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Kodėl SolidWorks Simulation? 

 Konstruktorius visus 
projektavimo bei inžinerinės 
analizės darbus atlieka vienoje 
aplinkoje: 
 Taupant laiką kuriant modelius iš 

naujo; 

 Sumažinamas klaidų skaičius 
kuriant modelius iš naujo; 

 Sumažinamas įsisavinimo laikas; 

 Įvairūs inžinerinės analizės įrankiai 
vienoje aplinkoje; 

 Srautų ir šilumos pernešimo, 
stipruminės bei kinematinės 
analizės galimybės, apsikeičiant 
duomenimis; 

Panevėžio Montuotojas,  

Kauno aikštelę. 
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SolidWorks Simulation 



SolidWorks Simulation 

 SolidWorks Simulation yra analizės 
baigtinių elementų metodų programa. 
Naudoja įvairių tipų baigtinius elementus: 
tūrinius, kevalinius bei strypinius. Taip 
patogiai ir efektyviai galima modeliuoti tiek 
rėmines konstrukcijas ir santvaras, tiek 
plonasienius gaminius (talpyklas ir pan.), 
tiek bet kokios sudėtingos geometrinės 
formos mechaninių sistemų elementus. Be 
to, šiuo priedu galima modeliuoti varžtines, 
kaištines bei virintines jungtis įvertinant 
pradinę įvaržą, spręsti įvairaus 
sudėtingumo kontaktinius uždavinius, 
nustatyti pavojingas zonas, optimizuoti 
konstrukciją. Geometrinis ir fizinis 
netiesiškumas, nuovargis. Pateikia 
rezultatus pagal ASME slėginių indų 
skaičiavimo reikalavimus. 
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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 



SolidWorks Simulation galimybės 

 Visų tipų “klasikiniai”  
baigtiniai elementai (BE): 
“solid”, “shell”, “beam”; 

 Galimybė sukurti modelį 
atsižvelgiant į geometrijos 
ypatumus, norimus rezultatus 
ir kompiuterio galimybes; 

 SolidWorks Simulation 
automatiškai pasiūlo BE tipą ir 
tinklelį; 

 Specializuoti poveikiai: 
nuotolinė apkrova, 
hidrostatinis slėgis ir t.t. 



Įtempimų perskaičiavimas pagal ASME 

 Slėginių indų skaičiavimo 
modulis:  
 Įtempimų kombinacijos 

nuo įvairių apkrovų 
derinių; 

 Įtempių perskaičiavimas 
pagal ASME International 
Boiler and Pressure Vessel  
Code Division II 

 

Pressure 

Vessel 



Virintinių siūlių skaičiavimas 

 Suvirinimo siūlių laikomosios 
galios patikrinimas ir 
projektavimas pagal :  
 Eurocode 3: Design of steel 

structures, Part 1.8: Design of 
joints, Section 4.5 (EN1993-1-
8:2002 Section 4); 

 American Welding Standard 
D1.1 and D1.2 

 Taškinis suvirinimas 
 

 



Varžtinių sujungimų skaičiavimas 

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

 Inkarinių varžtų laikomosios galios 
patikrinimas; 
 Slėgis atskirų elementų kontakto zonose. 
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Didelių sudėtingų modelių sukūrimas 

 Kombinuotų „SHELL – TRUSS – 
SOLID“ modelių sukūrimas:  
 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; 

 Įvairaus tipo kontaktinės 
sąveikos aprašymas 
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Didelių sudėtingų modelių sukūrimas #2 

Įtempimų koncentracija 



Atskirų mazgų skaičiavimas 

 Išvardintos galimybės leidžia 
tiksliai aprašyti ir 
paskaičiuoti įtemptą-
deformuotą būvį įvairiose 
įtempimų koncentracijos 
vietose... 



Technologinių įrenginių skaičiavimas 

 ... bei atlikti viso 
technologinio įrenginio 
skaičiavimus: 
 Statinis 

 Nuosavų svyravimų 

 Pastovumo 

 Nuovargio 

 Dinaminių apkrovų įvertinimas 

 Netiesinių medžiagų savybių 
įvertinimas 



Didelių rėminių konstrukcijų skaičiavimas 

 



SolidWorks Simulation – inžineriniai įrankiai 

O taip pat... 

