PAKIET SOLIDWORKS SIMULATION

ROZWIĄZANIA DO PROJEKTOWANIA 3D UŁATWIAJĄCE
PODEJMOWANIE DECYZJI

PROJEKTOWANIE I INŻYNIERIA 3D OPARTA NA SYMULACJI
Wirtualne symulacje 3D służą wielu firmom do określania parametrów i wyglądu produktów oraz sposobu ich
wytwarzania. Projektanci podejmują decyzje techniczne w oparciu o informacje pozyskane dzięki symulacji, co
przekłada się na znaczące korzyści dla firmy i w stosunku do produktu.
Dzięki zaawansowanym i kompleksowym rozwiązaniom SOLIDWORKS® Simulation projektanci mogą szybko
i skutecznie oceniać wydajność produktów, poprawiać ich jakość oraz zyskać dane niezbędne do dalszego rozwijania ich innowacyjności.

Oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation — pakiet narzędzi do inżynierii 3D
ułatwiający podejmowanie strategicznych decyzji technicznych i biznesowych

OPROGRAMOWANIE SOLIDWORKS SIMULATION UMOŻLIWIA FIRMOM:
Zwiększanie innowacyjności produktów

Obniżenie kosztów opracowywania produktu

• Zwiększenie udziału w rynku i wyróżnienie produktów dzięki przełomowemu wzornictwu
• Udostępnianie zespołom inżynierów zaawansowanych
i intuicyjnych w obsłudze narzędzi do symulacji 3D, dzięki
którym będą mogli weryfikować scenariusze projektowe
i nowe koncepcje umożliwiające wprowadzanie na rynek
innowacyjnych produktów

• Obniżenie kosztów związanych z wytwarzaniem prototypów we wczesnej fazie rozwoju dzięki przeniesieniu
testowania do środowiska wirtualnego
• Obniżenie kosztów usług zewnętrznych poprzez wewnętrzne testowanie wydajności i funkcjonalności

Podniesienie jakości produktów
• Podniesienie wydajności produktów, np. poprzez redukcję
spadków ciśnienia lub zwiększenie mocy silnika
• Zmniejszenie oddziaływania projektowanych produktów
na środowisko

Skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek
• Optymalizację procesu rozwoju produktów dzięki intuicyjnym, zintegrowanym ze środowiskiem CAD 
symulacjom
strukturalnym, przepływu płynów, ruchu, formowania
wtryskowego części z tworzyw sztucznych i tworzenia projektów zrównoważonych.
• Zmniejszenie zapotrzebowania na czasochłonne tworzenie
fizycznych prototypów
• Optymalizację wydajności złożeń poprzez weryfikację projektów części i form już na najwcześniejszych etapach
opracowywania produktu

ROZWIĄZANIE SOLIDWORKS SIMULATION
Oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation pomaga projektantom obniżyć ryzyko związane z rozwojem innowacji oraz wprowadzać produkty na rynek szybciej i taniej dzięki wytwarzaniu mniejszej liczby fizycznych prototypów. Dzięki jednolitym,
zaawansowanym i intuicyjnym możliwościom przeprowadzania symulacji, które są w pełni zintegrowane z SOLIDWORKS 3D
CAD projektanci mogą ocenić wydajność produktu już we wczesnych fazach procesu projektowania i uniknąć kosztownego
wprowadzania poprawek.

SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation udostępnia nowoczesne środowisko
testowania strukturalnego umożliwiające przeprowadzenie
złożonych symulacji z wykorzystaniem intuicyjnego toku
prac i poznanie odpowiedzi na trudne pytania inżynieryjne
uwzględniające scenariusze złożonych obciążeń oraz problemy interdyscyplinarne.
Już podczas projektowania produkty można testować pod
kątem licznych parametrów, takich jak: trwałość, reakcja statyczna i dynamiczna czy zachowanie termiczne, a pozyskane
wyniki wykorzystać w celu optymalizacji projektu jeszcze we
wczesnej fazie jego opracowywania.

SOLIDWORKS Motion Simulation
SOLIDWORKS Motion umożliwia projektantom przeprowadzanie zaawansowanych, intuicyjnych analiz złożenia
w ruchu, dzięki którym mogą oni dokładnie określić rzeczywiste ruchy złożenia pod obciążeniem oraz na podstawie
czasu działania (Ruch oparty na czasie) czy sekwencji (Ruch
oparty na zdarzeniu) Kalkulacje ruchu złożenia i działających
na niego sił pozwalają na przeprowadzenie w SOLIDWORKS
Simulation analizy strukturalnej komponentów, która
zagwarantuje optymalne działanie produktu.

