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SolidWorks yra ne tik projektavimo, bet ir 
analizės įrankis bet kurioje konfigūracijoje: 

Fizikinė mechanizmų simuliacija įvertinant gravitaciją, 
aprašant sukimo variklius ir linijinius judesius.  

SimulationXpress: 

Detalių stipruminė analizė; 

Optimizacija pagal vieną parametrą; 

FloXpress – dviejų tipų nešėjų (oras, vanduo)         
vidinė srautų analizė 

SustainabilityXpress – ekologinė analizė, atliekanti 
detalės: 

gamybos, eksploatavimo bei utilizavimo poveikio 
aplinkai vertinimą; 

optimalesnį medžiagos parinkimą.  

 

SolidWorks Standard inžinerinės analizės įrankiai 
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SolidWorks Premium inžinerinės analizės įrankiai 

Motion Simulation  
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Struktūrinė analizė - Structural Simulation 

Detalių ir surinkimų skaičiavimas    
naudojant skirtingus BE tipus: 

Solid; 

Shell (plonasienės konstrukcijos); 

Beam (rėminės konstrukcijos). 

Kontaktiniai uždaviniai surinkimuose: 
Node-to-node; 

Node-to-surface 

Surface-to-surface 

Specializuoti įrankiai junginių modeliavimui 
ir skaičiavimui: 

Varžtiniai junginiai, kaiščiai; 

Virinimas, taškinis suvirinimas; 

Spyruoklės, lynai ir t.t. 

Pagrindas, tamprus pagrindas 

Projektavimo uždaviniai 

Rezultatų palyginimas tarpusavyje 

F 
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Simulation Professional/Premium inžinerinės analizės įrankiai 

Event Based 

Motion 

Dynamics Non linear Composites 

Event Based 

Motion 

Dynamics Non linear Composites 

Motion Simulation  
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SolidWorks Simulation galimybės 

SolidWorks Simulation  
Projektuok geresnius produktus 

Kritimo analizė Statika 

Pastovumas, 
nuosavi svyravimai 

Šilumos mainai 

Netiesinė analizė 

Nuovargis 

Optimizacija 

Dinamika 
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Šilumos mainai - Thermal Simulation 

Šiluminių poveikių analizė 

Nusistovėję ir pereinami šiluminiai procesai 

Šilumos mainų tipai 

Kondukcija, konvekcija, radiacija 

Laike kintantys temperatūros poveikiai 

Fizinių/mechaninių medžiagų savybių 
priklausomybė nuo temperatūros 

Termodinaminių kontaktų aprašymas 
šiluminio pasipriešinimo analizei 

Temperatūrinių ir statinių poveikių gaminiui 
kombinavimas 

Temperatūros poveikio sukelti įtempimai  

Išsiplėtimas, susitraukimas 
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Svyravimų analizė - Frequency Simulation 

Rezonansinių reiškinių atsiradimo analizė 

Visos konstrukcijos ir atskirų mazgų suirimo 
galimybės nustatymas 

Sistemos savųjų svyravimų dažnių 
skaičiavimas 

Sistemos savųjų svyravimų formų 
vaizdavimas 

Pastovumo netekimo formų vaizdavimas 

Masių pasiskirstymo skaičiavimas 

Kraštinių sąlygų pradinio standumo 
vertinimas 



Confidential Information 

Kritimo analizė - Drop Test 

Lengvai aprašoma ir suprantama 

Įvertinama krentančio gaminio komponentų 
tarpusavio sąveika   

Smūgio metu pateikiami rezultatai 

Įtempimai, deformacijos, įrąžos 

Galimybė aprašyti ir/arba nustatyti 

Kritimo aukštį, smūgio pagreitį, smūgio 
kampą 

Objektas krenta: 

Ant standaus paviršiaus 

Ant tampraus paviršiaus, pvz.: medis, betonas 
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Formos optimizacija - Shape Optimization 

Formos optimizacija padeda: 

Rasti geriausio gaminio variantą; 

Sutrumpinti gaminio išleidimo į rinką laiką; 

Sumažinti gaminio kainą, svorį ir t.t.;  

Išlaikyti gaminio konkurencingumą; 

Gerinti gaminio kokybę; 

Atliekama optimalios formos paieška pagal 
nustatytus projektavimo kriterijus. 

Bet kuris SolidWorks geometrinio modelio 
parametras gali būti optimizacijos objektu.  

