – Finite Element Analysis

Program komputerowy realizujący obliczenia zgodnie z budowanym
modelem realizuje:
•kodowanie – zapis modelu na „język” komputerowy
•wprowadzanie danych – preprocesor

•obliczenia właściwe – procesor
•wizualizacja wyników – postprocesor
•dokumentacja prowadzonych analiz
•modyfikacje modelu i prowadzonych analiz

SolidWorks Simulations
Przy pomocy SolidWorks Simulation, można symulować rzeczywiste warunki działania
urządzenia - redukując czas oraz koszty potrzebne na zbudowanie prototypów.
Całkowicie zintegrowany z CAD - SolidWorks®, pozwala sprawdzić jak zaprojektowane
urządzenie zachowa się podczas właściwego użytkowania. (Przenoszone siły, odkształcenia,
wytrzymałość, termika).
Umożliwia to wyeliminowanie błędów projektowych jeszcze na ekranie komputera.
Każdy inżynier w łatwy sposób może wykorzystać SolidWorks® Simulation do wykonania
symulacji, np.:
•Sprawdzenie nadmiernego odkształcenia i naprężeń pod obciążeniem dynamicznym.
•Analizę nieliniową - łącznie z uderzeniem – dla elementów wykonanych z tworzyw
sztucznych, gumy, polimerów czy pianki.
•Wpływ kontaktu pomiędzy elementami z materiałów nieliniowych.
•Zachowanie się elementów wykonanych z kompozytów.
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Badanie projektu optymalizacji
Określimy wartości dla każdej zmiennej, albo jako wartości dyskretne albo jako zakres.
Użyjemy sensorów jako powiązań i jako celów. Oprogramowanie uruchamia iteracje
wartości i raportuje optymalną kombinację wartości, aby uzyskać określony cel.
Aby wykonać optymalizację, należy zaznaczyć pole wyboru Optymalizacja na karcie
Badanie projektu. Jeżeli Zmienne zostaną zdefiniowane jako Zakres lub zostaną
zdefiniowane Cele, to program automatycznie uaktywnia Badanie projektu optymalizacji. W
większości przypadków należy użyć karty Widok zmiennej, aby ustawić parametry dla
Badania projektu optymalizacji.
Badanie optymalizacji jest definiowane przez cele lub funkcje celu, a także zmienne
projektowe i powiązania.
Na przykład: można zmieniać wymiary obiektu, aby zminimalizować ilość materiału przy
powiązaniu naprężeń tak, by nie przekraczały określonej wartości granicznej. W tym
przypadku minimalizowana objętość jest funkcją celu, zmieniane wymiary są zmiennymi
projektowymi, a granica naprężenia jest ograniczeniem zachowania.

Badanie projektu optymalizacji
Zmienne: Należy wybrać z listy uprzednio zdefiniowanych parametrów lub zdefiniować
nowy parametr wybierając Dodaj parametr. Można użyć dowolnego parametru symulacji i
sterujących zmiennych globalnych. Zmienne należy zdefiniować jako Zakres, Wartości
dyskretne lub Zakres z krokiem.

Powiązania: Należy wybrać z listy uprzednio zdefiniowanych sensorów lub zdefiniować
nowy sensor. W przypadku używania wyników symulacji, należy wybrać badanie symulacji
skojarzone z danym sensorem. Badanie projektu uruchamia wybrane badania symulacji i
śledzi wartości sensora dla wszystkich iteracji. Można również użyć zależnych zmiennych
globalnych dla powiązań. Drzewo operacji FeatureManager Karta Badanie projektu
Cele: Należy użyć sensorów, aby zdefiniować cele. Można również zdefiniować dokładne
cele, na przykład ugięcie końca o 1mm z długością belki wspornikowej jako zmienną.
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Naprężenia
•

Naprężenia zredukowane wg. Hipotezy Hubera-Misesa :

 Złożony stan naprężenia składający się z naprężeń normalnych i stycznych
zastąpiony naprężeniami zredukowanymi wyrażającymi się wzorem:

 red   2  3 2
 Naprężenia zredukowane nie posiadają kierunku
 Potwierdzone doświadczalnie
 Dają wystarczającą informację określającą bezpieczeństwo projektu ze
względu na plastyczność materiałów

Naprężenia

OPTYMALIZACJA

Znalezienie najlepszych parametrów kształtu i cech
fizycznych konstrukcji dzięki czemu możliwe jest w
zależności od kryterium poszukiwań:
• Ograniczenie kosztów produkcji
• Osiągnięcie najlepszych cech wytrzymałościowych
• Minimalizacja
wymiarów
geometrycznych
urządzenia
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Cel optymalizacji w modelowaniu
konstrukcyjnym

Element poddany optymalizacji
• Część wykonana z odpowiednio zespawanych blach o
grubości 12mm oraz specjalnych podpór w kształcie
prostowanego elementu
• Materiał: stal konstrukcyjna S235JRG2
• Granica plastyczności materiału: 275MPa

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA
• Odpowiednie
utwierdzenie,
obciążenie
oraz
dyskretyzacja modelu: CIĘŻAR RURY + NACISK SIŁOWNIKA
252500N

UTWIERDZENIE

• Wyniki analizy naprężeń:
MAKSYMALNE NAPRĘŻENIA
95,7 MPa
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OPTYMALIZACJA PRYZMY
• Kryterium optymalizacji:
 minimalizacja masy zamodelowanej części
• Zmienne decyzyjne:
 szerokość pryzmy (50÷150mm z krokiem 50mm)
 grubość blachy (8÷12mm z krokiem 1mm)
• Czynnik ograniczający:
 naprężenia mieszczące się w zadanych granicach (100÷150MPa)

WYNIKI OPTYMALIZACJI
WARTOŚCI
ROZWIĄZANIE

POCZĄTKOWE

OPTYMALNE
WSKAZANE

PRZEZ PROGRAM

WYBRANE
ROZWIĄZANIE

WYNIKI OPTYMALIZACJI
WYGLĄD POCZĄTKOWY

WYGLĄD PO PROCESIE
OPTYMALIZACJI
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