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A SimLab ST rövid története
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14 év folyamatos fejlesztés

Az autóipar meghatározó technológiája

Stabil szimulációs környezet

Széleskörű automatizálási lehetőségek

A mai előadás fő témája a folyamatorientált munkamódszerre koncentrálva: 

Áramlástani vizsgálatok, ejtéstesztek, elektrosztatikus analízisek és multi-Physics szimulációk



HWU vs STU
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Miért válasszuk a SimLab ST-t?
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SimLab ST áttekintés
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A SimLab egy olyan folyamat orientált építőelem alapú végeselem rendszer melynek segítségével gyorsan 

és kiemelkedő pontossággal végezhetjük el komplex, nagyméretű összeállítások vizsgálatát.

A SimLab segítségével automatizálhatjuk a végeselemes modellezés ismétlődő lépéseit, ezzel is csökkentve 

a végeselemes modell felépítésének időszükségletét valamint az emberi hiba lehetőségét.



SimLab ST

6

• Multiple physics

• Komplex megoldás egyetlen szoftvercsomagban

• Egyetlen felhasználói felület

• Kétirányú kapcsolat a CAD rendszerrel

SimLab sT

Static & 
Dynamic 

Stress

Fluid Flow

Heat 
Transfer

Electro 
Statics

Drop Test



Alkalmazási területek
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Világítástechnika

• Termikus/CFD

Önténytervezés / nehézgépek
• Klasszikus szilárdságtan, 

kifáradás, lengéstan

• Drop test

KéziszerszámokKipufogó rendszerek Motorok/szivattyúk/generátorok

Elektronika



Kapcsolt Multi-Physics szimulációk
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• Termikus/CFD

• Hőfeszültség

• Elektrosztatika

• Vibráció

• Akusztika

Kipufogó rendszerek

Generátorok



Kapcsolt Multi-Physics szimulációk
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SimLab folyamatok
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SimLab megkülönböztető faktorok
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• Folyamat orientált, építőelem alapú

• Automatizált hálózás a CAD modell egyszerűsítése nélkül



SimLab megkülönböztető faktorok
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• Újrahasznosítható hálózási sablonok alkatrész szinten is (pl.: lekerekítések, furatok… stb)



SimLab megkülönböztető faktorok
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• Sablon alapú kontakt és csavarkötés modellezés

• Solver interfészek

• OptiStruct

• Radioss

• Abaqus

• Actran

• AcuSolve

• ADVANTURECluster

• Ansys

• Converge

• Femap

• Fluent

• Flux

• LsDyna

• Marc

• Molding

• Nastran

• nFx

• Patran

• Permas

• Samcef



SimLab ST megkülönböztető faktorok
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• Sablon alapú kontakt és csavarkötés modellezés

• Solver interfészek

• OptiStruct

• Radioss

• AcuSolve

• Flux

• Molding

• nFx



A SimLab által nyújtott előnyök
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• Az építőelem alapú megközelítésnek köszönhetően:

• Ismétlődő modellezési lépések egyszerűsítése

• CAD építőelemek közvetlen felismerése (lekerekítés, letörés… stb.)

• A modellezési folyamat automatizálása ismétlődő feladatokhoz:

• Hálózás

• Komponensek összeszerelése

• Összeállítási komponensek csatlakozó felületeinek csatlakozó hálózása

• Alkatrész szintű kapcsolatok egyszerű kezelése (rugó, csillapítás, tömeg…. stb.)



A SimLab által nyújtott előnyök
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• A végeselem modell fejlesztésének eszközei:

• Sablon alapú hálózás

• Nem szükséges a háló manuális javítása

• Peremfeltételek egyszerűsített létrehozása

• Az alkatrész és összeállítási komponensek egyszerűsített módosítása:

• Alkatrész csere

• Bordák létrehozása, módosítása a testgeometrián

• Furatok, lekerekítések méret és pozíció módosítása

• DOE – Design of Experiments

A SimLab egy CAD és solver független végeselem modellezési környezet



SimLab ST – Creo kapcsolat
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Asszociatív FEM – CAD kapcsolat

DOE (Design of Experiment)

Élő kapcsolat az alábbi CAD rendszerekkel:
• Creo

• CATIA

• Siemens NX

• SolidWorks



SimLab import
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• A SimLab egyedi megközelítést használ a CAD geometriák kezelésére, mely szükségtelenné teszi a 

modell CAD alapú egyszerűsítését.