SOLIDWORKS Flow Simulation
Intuicyjny w obsłudze moduł SOLIDWORKS Flow
Simulation do symulacji obliczeniowej mechaniki
płynów (CFD) umożliwia projektantom przeprowadzanie symulacji przepływu płynu lub gazu
w rzeczywistych warunkach, wykonania scenariuszy „A co, jeśli?” i efektywnych analiz przepływu
cieczy, wymiany ciepła oraz sił oddziałujących na
zanurzone lub sąsiadujące komponenty. Przepływ
cieczy, wymiana ciepła i siły przepływu to kluczowe czynniki decydujące o sukcesie projektu,
których symulację można łatwo przeprowadzić już
we wczesnej fazie projektowania.

SOLIDWORKS Plastics
Symulacje formowania wtryskowego części
z tworzyw sztucznych w SOLIDWORKS Plastics
przewidują sposób, w jaki płynne tworzywa
sztuczne będą przepływać podczas wtryskiwania w procesie formowania wtryskowego
— metody produkcji wykorzystywanej w przypadku ponad 80% produktów z tworzyw
sztucznych. Możliwość przewidzenia sposobu
przepływu tworzywa sztucznego u
możliwia
łatwą identyfikację defektów produktu związanych z metodą jego produkcji. Ponadto
aplikacja SOLIDWORKS Plastics umożliwia

przewidywanie powstawania wypaczeń części
i 
optymalizację metody chłodzenia 
odlewu.
Użytkownicy mogą zmieniać część lub geometrię odlewu, warunki przetwarzania lub
tworzywo sztuczne, aby w

 yeliminować lub
zminimalizować potencjalne defekty, oszczędzić energię, zasoby n
 aturalne, czas i pieniądze.

SOLIDWORKS Sustainability
SOLIDWORKS Sustainability w czasie rzeczywistym
dokonuje oceny oddziaływania na środowisko jako część
procesu projektowania produktu. W pełni zintegrowana
ze środowiskiem projektowania SOLIDWORKS aplikacja
SOLIDWORKS Sustainability, wykorzystująca kryteria
cyklu życia produktu o standardzie przemysłowym,
umożliwia otrzymanie natychmiastowych 
informacji
zwrotnych, dzięki którym można szybko wprowadzić
poprawki do projektu i przekształcić cele w zakresie
zrównoważonego rozwoju w rzeczywiste wyniki.

Wyzwania projektowe,
w których rozwiązaniu
pomaga SOLIDWORKS
Simulation

Analiza naprężeń i deformacji
przy obciążeniach
statycznych lub
dynamicznych, która
zapewnia optymalne
wymiarowanie dzięki
SOLIDWORKS Simulation
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Analiza systemów
chłodzenia elektroniki, która
pomaga optymalizować
proces chłodzenia dzięki
SOLIDWORKS
Flow Simulation

Analiza ruchu złożenia, dzięki
której można dokonać oceny
wydajności mechanicznej
złożenia w ruchu dzięki
SOLIDWORKS Motion

Analiza formowania
wtryskowego części z tworzyw
sztucznych, określająca
optymalną pozycję otworów
wtryskowych i umożliwiająca
sprawdzenie linii spoin dzięki
SOLIDWORKS Plastics

Analiza wpływu na
środowisko umożliwiająca
obniżenie emisji dwutlenku
węgla i zużycia energii dzięki
SOLIDWORKS Sustainability

WIĘCEJ INFORMACJI
Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji SOLIDWORKS Simulation,
odwiedź stronę www.solidworks.com/PL-simulation lub
skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem
firmy SOLIDWORKS.

Nasze produkty, dostosowane do potrzeb 12 gałęzi przemysłu, bazują na platformie 3DEXPERIENCE,
oferującej bogaty wybór rozwiązań przeznaczonych dla poszczególnych branż.
Dassault Systèmes, zapewnia użytkownikom intuicyjne środowisko projektowania 3DEXPERIENCE®, oferując przedsiębiorstwom
i użytkownikom indywidualnym nowoczesne, wydajne i kreatywne narzędzia do opracowywania innowacyjnych — i uwzględniających
aspekty zrównoważonego rozwoju — produktów. Udostępnione przez firmę rozwiązania zyskały niezwykłą popularność na całym świecie
i zrewolucjonizowały sposoby projektowania, produkcji oraz serwisowania produktów. Rozwiązania opracowane przez firmę Dassault Systèmes
promują innowacje w zakresie komunikacji pomiędzy społecznościami i poszerzają dostępne w świecie wirtualnym możliwości udoskonalania
rzeczywistość. Z rozwiązań Dassault Systèmes korzysta ponad 170 000 różnej wielkości firm z rozmaitych branż w ponad 140 krajach. Więcej
informacji w witrynie www.3ds.com/pl-pl.
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