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Moderní výpočetní základy
Altair SimSolid je nástroj, který spoleènost Altair 
pøedstavila poté, co úspìšnì dokonèila akvizici 
relativnì mladé firmy stejného jména – SimSo-
lid. Spoleènost SimSolid vznikla v roce 2015 
a zaèala svùj produkt nabízet jako modul do 
rùzných CAD programù. Od jiných výpoèetních 
nástrojù se liší pøedevším tím, že nepoužívá ko-
neènì-prvkovou síś, a to ani na pozadí, a umož-
òuje analyzovat pøímo pùvodní nezjednodušenou 
geometrii. K tomu SimSolid využívá zobecnìnou 
a zároveò velmi rozšíøenou diskrétní Galerkinovu 
metodu. Její základy byly položeny již na poèátku 
20. století, ale zásadní rozšíøení, které SimSo-
lid využívá, publikoval na poèátku 90. let Viktor 
Apanoviè (v angloamerické a vìtšinou i v naší 

literatuøe najdete jeho jméno v anglické tran-
skripci Victor Apanovitch).

FEM versus SimSolid
Nejvìtší zmìnou, kterou Altair SimSolid se svou 
pøevratnou výpoèetní metodou oproti tradièním 
FEM solverùm pøináší, je tvar výpoèetních ele-
mentù, se kterými pracuje. Zatímco u tradièní 
FEM sítì se jedná o pomìrnì jednoduché tvary 
(trojúhelníky, ètyøstìny, šestistìny apod.), kte-
ré jsou snadno popsatelné pomocí pomìrnì 
jednoduchých, a hlavnì pøedem definovaných 
aproximaèních funkcí, v SimSolidu mají jednot-
livé elementy mnohem složitìjší tvary. Èasto se 
mùže stát, že celý jeden díl sestavy je pak jedním 
elementem. Tyto tvarovì složité elementy jsou 
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popsány komplikovanými aproximaèními rovnice-
mi, které jsou tvoøeny až v prùbìhu øešení.

Úspora času
Nová výpoèetní metoda zároveò umožòuje 
ohromné zkrácení výpoèetního èasu. Pokud by-
chom chtìli SimSolid srovnávat s FEM solvery, 
které využívají na pozadí automatické síśování, 
mùžeme øíci, že výpoèty v SimSolidu jsou pøi srov-
natelné pøesnosti výsledkù více než 100násobnì 
rychlejší. Toto ale není jediné urychlení celého 
simulaèního procesu. Do úvahy je nutné zahrnout 
ještì fakt, že uživatel nevytváøí výpoèetní síś (což 
je bìžnì velmi èasovì nároèné), a zároveò, že jed-
notlivé elementy mohou být geometricky velice 
komplexní, a tedy lze analýzy provádìt rovnou na 
pùvodní nezjednodušené geometrii. Tím uživatel 
ušetøí další množství pracovního èasu, který by 
musel pøedzpracování vìnovat.

Analýza složitých konstrukcí 
a velkých sestav
SimSolid se chlubí i schopností efektivnì ana-
lyzovat tvarovì extrémnì složité konstrukce. Za 
takovou mùžeme typicky považovat porézní trám-
èitou strukturu, jejíž použití se díky rozvoji 3D tisku 
zaèíná v praxi pomalu prosazovat. Tyto struktury 
mají spoustu pozitivních vlastností. Namátkou 
mùžeme jmenovat dobrý pomìr pevnosti k hmot-
nosti, nebo výraznì efektivnìjší možnosti chlazení 
díky tomu, že chladicí médium mùže procházet 
prakticky celým objemem tìlesa. Nevýhodou je 
v souèasnosti obtížná simulace chování takové 
struktury – pøedevším z dùvodu velmi obtížného 
síśování. A právì díky tomu, že pro SimSolid není 
potøeba jakoukoliv síś pøipravovat, není problém 
použít ho k analýze právì i takovýchto struktur.

Zároveò díky tomu, že jednotlivé elementy jsou 
oproti klasickému FEM pomìrnì velké, je možné 
bez vìtších nárokù na operaèní pamìś analyzovat 
i složité sestavy složené z velkého množství dílù. 
U analýzy takových sestav mùže uživateli pøijít vhod 
i další vlastnost SimSolidu, totiž že je velmi tole-
rantní k chybám geometrie. Pokud se jednotlivé 
díly sestavy pøekrývají nebo je mezi nimi naopak 
pøíliš velká mezera, nijak to neovlivòuje možnost 
sestavu analyzovat. U tradièního FEM pøístupu by 
zpravidla bylo nutné tuto geometrickou chybu najít 
a opravit, u SimSolidu však nikoliv.