• Import formátumok:

• Natív CAD

– CATIA V5

– Creo

– UG

– Minden Parasolid alapú CAD rendszerből származó fájltípus (pl.: SolidWorks, SolidEdge …stb)

• Szabványos adatcsere formátumok:

– stl, VRML, Ideas, facet geom, point cloud, parasolid, step, JT

• Solver input fájlformátumok:

– OptiStruct, Ansys, Abaqus, Nastran, Marc, Fluent, Permas, Patran, ADVENTURECLuster, nFX



Kétirányú asszociatív kapcsolat
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OptiStruct – Szerkezeti analízis és 

optimalizáció
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Az Altair OptiStruct az iparban 

már bizonyított, modern 

lineáris és nem-lineáris 

szerkezeti analízis megoldó. 

A legszélesebb körben 

alkalmazott megoldás minden 

iparágban szerkezeti 

vizsgálatok és optimalizációk

végrehajtására.

Az OptiStruct segít innovatív, 

kis tömegű és hatékony

szerkezetek gyors 

előállításában, azok 

kulcsfontosságú jellemzőinek 

vizsgálatában és 

optimalizációjában, mint 

pl.:szilárdság, élettartam, NVH 

(noise, vibration and 

harshness).



RADIOSS – Törés, Biztonság és ütközés

21

Az Altair RADIOSS piacvezető 

a  lineáris és nem-lineáris 

szerkezeti analízis problémák 

megoldásában dinamikus 

terhelések esetén.

Kiemelkedik a skálázhatóság, 

minőség, stabilitás, 

multiphysics folyamatok és

olyan fejlett anyagok, mint 

pl.: a kompozitok

vizsgálatának tekintetében.

A RADIOSS-t számos iparág

alkalmazza termékeik

törésbiztonságának, 

megbízhatóságának és

gyárthatóságának

fejlesztésére.



Creo – SimLab asszociatív kapcsolat
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SimLab gyors hálózás

23

• Nincs szükség a modell CAD szintű egyszerűsítésére!

• A hálózási paraméterek beállításától függően a szükségtelen geometriai elemek automatikusan „letiltásra” 

kerülnek.

• Építőelem felismerés a CAD geometrián és a végeselemes hálón is.

• További kontrol háló kialakítása felett.



SimLab kontrolált hálózás
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*.xml sablon segítségével 

automatizálható



Project létrehozása és statikus analízis
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Automatikus háló javítás
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Meglévő project ismételt felhasználása
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Statisztikai kísérlettervezés – DOE –

Design of Experiment
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Cél: 

• A modell paraméterezése a valóság alapján vagy absztrakt modell a konkrét modell alapján.

• Információt kísérletek révén szerzünk.
• Pontosan mit szeretnénk tudni?

• Ehhez milyen megfigyelést, hányszor kell elvégezni?

• A kapott eredményekből mire lehet következtetni? 

• A (statisztikai) kísérlettervezés (Design of Experiment, DOE)
• hatékony eljárás a kísérletek tervezésére és elemzésére

• valós és objektív konklúziók levonásához 

• Kísérletterv: még a kísérlet elvégzése előtt



Statisztikai kísérlettervezés – DOE –

Design of Experiment
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• Mire jó?
• Alternatívák közötti választás

• Érzékeny paraméterek, kulcsfaktorok

• Megfelelő célérték, változékonyság csökkentése

• Robosztussá tétel 

• Fontos: 
• Világos cél, egyértelmű eredmények

• Kis méret, alacsony költség

• Valós viszonyok



DOE futtatása
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Acusolve – Áramlástani szimuláció
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Az AcuSolve az Altair 

legerőteljesebb áramlástani 

eszköze a fizikai modellek 

teljes választékával.

Könnyen használható, 

skálázható szimulációs 

megoldások áramlás, 

hőtranszfer, turbulencia és 

nem Newton-i anyagok 

vizsgálatára.

Jól validált modellek, páratlan 

pontosság teljesen 

struktúrálatlan hálón is.



SimLab ST –CFD hálózás
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SimLab ST –CFD analízis
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SimLab ST –CFD eredmények

34



Flux – Elekromágneses tér és hőtani 

analízis villamosmérnököknek
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Világszerte a vezető cégek és

egyetemi laborok több mint 30 

évig a Flux-ot használták

elektromágneses terek és

hőtani problémák vizsgálatára,

ezalatt referenciává vált az

általa nyújtott kiemelkedő

pontosság miatt.

Bármi is legyen az az

elektromos eszköz vagy

berendezés amit tervez, a Flux 

képes annak összetett

mágneses és termikus

viselkedésének pontos

előjelzésére.



Flux – Elekromágneses tér és hőtani 

analízis villamosmérnököknek
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SimLab optimalizáció
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Topológiai optimalizáció

Szabad alak optimalizáció



SimLab ST új funkciók
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Köszönöm a figyelmet!
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www.snt.hu/cad www.facebook.com/CreoStart

Ott István

CAD/CAE alkalmazás mérnök

S&T Consulting Hungary Kft.