 JAV ir EU dažniausiai naudojamų 
medžiagų fizinių-mechaninių 
savybių bibliotekos, dažnai su 
nuovargio kreivėmis ir fiziškai 
netesiniai medžiagų modeliais; 

 Pagrindas, tamprus pagrindas; 
 Projektavimo uždaviniai; 
 Rezultatų palyginimas 

tarpusavyje; 

 Konstrukcijų ant tampraus 
pagrindo skaičiavimas; 

 Spyruoklinių junginių aprašymas; 

 ... 
 



SolidWorks Flow 
Simulation 



SolidWorks Flow Simulation 

 Srautų tekėjimo analizė arba CFD analizė - 
tai skirtingų dujų, skysčių, jų kombinacijos 
tekėjimo, susimaišymo, poveikio aplink 
esančioms konstrukcijoms bei šilumos 
pernešimo problemų sprendimas 
kompiuteriu.  

 Srautų tekėjimo analizė leidžia analizuoti 
gaminio darbo režimus (pvz.: 
pasipriešinimas vėjui ir t.t.) veikiant 
išoriniams veiksniams, nustatyti gaminio 
technologiškumą (pvz.: filtro pralaidumas, 
ventiliacijos įrengimų išdėstymas ir 
efektyvumas ir t.t.) skirtingai nuo 
struktūrinės analizės įrankių (SolidWorks 
Simulation), kurie atlieka visapusišką 
gaminio stipruminę analizę. 
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SolidWorks Flow Simulation papildomi moduliai 

 SolidWorks Flow Simulation Electronic Cooling modulis skirtas šilumos 
pasiskirstymo ir aušinimo problemoms elektronikos prietaisuose spręsti. 
Naudojant specializuotus įrankius, šilumos pasiskirstymo ir oro srautų analizė 
atliekama greitai ir tiksliai. Šis modulis suteikia inžinieriams galimybę: 
 Atlikti oro srautų gaminyje analizę; 
 Apskaičiuoti šilumos pasiskirstymą gaminyje; 
 Parinkti tinkamiausią termo pastą; 
 Atlikti montažinių plokščių šilumos pasiskirstymo analizę; 
 Parinkti tinkamiausią aušintuvą. 

 SolidWorks Flow Simulation HVAC Design (šildymas, vėdinimas ir oro 
kondicionavimas – ŠVOK) modulis skirtas oro ir dujų srautų judėjimui 
patalpose tirti. Šio modulio bibliotekoje rasite nemažai pastatuose 
naudojamų medžiagų techninių charakteristikų. Programa galima skaičiuoti 
aplinkos komforto parametrus. Šis modulis projektuotojui suteikia galimybę: 
 Atlikti oro srautų pastate analizę; 
 Atlikti šilumos pasiskirstymo patalpoje analizę; 
 Skaičiuoti žmogaus komforto parametrus. 
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SolidWorks Flow Simulation naudojimo sritys 

Statybos inžinerija / HVAC 
Srautų temperatūra, pasiskirstymas 

Patalpų temperatūra / srautų pasiskirstymas 

Kondicionavimo sistemų projektavimas 

Ventiliavimo įrenginių poreikio ir galios 
nustatymas 

Srautų pasiskirstymas apie statinius, vėjo 
apkrovų nustatymas; 

HVAC komponentų projektavimas 

Dūmų pasiskirstymas (priešgaisrinė 
signalizacija, rūkymas) 

 Pramonės inžinerija 
 Užterštumo pasiskirstymas 

 Slėgių kritimas 

 Šilumokaičių projektavimas / 
efektyvumas 

 Valymo įrenginiai 

 Pramoninė armatūra 

 Siurbliai 

 Separatoriai, ciklonai 

 Maišytuvai 

 Pramoninis vėdinimas 



Vėdinimo sistemų efektyvumo skaičiavimas 



Priverstinio aušinimo efektyvumo skaičiavimas 



Vėjo apkrovų nustatymas (FlowSimulation, STAAD.Pro) 
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Ekonomaizerio skaičiavimai 
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SolidWorks Motion 



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. 



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;  



Didelių mechanizmų  
kinematinė analizė 

G/b konstrukcijų klojiniai 
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