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Tyto nástroje usnadòují svými simulacemi již 
koncepèní fázi vývoje. Namísto toho, aby byly si-
mulace využity výhradnì pro ovìøování, stávají se 
nedílnou souèástí celého procesu návrhu. Prvním 
krokem je, že samy konstruktérovi napovìdí ide-
ální tvary a rozmìry souèástí s ohledem na poža-
dovanou funkènost a odolnost konstrukce. V další 
fázi pak uživatelé mohou prozkoumat vlastnosti 
více alternativ v co možná nejranìjší fázi vývoje 
a rychleji najít nejvhodnìjší øešení. Dùraz je u tìch-
to aplikací kladen také na snadné ovládání, jež si 
lze osvojit bìhem nìkolika hodin. Což je ostatnì 
dalším benefitem nástrojù s touto filosofií – jsou 
dostupné širokému okruhu uživatelù.

Jelikož Altair nabízí nástrojù založených na 
výše popsaných myšlenkách hned nìkolik, akvizi-
ce øešièe SimSolid se pøímo nabízela. Jak mnoho 
ètenáøù již jistì ví, SimSolid pøedstavuje revoluèní 
pøístup ke strukturální analýze. S pøesností, kte-
rá byla nezávisle ovìøena Mezinárodní asociací 
inženýrského modelování NAFEMS, umožòuje 
simulaci namáhání složitých sestav naèítaných 
pøímo z CAD souborù. Eliminuje potøebu zjedno-
dušování geometrického modelu a síśování, tedy 
dvou èasovì nejnároènìjších a na spolehlivost 

výsledkù velmi citlivých èinností. Kromì toho do-
sahuje øádovì kratších výpoèetních èasù. Ty trvají 
bìžnì jen nìkolik sekund nebo ojedinìle minut.

Schopnosti SimSolidu ověřil také 
vývojový tým automobilů Renault
Oddìlení podvozkù firmy Renault využívá port-
folio Altair již od roku 2010. S licenèními jed-
notkami Altair HyperWorks má pøístup ke všem 
nástrojùm a nejèastìji nachází v jejich vývojové 
èinnosti uplatnìní Altair OptiStruct, Altair Hyper-
Mesh, Altair SimLab nebo Altair Inspire. Když 
Anthony Reullier, specialista na digitální simulaci, 
vedoucí CAE týmu oddìlení podvozkù a svaøovací 
inženýr, slyšel o novì pøedstaveném øešièi Altair 
SimSolid, okamžitì zvažoval jeho uplatnìní.

Pøestože tradièní simulaèní metody, jako je 
analýza metodou koneèných prvkù, jsou pro vývoj 
odlehèených, ale dostateènì tuhých konstrukcí 
velmi pøínosné, je jejich použití èasovì nároèné. 
Cílem vývojového týmu Renault bylo najít nové, 
snadno použitelné simulaèní øešení, které by 
umožnilo i bìžným vývojovým inženýrùm získat 
rychle pøesné výsledky simulací namáhání již na 
poèátku vývoje. Takový pøístup by pak mohl být 
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aplikován nejenom na konstrukèní skupiny pod-
vozkù, ale i na návrh výrobních nástrojù.

SimSolid svými schopnostmi tým Anthonyho 
Reulliera pøesvìdèil, aby zahájili zkušební projekt 
na nové generaci podvozku. Cílem bylo zjistit, 
jak lze tento simulaèní nástroj pro strukturální 
analýzu implementovat do interního procesu 
vývoje. Bìhem toho hodnotili pøedevším jeho 
pøesnost a míru toho, jak pøispìje ke zkrácení 
èasu uvádìní nových produktù na trh. Tímto 
pøístupem chtìlo oddìlení svým konstruktérùm 
poskytnout softwarové øešení, které jim umožní 
rychle pøipravit detailní návrh. A to pøedevším 
díky rychlým simulacím provádìným mezi ite-
raèními konstrukèními kroky.

Razantní úspora pracovního času
Tým testující nové øešení ocenil na Altair SimSo-
lid pøedevším úroveò pøesnosti a èasové úspory 
pøi provádìní simulací ve srovnání s metodou 
koneèných prvkù. 

Díky tomuto nástroji dokázali zkrátit simulaèní 
a konstrukèní proces z týdnù na hodiny v porov-
nání s døívìjším øešením (25 až 100násobné 
urychlení procesu) pøi míøe odchylky výsled-
kù do 5–10 %, což jsou hodnoty, které bývají 
v tìchto fázích vývoje bìžnì pøipouštìny i v za-
dání okrajových podmínek. Pøi testování zároveò 
ovìøili, že SimSolid je snadno použitelný øešiè 
poskytující každému konstruktérovi možnost 
provádìt prùbìžné simulace bez výpoètáøù-
specialistù, což pøináší i úspory v komunikaci 
a režijních èinnostech.

SimSolid jako součást 
Altair Inspire
Integrace øešièe SimSolid do již zavedené-
ho Simulation-Driven Design nástroje Altair 
Inspire bylo tedy logickým vývojem.  Spolu 
s osvìdèenými prùmyslovými øešièi  Altair 
MotionSol ve (pro multi-body dynamické ana-
lý zy) a Altair OptiStruct (strukturální FEM 

analýzy a optimalizace) je Inspire nyní rozší-
øen i o schopnosti SimSolidu.

A nyní, v nejnovìjší verzi Altair Inspire mohou 
uživatelé provádìt kompletní zmìnové iterace, 
tedy výpoèty i úpravy geometrie, aniž by se 
museli vracet zpìt do prostøedí CAD softwaru. 
Modelovací funkce, snadné zmìny rozmìrù ne-
bo výmìna dílu sestavy v kombinaci s rychlým 
øešièem umožòuje provádìt analýzy ještì výraznì 
rychleji než døíve.

Velkou výhodou u Altair Inspire zùstává, že 
nevyžaduje žádné další investice do drahých 
GPU, a lze ho tedy snadno nasadit do stávající 
IT infrastruktury na úrovni bìžných pracovních 
stanic nebo notebookù.

Krátké video s ukázkou zmiòovaného 
prostøedí je k vidìní na internetové stránce 
www.rebrand.ly/Altair-Inspire-SimSolid. 
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