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„Chceme otestovat, jestli se výrobek chová tak, 
jak se od nìj oèekává, a jedním zpùsobem, 
jak toho dosáhnout, je využití analýzy pomocí 
metody koneèných prvkù (MKP). Jakmile jsme 
si jisti návrhem daného výrobku, mùžeme pøi-
stoupit k testování jeho kvality.“ Každý den toto 
oddìlení analyzuje èásti nebo konstrukèní celky 
celé škály letadel s cílem urèit, jestli navrhované 
komponenty v poèáteèním procesu vývoje splòují 
požadavky na zatížení.

Problém: Potřeba zvýšit 
efektivitu síťování
V minulosti používala sekce Aerospace firmy 
EATON síśovací postupy a algoritmy zabudova-
né v koneènì-prvkovém øešièi. „Døíve používa-
né postupy síśování byly tìžkopádné,“ pozna-
menal Senior analytik ze spoleènosti EATON 
Ahmand Sereshteh. „Tyto metody byly navrženy 
pro strukturální analýzu, ne pro MKP øešení. 
Tyto postupy nesplòovaly kvalitu sítì potøebnou 
pro analýzu složitých hydraulických systémù. 

Tyto postupy byly dostaèující pro komponenty 
s jednoduchou geometrií, ale pro složité geo-
metrie hydraulických komponent vyžadovaly 
velkou dávku úsilí a èasu.

Řešení: Rychlé a přesné 
řešení s HyperMeshem
Ahmand Sereshteh používal HyperMesh, sou-
èást komplexního programového balíku Hy-
perWorks od spoleènosti Altair Engineering, 
po dobu 20 let ve spoleènosti EATON v au-
tomobilové divizi, která se zabývala vývojem 
systémù pro nákladní automobily. Když byl 
Ahmand Sereshteh pøeložen ze Southfieldu 
v Michiganu do EATONu v Jacksonu v Mis-
sissippi, pøedstavil tam svému novému týmu 
výhody produktu HyperMesh. 

„Využíval jsem HyperMesh v Michiganu 
a vím, jak užiteèným nástrojem HyperMesh je,“ 
dodává Ahmand Sereshteh. „Nebylo tìžké pøe-
svìdèit nové kolegy v Jacksonu, že HyperMesh 
mùže zkrátit èas nutný na pøípravu výpoèetních 
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modelù.“ Výhody programu HyperMesh demon-
stroval Ahmand Sereshteh na jednom ze svých 
prvních úkolù v divizi zabývající se hydraulikou, 
kterým bylo èerpadlo pohonných hmot do motoru 
(EDP). Tato souèástka mìla složitou geometrii. 
Pøi použití starých postupù byla tvorba modelu 
složitá a zabrala 3–4 dny. 

„Øekl jsem, že mohu udìlat stejný model 
za ménì než jeden den s použitím programu 
HyperMesh,“ popisuje Ahmand Sereshteh. „To 
byl první krok k získání jedné zkušební licence 
HyperWorks.“ 

Dnes již EATON využívá HyperMesh k ana-
lýze proudìní uvnitø komponent, napøíklad 

k nastavení správných úhlù a pozic støedo-
vých linií potrubí. 

„Zkoumali jsme i jiné modely, u kterých jsme 
nebyli schopni vytvoøit dostateènì kvalitní síś, což 
vedlo k tomu, že naše výsledky nebyly dostateènì 
pøesné,“ øekl Scott. „Udìlali jsme nìkolik studií 
a pøesvìdèili se, že HyperMesh dokáže výraznì 
zvýšit  efektivitu a pøesnost výsledkù.“ 

Výsledek: Efektivita, 
přesnost a spolehlivost
Výpoèty pomocí MKP jsou dnes již osvìdèeným 
pøístupem v oblasti leteckého prùmyslu. Starší 
letouny byly navrženy bez možností moderních 

výpoèetních postupù. Místo toho konstruktéøi 
povolali 200 matematikù, aby každý vyøešil jed-
notlivou èást køídla a následnì výsledek pøedal 
ke globální analýze dalším matematikùm. 

„Nyní s programem HyperMesh mohu vyøešit 
návrh produktu za ménì než pùl hodiny s vìtší 
mírou pøesnosti a dùvìry ve výsledek,“ uvažuje 
Ahmand Sereshteh.

Scott dodal, že jeho tým dosáhl vyšší efektivi-
ty od doby, kdy zaèal využívat HyperMesh.

Ahmand Sereshteh øekl o programu Hyper-
mesh: „Jedná se o velice silný nástroj, který 
dokáže vytvoøit kvalitní MKP model, nezávisle 
na velikosti, tvaru a poètu souèástí.“ 

Analytické oddìlení spoleènosti EATON využívá 
k vývoji nových dílù produkt OptiStruct, øešiè, 
který je souèástí produktové øady HyperWorks. 
Do budoucna plánují rozšíøit využití produktu 

Optistruct pro optimalizaci. Hlavním cílem bude 
snížení hmotnosti výrobkù pøi dodržení všech 
požadavkù na pevnost a životnost. „HyperMesh 
nám umožòuje øešit problémy s rùzným stup-
nìm složitosti za kratší èas,“ øekl Ahmand 
Sereshteh. „Oceòujeme, že Altair vyvinul ten-
to kód a tím nám usnadnil naší práci.“ Scott 
ještì dodal: „Altair nabízí výbornou technickou 
podporu a podporu prodeje.“ 

Firma Altair posiluje klientovu inovaci a roz-
hodování skrze technologie, které optimalizují 
simulace, management a vizualizaci podnikání 
a inženýrských informací. Soukromá firma Altair, 
která zamìstnává témìø 2000 lidí, má kanceláøe 
v Jižní i Severní Americe, Evropì a také v Asii. 
S témìø 30 lety zkušeností v oblasti inovací 
konstrukce a vývoje produktù, pokroèilého si-
mulaèního softwaru a vytváøení vzájemnì pro-
pojených výpoèetních sítí má Altair v souèasné 
dobì pøes 4 tisíce korporátních zákazníkù, a to 
zejména z automobilového, leteckého, vládního 
a armádního sektoru. Altair zaznamenává ros-
toucí poptávku také v oblastech pøírodních vìd, 
energetiky a finanèních služeb.

HyperWorks je simulaèní øešení pro malé 
i velké spoleènosti, které je zamìøeno na urych-
lení vývoje a rozhodování. Jakožto jeden z nej-
komplexnìjších CAE programù s otevøenou archi-
tekturou HyperWorks nabízí to nejlepší z hlediska 
modelování, analýzy, vizualizace i hospodaøení 
s daty v rámci lineárních, nelineárních a opti-
malizaèních úloh. Mimo jiné HyperWorks nabízí 
øešení pro øadu dalších oblastí, jako napøíklad 
proudìní tekutin (CFD) èi dynamiku mechanic-
kých systémù (MBS).
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