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Проектиране чрез симулация: Решаване на геометричния 
проблем

Въведение

През годините,  геометрията на системата за автоматизирано проектиране (CAD) се е развивала: от “телени” 
рамки към повърхности до твърди тела, и от параметрично към директно моделиране. Симулацията обаче 
остава в застой, използвайки същата стара парадигма на греди, рамки или опростени Solid тела, измислена 
преди повече от 50 години. С нарастването на геометричната пълнота на CAD моделите нараства и усилието 
тя да се преобразува в по-проста форма, подходяща за симулация и анализ. Традиционните доставчици на 
софтуер за анализ по метода на крайните елементи (FEA) са се фокусирали върху тази задача, но кривата на 
обучение става все по стръмна. Изводът е, че стъпките „CAD към Mesh“ са много трудоемки, внасят грешки и 
изискват експертни умения както в симулацията, така и в CAD. Резултатът е, че симулацията днес е 
ограничена до ползване в големи компании със сложни и скъпи работни потоци, и дори тогава рядко е 
добре интегрирана в процеса на продуктовото проектиране. Нашата цел с Altair SimSolid е да променим 
това. Ние въвеждаме нови методи, които работят директно върху пълнофункционални асемблирани CAD 
модели и не създават мрежа. С това можете да работите в крак с процеса на проектиране, за да анализирате 
бързо и ефективно оригиналната CAD геометрия - без модификация или опростяване. Резултатът е, че 
SimSolid е способен да анализира големи асемблирани модели и сложни детайли, които не биха били 
възможни в традиционната FEA. В тази бяла книга ще обясним какво е SimSolid,  как работи и ще покажем 
примери къде може да се използва. В допълнение ще обсъдим технологичните основи на SimSolid и ще го 
сравним с методите, използвани в традиционните FEA.

Геометричният проблем

Проблемът с геометрията, просто казано е в това, че геометрията в CAD и традиционните FEA са различни. 
CAD създава геометрия, съгласно с изискванията за проектиране и производство. FEA трябва да 
трансформира това в опростена форма, за да генерира мрежи. Това несъответствие между CAD и FEA 
геометричните модели ненужно усложнява работата на потребителите в системите за анализ в много 
области - някои очевидни, някои фини. Очевидното усложнение е необходимостта от драстично 
опростяване на геометрията, за да може надеждно да се създаде мрежа. Трябва да се вземат много 
решения кои части и елементи на детайлите могат да бъдат премахнати, без да се променя смисълът на 
геометричния дизайн. Различните хора вероятно ще създадат различни резултати. По-малко очевидното 
усложнение включва малките промени в геометрията, често необходими, за да се накара традиционният 
генератор на мрежи на FEA да създаде адекватни крайни елементи и специалните преходи в мрежите, 
необходими за създаване на връзки между детайлите - болтове, заварки и т.н. Най-критични са настройките 
за допустими отклонения, които може да се наложи да се направят в методите на решение, за да се отчетат 
числените нестабилности, причинени от лошо оформени мрежи, особено при нелинеен анализ. Проблемът 
с геометрията е основното препятствие, блокиращо по-широкото възприемане на симулацията в работните 
процеси при проектиране. Постепенното подобряване на потребителския интерфейс в геометрията и 
мрежите не е решението. Необходима е фундаментална промяна в процеса.

Решението на Altair SimSolid 

SimSolid възприема различен подход. Той решава проблема с геометрията, като замества изцяло 
основната технология на методите с FEA. Ето някои важни атрибути на решението със SimSolid:

• Методологията на SimSolid анализира директно пълнофункционалния CAD модел. Не са необходими 
отнемащи време техники за опростяване на моделите, като ‘defeaturing”и средни повърхности.

• Методите за решения, използвани в SimSolid, са без мрежи. Никога няма изискване за създаване на 
мрежа.



 Методологията на SimSolid е бърза и ефективна. Той осигурява превъзходни показатели за 
производителност за изчислително време и отпечатъци от паметта, които позволяват бързо решаване 
на много големи и / или сложни асемблирани модели на персонални компютри от настолен клас.

 Методът SimSolid е точен. SimSolid контролира точността на решението, като използва многостранен 
адаптивен анализ. Адаптивността може да бъде дефинирана на глобална или частично локална 
основа. И адаптивността винаги е активна.

Всичко това е пакетирано като леко (33 MB) приложение за Windows, което осигурява както директна връзка с 
облачни документи на Onshape, така и удобен STL интерфейс за структурна симулация на 3D отпечатани 
детайли.

Ползите
SimSolid елиминира двете най-трудоемки и обширни задачи за опростяване на геометрията и свързване. Тези 
две стъпки обикновено отнемат между 30 % и 70 % от общото време за моделиране и анализ, така че това 
представлява значително подобрение на процеса. По-важното е, че тези задачи представляват по-голямата 
част от изискванията за обучение на традиционните FEA потребители. 