Jednoduchá a efektivní práce
Zatímco pro smysluplné výpoèty ve FEM sol-
verech musí mít uživatel osvojené komplexní 

vìdomosti o tvorbì sítì, práce s Altair SimSolid 
je velice jednoduchá a zvládne ji i kdokoliv, kdo 
doposud nemìl s výpoèty žádnou zkušenost. Ná-
stroj je urèen primárnì jako podpùrný nástroj 
pro konstruktéra, který si mùže doslova v jed-
notkách minut ovìøit, jestli je jeho konstrukèní 
návrh správný, nebo je potøeba ho nìjakým zpù-
sobem upravovat.

Bìžnì se ve vývojovém procesu stává, že 
konstruktér svou práci odevzdává výpoètáøi až 
po finálním dokonèení návrhu. V pøípadì, že ale 

výpoètáø zjistí, že konstrukèní návrh nesplòuje 
nutné pevnostní požadavky, vrátí konstruktérovi 
práci zpátky, a ten musí celý návrh pøepracovat. 
Tento pracovní postup je znaènì neefektivní a je 
v nìm ztrácen cenný èas jak konstruktéra, tak vý-
poètáøe. Pokud by konstruktér svùj návrh podro-
boval prùbìžné alespoò zjednodušené kontrole, 
zvýší tím výraznì pravdìpodobnost, že správnost 
finálního návrhu už výpoètáø potvrdí.

Další podrobnosti o tomto nástroji lze získat 
u firmy Advanced Engineering, s. r. o., která ame-
rickou spoleènost Altair na našem trhu zastupuje.
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Revoluce ve výpočtech? 
Altair SimSolid
Pod tímto názvem uspoøádala spoleènost Advanced 
Engineering sérii pìti semináøù – v Praze, Plzni, 
Liberci, Brnì a Ostravì. Redakce CADu mìla za-
stoupení na poslední akci, která se konala v Podni-
katelském inkubátoru VŠB-TU Ostrava. Byla oproti 
pøedchozím akcím atypická v tom, že výkladu se 
ujal pøímo na místì Tomáš Èurda a prostøednictvím 
audiovizuální techniky on-line na dálku Vojtìch Rulc. 
K tìmto dvìma protagonistùm patøila ještì Zuzana 

Štemberová, která se postarala o chod akce z organizaèního a obèerstvovacího hlediska.
Mohu potvrdit složitost teorie a algoritmù, které SimSolid používá. Tolik integrálù jsem vidìl 
naposled v druhém semestru matematiky v prvním roèníku na VUT. Nicménì pøítomným poslu-
chaèùm pøednášky tato teorie evidentnì nebyla cizí a simulace jsou, i podle jejich pozdìjších 
reakcí a dotazù, nejspíš jejich denním chlebem.

Velmi struènì mùžeme napsat, že pracovní postup v SimSolidu zaèíná importem CAD mo-
delu. Následuje automatická identifikace speciálních geometrických prvkù, vytvoøemí kontaktù 
s automatickým urèením pevnì spojených a klouzajících kontaktù a manuálním upøesnìním 
linearity nebo nelinearity jejich chování. Urèí se typ a parametry analýzy, zadají se vazby a zatí-
žení. V tuto chvíli je již model pøipraven k analýze – nepøipravuje se žádná síś. Dalším krokem je 
adaptivní výpoèet, což je patentovaná technologie pro automatickou úpravu øešení v oblastech 
s vyžadovanou vysokou pøesností a nastaví se maximální poèet iterací. V další fázi se vytvoøí 
výsledková síś pro zobrazení výsledkù, obdobná jako u klasického FEM. Neukládají se hodnoty 
v jednotlivých vrcholech, ale spojité aproximaèní funkce pro celou oblast. To snižuje požadavky 
na pamìś pøedevším pro nelineární analýzu a analýzu dynamické odezvy a umožòuje efektivní 
spøažené analýzy. Pøi rychlé re-analýze není potøeba vytváøet novou síś a je možné rychle 
zmìnit parametry simulace, nedìlá se žádné pøesíśovávání. Na závìr mùžeme studovat rùzné 
konstrukèní návrhy, z nichž každý mùže obsahovat více (rùzných) analýz.

Živé ukázky byly zprostøedkovány úèastníkùm semináøe opìt na dálku Vojtìchem Rulcem. 
Také se dozvìdìli, že v nejnovìjší verzi 2019.2 pøibyly napøíklad nýty. Uvedeny byly i pøíklady 
použití v rùzných firmách, zmínìny byly Serapid, Andron Handling, Jaguar Land-Rover, a také 
použití ve zdravotnickém výzkumu. Ke stažení je zkušební 15denní verze, ve které si zájemci 
mohou vyzkoušet vše, co potøebují. -kh-
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