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Altair SimLab je procesnì orientované multi-
disciplinární simulaèní prostøedí pro analýzu 
komplexních sestav. Rùzné druhy analýz, vèet-
nì strukturální, termální nebo CFD, lze snadno 
a rychle nastavit, což pomáhá výraznì zkrátit 
èas tvorby modelù a interpretací výsledkù. Ro-
bustní, pøesné a škálovatelné solvery Altairu, 
které SimLab využívá, mohou bìžet lokálnì, na 
vzdálených serverech nebo v cloudu. Zároveò 
je možné využívat i solvery tøetích stran. Intu-
itivní a samovysvìtlující grafické uživatelské 
rozhraní pokrývá všechny aspekty procesu mo-
delování. Namísto únavného èištìní geometrie 
se práce provádí pøímo na pùvodní geometrii 
(importované pomocí obousmìrného napojení 
na CAD model) definováním specifikací sítì pro 
jednotlivé geometrické prvky.

Výhodou využívání nástroje pro multi-fyzi-
kální modelování je jednotné uživatelské roz-
hraní a jednotná filosofie používání nástroje 

napøíè všemi fyzikálními fenomény, které uži-
vatel potøebuje simulovat. Není potøeba øešit 
kompatibilitu jednotlivých solverù aś už mezi 
sebou, nebo ve vztahu k preprocessingovým 
a postprocessingovým nástrojùm. Ty má Altair 
SimLab vestavìny a celý proces od importu 
geometrie až po vyhodnocení výsledkù probíhá 
v jednom oknì.

Pro kvalitní síśování využívá SimLab obou-
smìrné propojení s nativními CAD nástroji. Dí-
ky tomu pøi importu snáze rozpozná jednotlivé 
geometrické prvky a mnohem lépe s nimi dále 
pracuje. A zároveò pøi optimalizaèních úpravách 
tvaru dokáže zmìny exportovat zpìt pøímo do 
nativního CAD formátu.

V souèasné dobì umožòuje SimLab ve spolu-
práci s øešièi z balíku HyperWorks zkoumat struk-
turální úlohy, pøenosy tepla, modální a frekvenèní 
analýzy, rázové zkoušky, simulace výrobních pro-
cesù, elektrostatiku nebo proudìní.

Altair SimLab, nástroj 

dříve známý svými 

možnostmi 

automatizovaného 

objemového síťování 

podle uživatelsky 

definovaných 

detailních parametrů 

sítě, se pomalu 

přeměňuje v nástroj 

pro komplexní multi-

fyzikální analýzy. 

Pojďme si nyní 

připomenout, co 

SimLab umí, a podívat 

se, jak pomáhá ve 

vývoji motocyklů 

BMW.

Altair SimLab
v BMW

Vojtěch Rulc

V dalším kroku 2 se vytvoří povrchová síť s použitím příslušných ovládacích 

prvků sítě.

Nejdůležitější krok, ve kterém se vytváří objemové elementy ve stanoveném 

počtu vrstev
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A jeho možnosti se budou v dalších ètvrtletích rozšiøovat smìrem k dalším 
fyzikálním jevùm, mezi kterými mùžeme zmínit napøíklad akustiku, roto-
dynamiku nebo únavu materiálu a programování životnosti.

Novì je možné kromì Altair SimLab využívat i jeho odlehèenou verzi Altair 
SimLab sT, kde multi-fyzikální solvery jsou vestavìny do SimLabu. To ocení 
pøedevším uživatelé balíku nástrojù solidThinking, protože právì s jejich li-
cencí lze SimLab sT spouštìt. Pro stávající uživatele balíku HyperWorks se 
nic nemìní, ti mohou využívat obì verze.

To, že pøi rozšiøování možností Altair SimLab smìrem k multi-fyzice 
neutrpìly pøechozí pøednosti nástroje, dokládá následující pøíklad 

užití automatizovaného síśování SimLabu v divizi Motorrad spoleè-
nosti BMW.

Stavba modelu klikové høídele byla v BMW døíve zadávána externímu 
dodavateli a prùmìrná doba pøípravy modelu se pohybovala mezi jedním 
a dvìma týdny v závislosti na typu motoru. Pùvodní interní postupy narážely 
na problémy plánování a rozpoètování. Nedaøilo se správnì odhadovat 
požadavky na poèty a pracnost vytváøených modelù potøebných pro vývoj 
plánovaných variant motorù. Krom toho další nevýhodou externího zadá-
vání byl i zdlouhavý administrativní proces ke každé nové objednávce. 
Aby bylo možné se popisovaným nevýhodám vyhnout a zpøesnit tvorbu 
rozpoètu, pøistoupilo BMW k tomu, že si tyto modely bude již tvoøit internì. 
Na základì doporuèení jednoho ze zamìstnancù byl jako ideální nástroj 
zvolen Altair SimLab, se kterým mìl zmiòovaný zamìstnanec pozitivní 
zkušenost ve svém pøedchozím zamìstnání.

Projekt zapoèal s pøímou podporou spoleènosti Altair. První fáze pro-
jektu spoèívala v klonování pøechozího postupu. Jeden model byl vytvo-
øen postupem, který používal pøechozí dodavatel, a druhý model vytvoøili 
inženýøi Altairu s pomocí pokroèilých funkcí SimLab. Protože strukturální 
a únavová analýza klikového høídele používá detailní koneènì-prvkovou 
síś, bylo hlavní myšlenkou vytvoøit proces pro automatizované síśování 
klikového høídele v SimLabu. Pøi ovìøení, že s využitím SimLabu do-
sáhne uživatel srovnatelných, ne-li lepších výsledkù za výraznì kratší 
dobu, byl v další fázi implementace tohoto nástroje vytvoøen model již 
pouze SimLabem. Polo-automatizovaný proces používaný spoleèností 
BMW Motorrad k modelování klikového høídele motoru pro strukturální 
a únavovou analýzu pomocí SimLabu zahrnuje následující kroky:

•  Rozøazení èástí geometrie do skupin
•  Nastavení parametrù sítì a povrchové síśování
•  Rozvrstvení sítì, objemová síś, RBE
•  Pøeèíslování a definice setù

Srovnávací nástroje uvnitø SimLabu identifikují rozdíl mezi souèasným 
modelem a novou importovanou variantou, èímž pomáhají pøenést struk-
turu rozdìlení do skupin z aktuálního modelu do nové varianty s velmi 
malou interakcí uživatele. Rozdìlování geometrických èástí modelu do 
skupin je základem celého automatizovaného procesu.

Použití nástroje SimLab snížilo dobu vytváøení modelu pro BMW o asi 
80 %. U ètyøválcového motoru se proces se zásahy uživatele, který døíve 
trval asi hodinu, snížil pomocí nástroje SimLab na 5 až 10 minut. Èas na 
sestavení prvního nového modelu byl snížen na asi pùl dne a u následných 
variací na asi hodinu.

Hlavním pøínosem tohoto výrazného zkrácení doby realizace je pøesnìjší 
predikce a tvorba rozpoètu, zlepšení návrhového procesu a vysoká míra 
flexibility. S internì zajištìnou tvorbou modelù mohou nové návrhy vznikat 
dle potøeby a bez závislosti na externích prodejcích. 
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Klíčové prvky klikové hřídele (hlavní čep ložiska, klikový čep a rameno kliky)

V dalším kroku, který netrvá ani minutu, se vygenerují specifické sety elementů.

Po importu a umístění souboru CAE pokračujeme přiřazováním do skupiny.