Необходимостта от не само по-малко време, но и по-малко обучение означава, че по-голям набор от 
потребители могат да се възползват от предимствата, които предлага симулацията със SimSolid.

Втората полза е разширяването на възможностите за това, което може да бъде практически решавано. Вместо 
да се намалява асемблирания модел до една част или малък контекст от няколко части, сега може да се решава 
целият модел, с бърза и лесна настройката на задачата и определяне на натоварването и ограниченията. 

Много модели, които не са практични за използване с традиционните FEA, могат да бъдат решени с помощта на 
SimSolid.

Ето няколко примера за ползите от използването на SimSolid: 

Елиминиране на опростяването на геометрията на части. С традиционната FEA, моделът първо трябва да бъде 
опростен чрез изследване и след това премахване на малките детайли. Ето пример за оригиналната CAD 
геометрия и едно възможно опростяване, използвано в традиционната FEA. Имайте предвид, че различните 
анализатори вероятно ще опростят геометрията по различни начини, допълнително усложнявайки проверката 
на модела за анализ.

Опростяване
на геометрията

Генериране
на мрежи

Дефиниране
на задачата

Изчсляване
на задачата

Интерпретация
на разултатите 
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При SimSolid, всички детайли са оставени в модела и в анализа се използва точната му геометрия. Тази 
геометрия представлява сложен единичен детайл с 1200+ лица и 150+ малки отвори. Времето за решение, 
включително настройката на модела, е по-малко от четири минути, а всеки повторен анализ е бърз - по-малко 
от една минута! 

SimSolid eлиминира почистването на геометрията. В типичната CAD геометрия често има много малки или тънки 
лица, и пресичане на такива. SimSolid е безразличен към тези видове геометрия. Дори при модел с много малки 
лица и дори отпечатък от букви върху повърхността. С традиционната FEA много повърхности ще трябва да бъдат 
редактирани, обединени или премахнати изобщо.

Пълен CAD модел Опростен FEA модел
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Директна симулация на големи модели

Големи възли с детайли с различен размер и форма могат да бъдат анализирани директно в SimSolid. Ето 
платформа за достъп, състояща се от 153 отделни части. Някои части са плътни (стълби на стълби), тънки и кухи 
(тръбна рамка), сложни (подова решетка) или малки (болтове, гайки и шайби). Всички геометрични детайли, 
включително резбите в гайките и болтовете, се запазват преди и по време на анализа.
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Със SimSolid тази геометрия може да бъде анализирана директно, без никакви модификации от потребителя.



Моделът е импортиран директно от CAD без модификация и всички връзки са определени автоматично. Не се 
изисква омрежване. Основата е фиксирана и е приложено просто странично натоварване. Общото време за 
решаване (импортиране, настройка и решение) беше по-малко от девет минути с помощта на настолен компютър. 
Решение от този тип не би било практично с традиционните FEA.
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Технологията на SimSolid

Tехнологията на SimSolid апроскимира областта на решението, използвайки сложни полиномиални и не-
полиномни функции. Това е алтернатива на конвенционалната FEA, където приближенията се изграждат от 
примитивни интерполационни полиноми, ограничени до крайни елементи от родови форми като тухла, тетраедър 
и клин. Класовете на приложимите функции са значително разширени, за да се приспособят специфични за 
решението функции, които се апроксимират и отговарят на определени характеристики на решението, като 
условия на несвиваемост, уравнения за равновесие и асимптотични анализи около специални геометрични 
характеристики. Приспособяването на интелигентни базисни функции стана възможно благодарение на пробивни 
разширения на математическата теория на външните приближения, които отделят базовите функции от основните 
геометрични фигури. Окончателните функции се изграждат в движение от общите набори по време на 
последователността на решението. Родовите множества винаги са пълни и техните апроксимационни свойства се 
запазват при всички трансформации. Това свойство на базовите функции позволява разработването на стратегии за 
адаптивност, които могат да усъвършенстват родовите набори в местните региони, както е необходимо, за да се 
увеличи точността на решението. В SimSolid разширението на основните концепции на числените методи се състои 
от предефинирането на основните идеи за степени на свобода (DOF). SimSolid не използва точкови DOF, присъщи 
на традиционната FEA. DOF в SimSolid са функционалности с геометрична опора под формата на обеми, площи, 
облаци от линии и облаци от точки. Това осигурява способността да се справя с геометрични несъвършенства, 
както и с несъвършенства на контактни несъвършенства, като пролуки, прорези и неравномерни контактни 
области.

