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SOLIDWORKS Simulation
Kontaktusok gyorsabb szimulációja

Előnyök

• Jelentősen felgyorsítja a kontaktusszimulációhoz
kapcsolódó számításokat
• A fejlesztések közé tartozik a párhuzamos
számítás, a hatékonyabb CPU-használat, a
gyorsabb merevségszámítás és a kontaktusok
robusztusabb adatkommunikációja

A rendszer jóval gyorsabban
megoldja a kontaktusokkal
rendelkező modelleket.

Kontaktus stabilizálása

Előnyök

• Alkalmazzon kis mértékű merevséget a megfelelő
régiókra a modellek stabilizálása érdekében, hogy a
megoldó instabilitási problémák nélkül elindulhasson

Jobb konvergencia
a kontaktusoknál.

Geometriakorrekció a kontaktusok valósághűbb
megjelenítése érdekében

Előnyök

• A rendszer automatikusan kiszámítja és alkalmazza
a geometriakorrekciós feltételeket az ívelt felületek
közötti kontaktusok esetében

Új háló-alapértelmezés: Nincsenek kényszerített
közös csomópontok

Jobb kontaktuskonvergenca
és pontosság az ívelt
felületek kontaktusánál.

Előnyök

• Az összekötési interakciók pontosságának javítása
robusztus és gyors hálókészítést tesz lehetővé

Az alkatrészek közös
csomópontjaihoz hasonló
pontosságú, ugyanakkor
jóval gyorsabb hálókészítés.

Hálódiagnosztika

Előnyök

• A rendszer azonosítja és elkülöníti a gyenge minőségű
elemeket, és javasolja, hogy javítsa ki őket

Az új hálódiagnosztikai
eszközök segítségével
javíthatja a háló minőségét.

Automatikus egyenletmegoldó-kiválasztás

Előnyök

• Az egyenletmegoldó pontosabb automatikus
kiválasztása, amely a sebesség és a memóriahasználat
terén is javulást eredményez

A beépített intelligencia
segítségével kiválaszthatja
a legjobb megoldót, így időt
takaríthat meg.

Újratervezett Plastics Manager fa

Előnyök

• A Plastics Manager fa különböző csomópontjainak
átalakításával egyszerűbb és logikusabb
munkafolyamat jött létre az anyagok kiválasztásához,
a tartomány specifikációjához, a folyamat-paraméterek
és más kulcsfontosságú műanyag-szimulációs
feladatok elvégzéséhez

Új munkafolyamat, amely
jelentősen leegyszerűsíti a
szimuláció előfeldolgozását.

Terelők és buborékoltatók automatikus
modellezése és hálózása

Előnyök

• A terelők és buborékoltatók fejlesztései (hűtőrendszerösszetevők, amelyeket a normál hűtési módokkal nem
hűthető, penészedésre hajlamos területeken használnak)
• A terelők esetében a csatornába beillesztett lap kétfelé
osztja az áramlási szakaszt
• A buborékoltatók esetében a lap helyett egy kisebb
belső csövet használnak

A valódi terelők és
buborékoltatók modellezése
és hálózása javítja a hűtési
eredmények pontosságát.

A műanyagok anyagkönyvtárának fejlesztései

Előnyök

• A Dassault Systèmes világszerte számos vezető
műanyaggyártóval együttműködik, így ügyfeleink
mindig naprakész és pontos adatokat kapnak
a műanyagokról

A pontos és naprakész
anyagadatok javítják az
eredmények pontoságát.

SOLIDWORKS Flow Simulation
Szabad felszín forgó berendezésekhez

Előnyök

• Szabad felszín kiszámítása különböző feladatokhoz,
köztük forgó berendezésekhez is

Fedezze fel és értse
meg egyszerűen a
keverési folyamatot.

A 3DEXPERIENCE® platformunk 11-féle iparág igényeihez kifejlesztett, specializált alkalmazásokat
tesz lehetővé, és az ipari megoldások gazdag választékát kínálja.
A Dassault Systèmes, a 3DEXPERIENCE vállalata az emberi fejlődés katalizátora. Olyan együttműködésen alapuló virtuális környezeteket hozunk létre
a vállalatok és magánszemélyek számára, amelyben fenntartható újításokra vonatkozó elképzeléseket lehet létrehozni. A 3DEXPERIENCE platform és
az alkalmazások segítségével az igazi világ olyan „virtuális tapasztalati lenyomatait” hozzuk létre, amelyek az innováció, oktatás és gyártás határainak
feszegetésére ösztönzik ügyfeleinket.
A Dassault Systèmes csoport 20 000 dolgozója több mint 270 000 különféle vállalati méretű ügyfél számára teremt értéket több mint 140 országban.
További információ: www.3ds.com.
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