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Przykłady zastosowań produktu Autodesk Symulation
Mechanical w dydaktyce i pracach n-b UTH Radom



 Znaczenie oprogramowania symulacyjnego 
w codziennej pracy inżyniera

 Dlaczego oprogramowanie firmy Autodesk

 Projekty realizowane w ramach procesu dydaktycznego

 Własne prace naukowe realizowane 
z oprogramowaniem firmy Autodesk

 Zrealizowane projekty naukowo badawcze we 
współpracy z przemysłem

 Podsumowanie, wnioski

Scenariusz :



Znaczenie oprogramowania symulacyjnego w 
codziennej pracy inżyniera

• Proste i szybkie sprawdzenie różnych (często zwariowanych) pomysłów
projektowych

• Możliwa zespołowa praca nad globalnymi projektami

• Rzetelna weryfikacja wyników obliczeń otrzymanych innymi metodami
obliczeniowymi

• Prostota optymalizacji z zachowaniem współczynników bezpieczeństwa

• Uniwersalność środowiska do wirtualnego prototypowania firmy Autodesk
poprzez korzystanie z wielu różnych formatów oprogramowania CAD/CAE

• Łatwość przeanalizowania i adaptacji różnych materiałów w różnych
warunkach eksploatacji

• Możliwość wirtualnego prototypowania dużych, bardzo złożonych koncepcji
projektowych dzięki wykorzystaniu mocy obliczeniowych komputerów
pracujących w „chmurze”



Dlaczego oprogramowanie firmy Autodesk …

• Pierwszy kontakt z oprogramowaniem CAD to program
AutoCad system Dos 

• Oprogramowanie MES - Pakiet Algor obecnie

AUTODESK SYMULATION MECHANICAL

• Szybkie i kompetentne wsparcie

• Wieloletnie doświadczenie

• Wiele formatów plików CAD (otwarte środowisko)

• Obliczenia w „chmurze”

• Stabilność solverów

• Interfejs użytkownika
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Projekty realizowane w ramach procesu 
dydaktycznego w pracy ze studentami



KRATOWNICE



HANGER

Distribution of stress

in the hanger’s model
FINITE ELEMENTS MESH 

HANGER

about..8000 elements



PRESSURE TANK

FINITE ELEMENTS 

MESH



BRICK MODEL



Reduktor – CAD model
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Prace naukowe - teoria



FRAME EXCAVATOR

PLATES FINITE ELEMENTS 

about : 64 000



Model dyskretny ramy nadwozia

z zamontowanymi głównymi elementami osprzętu i wyposażenia

Elementy składowe nadwozia: 1-rama nadwozia, 2-mechanizm obrotu, 3-belka nośna, 

4-rekuperator energii, 5-zbiornik paliwa, 6-wspornik belki nośnej, 7-przeciwwaga, 

8-zbiornik oleju, 9-siłownik hydrauliczny przesuwu wózka, 10-kabina operatora, 

11-silnik, 12-sworzeń wysięgnika, 13-zespół wózka osprzętu, 14-15-karoseria, 

16-łącznik ze sworzniami, 17- keson



Osprzęt podsiębierny

MIXED BEAM-PLATE MODELBEAM MODEL



VERIFICATION FORCES IN THE ACTUATORS



Comparison of results experiment - ASM

Figure with f=296 Hz 

laboratory stand
Figure with f=280.346 Hz ASM





а) Buckling Load Multiplier

2,367

b) Buckling Load Multiplier 

2,424

c) Buckling Load Multiplier

1,698

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shukhov_tower_shabolovka_moscow_02.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shukhov_tower_shabolovka_moscow_02.jpg?uselang=ru


а) 0,671Hz b) 0,696Hz c) 0,865Hz d) 1,309Hz
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Prace naukowo - badawcze …. praktyka



Badanie wyznaczania osi wału po obróbce cieplnej oraz przewidywanie profilu 
końcowego z uwzględnieniem naprężeń własnych – Huta Celsa Ostrowiec



WYKOLEJNICA



transport frame - Durr



hanger transport - Durr



Manipulator 6-osiowy - Sorter



Wyniki obliczeń w postaci 

naprężeń wzdłużnych w śrubach 

mocujących kołnierz do przekładni 

przy maksymalnym obciążeniu

Wyniki obliczeń w postaci naprężeń von Mises'a

przy maksymalnym obciążeniu dla podstawy 

robota



Uchwyt robota do paletyzowania



Obliczenia stateczności i wytrzymałości podstawy P-1 do fundamentowania 

napędów rogatkowych NRR-1 z drągiem A-owym o długości 11,555m 

oraz  z drągiem pojedynczym o długości 8,855m 

wg dokumentacji KOMBUD S.A. Radom



Obliczenia koła obiegowego – Airbus Helicopters





Projekt nr RPMA.01.02.00-14-001/11 pt.:
„Innowacyjna technologia dla innowacyjnego produktu – pił taśmowych 

bimetalicznych”

Piła do metalu typu III (modyfikacja kształtu polegająca na zwiększeniu promienia krzywizny wzdłuż 

krawędzi międzyzębnej (rowka wiórowego))



OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCI I STATECZNOŚCI
SEMAFORÓW ŚWIETLNYCH TYPU 
EHZ 2303, EHZ 2309 i EHZ 2311 

KOMBUD S.A. RADOM





Obliczenia numeryczne płaszcza kominka – Kratki.pl
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Wnioski …



 Intensywny rozwój oprogramowania CAE umożliwia 
realizację na drodze Cyfrowego Prototypowania coraz 
bardziej złożonych pomysłów

 Podobny Interfejs dla wszystkich produktów

rodziny Autodesk, także tych „nowych” ułatwia naukę 
nowych narzędzi dla współczesnego inżyniera 



© 2016 Autodesk© 2016 Autodesk© 2016 Autodesk

Podsumowanie …



Wieloletnie doświadczenie w korzystaniu 

z pakietów oprogramowania różnych firm 

do obliczeń metodą elementów skończonych pozwala 

na stwierdzenie iż produkt

Autodesk Symulation Mechanical

firmy Autodesk

łączy w sobie cechy produktu przyjaznego 

użytkownikowi poczynając od czytelnego interfejsu 

poprzez otwartość środowiska preprocesora a kończąc 

na kompetentnym wsparciu technicznym firmy.



dr inż. Olejarczyk Krzysztof
kom. 606 142 641
e-mail: k.olejarczyk@uthrad.pl

Dziękuję za uwagę 
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