Източници на грешки в традионите FEA анализи
Прилагането на анализи в процеса на проектиране означава, че резултатите от анализа се използват за вземане 
на проектни решения. Следователно е важно инструментите за анализ да предоставят резултати с предсказуема 
точност. Валидирането на резултатите от анализа е сложен проблем, тъй като всички числени методи са 
приблизителни и може да има много източници на грешки, включително основните: грешки при моделиране, и 
грешки при приближение. Грешки при моделирането възникват, когато CAD геометричният модел се 
модифицира, за да го направим подходящ за традиционно FEA омрежване. Модификацията може да включва 
много стъпки, като опростяване на асемблирани възли и детайли,  идеализация на повърхностти и почистване 
на геометрията на лицата. Успешното омтежване е предпоставка за получаване на резултатите във FEA. Дори 
само глобалните измествания да представляват интерес, геометрията все пак трябва да бъде омрежвана до най-
малкия детайл. Освен това, омрежването трябва да прави с правилния тип елемент, да показва правилната 
форма на елемента (без дегенерация или лоши пропорции) и да има достатъчно елементи, за да моделира 
очаквания модел на напрежение. Тези изисквания за качество са трудни за изпълнение при сложни детайли. 
Възможно  е адаптивно пре-омрежване за да се постигне числено сближаване, но то е непрактично в много 
ситуации и не се извършва често при анализ на проекта. При сглобените модeли ситуацията се влошава още 
повече, тъй като мрежите в зоните на контакт на детайлите трябва да бъдат или съвместими, или достатъчно 
добри, за да гарантират точните резултати. Последното е практически невъзможно в случай на многомащабни 
възли, когато големи детайли са свързани чрез малки части, като болтове, гайки, нитове и щифтове.



Идеализирането на сглобяването също зависи от метода на решението. Ето пример за малки части, които 
могат да бъдат просто отстранени при статичен анализ, но които трябва да бъдат заменени от точки на масата 
или изкуствени тела с шест инерционни момента при динамичен анализ, за да не се промени разпределението 
на масата в структурата. Други източници на грешки в традиционната FEA включват специален елемент за 
връзки. Болтовете и заваръчните шевове са проблематични, тъй като за тяхното адекватно моделиране са 
необходими както специални елементи, така и специални мрежови модели. Вляво са примери за идеализации 
на свързване на болт, заменен от греда и паякови пръти.

Последният препъни камък е получаването на решението. Дори ако моделът е успешно свързан, намирането 
на решението все още не е гарантирано. След като има мрежа на сложна геометрия, често се установява, че 
моделът е твърде голям, за да бъде разрешен в разумен срок или съдържа елементи с лоша форма, които 
причиняват нестабилност в числовите традиционни методи за решаване на FEA. Използването на 
традиционния работен процес на FEA за управление на тези потенциални източници на грешки е сложно. 
Обучението и преквалификацията може да бъде скъпо и отнема много време. Грешките, въведени от 
неправилното прилагане на работния процес в потребителския интерфейс, са твърде чести.

Наръчник за валидиране 

SimSolid е нов продукт, но е тестван задълбочено както от Altair, така и от външни компании в различни 
индустрии. Ние изготвихме наръчник за валидиране, достъпен на  www.altairhyperworks.com, който включва 
тестове, изпълнявани като част от нашия стандартен процес за осигуряване на качеството. Тук е показан един 
пример от ръководството за валидиране - плоча с отвор при екстензионно натоварване. 



Заключение 

За да може симулацията наистина да стимулира процеса на проектиране, трябва да работи в крак с всяка 
геометрична концепция и модификация на концепцията. Сложността на традиционния FEA елиминира 
използването му във всички, с изключение на най-тривиалните дизайнерски условия. Симулацията, работеща 
директно върху геометрията на дизайна, осигурява път към бързи, смислени отговори, които могат да насочат 
дизайнерите и инженерите към по-оптимални сценарии за проектиране. Само SimSolid може да осигури това, като 
не само елиминира отнемащите време и експертиза екстензивни техники за опростяване на геометрията, като 
поражение и средна повърхност, но и премахване на мрежата като цяло. Резултатът е инструмент за симулация, 
който е едновременно:

• Достатъчно бърз, по отношение както на модела, така и на времето за решаване, за да се използва всеки ден, и

• Достатъчно прост, за да се използва от време на време, без да е необходимо задълбочено обучение и 
наблюдение.

SimSolid работи директно с геометрията на всички най-разпространени CAD системи, както и с неутрални CAD 
формати, вкл.: DS SolidWorks, Autodesk Fusion 360, OnShape, DS Catia, Autodesk Inventor, ProE Creo, Siemens 
NX/Solid Edge,  Parasolid, STEP, STL, VDA.

Тествайте SimSolid сами! 

За повече информация и пробна симулация със SimSolid посетете: https://web.altair.com/altair-acquires-simsolid 