Weight reduction: 24% 

Weight reduction: 34% 
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Nuovargio analizė - Fatigue Simulation 

Gaminio eksploatavimo laiko ir ilgaamžiškumo 
įvertinimas 

Gaminio projektavimas atsižvelgiant į 
eksploatavimo laiką 

Gaminio įtempto/deformuoto būvio analizė 
esant ciklinėms apkrovoms: 

Nuolatinės/kintamos apkrovos 

Galimybė importuoti apkrovimų istoriją iš 
bandymų 

Apkrovų ir apkrovimų istorijos kombinacijos 

Surinkimų analizė esant skirtingiems detalių 
medžiagų tipams su skirtingomis S-N kreivėmis 

Suirimo zonų nustatymas: 

Gyvavimo laikas, suirimas, atsargos koeficientas 

Trimatis pažeidimų grafikas 
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Netiesinė analizė - Nonlinear Simulation 

Statinė ir dinaminė netiesinė analizė 

Geometrinis ir fizinis netiesiškumas 

Įvairūs fiziškai netiesinių medžiagų modeliai 

Tamprios medžiagos modeliai (Elastic 
Models); 

Tampriai plastinės medžiagos modeliai 
(Elasto – Plastic Models); 

Medžiagos valkšnumo modeliai (Creep 
Model); 

Ir t.t. 

Medžiagų fizinių/mechaninių 
charakteristikų kitimas priklausomai nuo 
temperatūros 

Detalių kontakto įvertinimas atliekant 
gaminio netiesinę analizę 

Generalized 
Displacement

Generalized 
Force

linear

nonlinear
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Dinamika - Advanced Dynamics 

Dinaminės apkrovos 

Judančių apkrovų sukelti įtempimai 

Smūginės ir pulsacinės apkrovos 

Vibracijos modeliavimas 

Seisminės apkrovos 

Pavyzdžiai: 

Įrengimų paleidimo/stabdymo procesai, 
montavimas, bandymo įranga, pastatai, 
tiltai, technologinės apkrovos 
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Kompozitai - Composites 

Įtemptos deformuotos konstrukcijos 
ir skirtingų sluoksnių būvio 
nustatymas esant įvairiems medžiagų 
sluoksnių tipams ir orientacijai 

Atskirų sluoksnių suirimo prognozė 

Tangentiniai įtempimai tarp sluoksnių 

Pavyzdžiai: 

Talpyklos, statinių atitvoros, baldai, 
laivai, automobiliai, lėktuvai, gamybos 
įranga 
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SolidWorks Premium/Simulation – inžineriniai įrankiai 

Dassault Systemes SolidWorks Corp. pagrindinis tikslas - 
pateikti vartotojui įrankius, leidžiančius maksimaliai greitai 
atlikti praktinių uždavinių skaičiavimus neatliekant 
įvairiapusės gaminio analizės: 

Priemonės, lengvinančios trimačio modelio paruošimą skaičiavimams:  

automatinis lakštinio metalo gaminių bei  
plonasienių konstrukcijų konvertavimas  
į “SHELL” tipo baigtinius elementus; 

automatinis rėminių konstrukcijų  
konvertavimas į vienaašių  
“BEAM-TRUSS-RBAR” tipo baigtinius  
elementus; 

Integracija su SolidWorks Motion automatiniam  
apkrovų bei kraštinių sąlygų perdavimui bei  
bendram skaičiavimui;   

o taip pat... 
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SolidWorks Premium/Simulation – inžineriniai įrankiai 

O taip pat... 
JAV ir EU dažniausiai naudojamų medžiagų fizinių-mechaninių 
savybių bibliotekos, dažnai su nuovargio kreivėmis; 

Varžtinių sujungimų skaičiavimas ir tvirtinimo elementų 
(varžtai, smeigės, kniedės) laikomosios galios patikrinimas; 

Inkarinių varžtų skaičiavimas; 

Suvirinimo siūlių laikomosios galios patikrinimas ir 
projektavimas pagal EN1993-1-8:2002 Section 4; 

Itempimų kombinacijų sudarymas ir išskaidymas                 
pagal ASME International Boiler and Pressure Vessel  
Code Division II; 

Konstrukcijų ant tampraus pagrindo skaičiavimas; 

Spyruoklinių junginių aprašymas; 

... 

 


