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SolidWorks Motion inžinerinės analizės įrankiai 

Motion 
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SolidWorks Motion Simulation  

Kinematinė analizė MD.ADAMS 
sistemos technologijų pagrindu; 

Virtualus mechanizmo darbingumo 
patikrinimas; 

Atraminių reakcijų, jėgų, poslinkių  
ir pan. kitimas laike (grafinis ar 
skaitinis atvaizdavimas); 

Trintys, spyruoklės, kaiščiai, masės ir 
pan.; 

Jėgos, momentai, sukimo bei linijinio 
judesio varikliai, gravitacija; 

Ryšių aprašymas naudojant 
SolidWorks įrankius; 

Integracija su SolidWorks Simulation. 
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SolidWorks Motion gali… 

Nustatyti mechanizmo (mazgo) judėjimo kryptį 

Atlikti susikirtimų analizę bet kurio judėjimo momentu 

Nustatyti kaip išorinės jėgos veikia mechanizmą 

Nustatyti atramines reakcijas, jėgas, momentus, pagreičius, 
greičius 

Perkelti detalės apkrovas  
į SolidWorks Simulation  
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Simulation Professional/Premium inžinerinės analizės įrankiai 

Event Based 

Motion 
Event Based 

Motion 

Motion 
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Dabartinis požiūris į judesių analizę 

“Žingsninė” judėjimo sistema, kur kiekvienas žingsnis 
atliekamas pasibaigus prieš tai buvusiam žingsniui 

Veiksmai vyksta pagal nustatytą laiko grafiką 

Kiekvienos detalės judesys aprašomas laike 

Prieš atliekant mechanizmo                                                         
judesio analizę, aprašomi                                                             
detalių tarpusavio kontaktai.   
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Problemos keliamos naujoms SolidWorks Motion priemonėms 

SolidWorks vartotojai kuria sudėtingus mechanizmus 

Sudėtinga ir brangu atlikti pagaminto mechanizmo modifikacijas 

Didelius ir sudėtingus mechanizmus sunku valdyti be kontrolės 
sistemų, turinčių grįžtamąjį ryšį. 

Projektavimas, valdymas ir kontrolė reikalauja Mechatronikos 
mokslinių metodų. 
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Kas yra “Event Based Motion Simulation”? 
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Kas yra “Event Based Motion Simulation”? 

Revoliucinis įrankis, skirtas ne ekspertams 
 

Kontrolės valdymo kūrimo “lengva” versija 
Sukurti judesių analizę, kurioje veiksmai yra susiję su įvykiais, o ne su 
laiku 

Naudoti jutiklius variklių bei kitų procesų paleidimui/išjungimui 

 

Projektuotojai gali aiškiai aprašyti projektuojamo 
mechanizmo/įrenginio judėjimo nuoseklumą bei perduoti 
informaciją automatikos inžinieriams 
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Event Based Motion Simulation – funkcionalumas 

Mechanizmo kinematinė analizė ir laiko optimizavimas 

Įvykių nustatytas valdymas – veiksmo pradžia/pabaiga 

Servo variklių veiksmų kontrolė 

Jutiklių (pvz. lazerinis pozicijos detektoriai) naudojimas 
valdymui 

Rezultatų perdavimas 
į Excel 
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Mechanizmo operacijų ir loginių veiksmų vizualizacija ir analizė (37%)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Judėjimo trajektorijų projektavimas/patikrinimas (32%) 

Mechanizmų darbo ciklo/našumo skaičiavimas (27%) 

Jėgų/momentų nustatymas vėlesnei BE analizei (36%) 

Variklių / transmisijų parinkimas/patikrinimas (28%) 

Mechanizmo judėjimo variantų patikra/palyginimas (32%) 

  
* Source: March 2008 Design World online survey of over 800 machine design engineers 

Question: “From your perspective, rank the value of the following motion system design tool capabilities:“ 

Inžinierių lūkesčiai sprendžiant mechatronikos uždavinius 
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SolidWorks partneriai mechatronikos srityje 

Kinetix  

Motion Analyzer 

LabView  

SoftMotion for  

SolidWorks 
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National Instruments – LabVIEW ir SoftMotion 

LabVIEW  
Grafinė programavimo aplinka, naudojama sudėtingesnių matavimo, 
bandymo ir kontrolės sistemų kūrimui 

 

 

 

SoftMotion 
Skirtas programinio modulio LabVIEW ir SolidWorks integracijai  
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National Instruments – gyvas mechanizmas 

C:/DataFiles/2010-05-XX SolidWorks Simulation/Prezentacijos/NILabviewSWIntegration_889x534.avi

