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Altair software megoldások
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solidThinking Evolve – Minden az egyben 

tervező eszköz
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A solidThinking Evolve 

felgyorsítja a szabadformájú

felületek tervezését. 

Felhasználhatjuk benne a 

kezdeti vázlatainkat, 

alternatív megjelenési

stílusokat és valósidejű

fotorealisztikus

megjelenítéseket is 

létrehozhatunk.

Az Evolve alkalmas

organikus felületek, 

parametrikus testmodellek

valamint NURBS alapú

felület és testmodellek

létrehozására. Egyik

különlegessége az ú.n. 

ConstructionTree™ 

modelltörténeti funkció.



solidThinking Compose – Mátrix alapú 

numerikus matematika
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A solidThinking Compose 

segítségével különböző

adatok analízisét és

megjelenítését, algoritmusok

fejlesztését és numerikus

számításokat tudnak

hatékonyan elvégezni a 

mérnökök és tudósok.

A solidThinking Compose 

egy magas szintű, matrix 

alapú numerikus

programozási nyelv és

interaktív programozási

környezet, mindenféle

matematikai művelet

elvégzésére.



solidThinking Activate – Modell alapú 

rendszerfejlesztés
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A solidThinking Activate 

segítségével a tervező és

rendszer mérnökök

multidiszciplináris rendszerek

szimulációját és

optimalizációját is el tudják

végezni.

A modell alapú fejlesztést

használva minden tervezési

követelményt figyelembe

tudunk venni és így a tervezés

korai fázisában feltárhatók a 

rendszerhibák.

Az Activate intuitív

blokdiagrammjaival a teljes

rendszer valósághű módon

modellezhető.



solidThinking Embed – Grafikus környezet 

beágyazott rendszerekhez
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A solidThinking Embed 

(korábbi nevén VisSim

Embedded) grafikus

környezetet kínál

modellalapú beágyazott

rendszerek fejlesztéséhez. A 

diagrammokat

automatikusan magas

szinten optimalizált kódra

fordítja, amely alapvetően

szükséges az olcsó

mikroprocesszorok és nagy

mintavételezési sebesség

használatához.

A mikrokontrollelbe való

töltés előtt a kód még off-

line ellenőrizhető és

finomhangolható.



solidThinking Inspire…… a tervező és 

folyamatmérnökök eszköze
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A solidThinking Inspire

termékcsalád kifejezetten a 

tervező és folyamatmérnökök 

számára tervezett szimulációs 

megoldásokat tartalmaz.

A InspireCast, InspireForm és 

InspireExtrude az öntészeti, 

lemezalakítási és  extrudálási

folyamatok vizsgálatában 

nyújt segítséget.

A közeljövőben további 

technológiai szimulációs 

megoldások megjelenése 

várható.



solidThinking Inspire 2018 áttekintés
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• A solidThinking Inspire egy olyan végeselem alapú rendszer a mérnökök kezében, melynek 

segítségével képesek rendkívül hatékony koncepcionális vagy akár végleges tervek gyorsabb és 

pontosabb előállítására, mindenféle végeselemes előképzettség nélkül.

Gyorsabban Okosabban Könnyebbet



Az optimalizációról bővebben…
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Az Altair piacvezető az 

optimalizációban

Az elmúlt három évtized alatt az Altair úttörő 

szerepet töltött be az optimalizációs megoldások 

fejlesztésében, olyan szimulációs technológiák 

kialakításával és implementálásával, melyek 

lehetővé teszik az innovatív, könnyűsúlyú, és 

fenntartható termékek tervezését.

Hogy megtudd miképp, kérlek látogasd meg

www.altair.com/optimization

http://www.altair.com/optimization
http://www.altair.com/optimization


Inspire: Koncepciótól a gyártásig
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Topológiai és topográfiai

optimalizációs eszközök Öntészet, dermedés 

szimuláció

Mozgás

Mélyhúzás

Terhelések

DFM Vizsgálat



Inspire workflow 3D nyomtatásra
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Alkatrész / összeállítás 

modellezése / importálása Kezdeti 

jellemzők 

vizsgálata

Anyagok és 

terhelések 

hozzárendelése

Ideális forma 

létrehozása

Ellenőrzés

Újraépítés PolyNURBS

elemekkel

Modell 

egyszerűsítése

Design space és gyártási 

kényszerek 

meghatározása

...vagy CAD-

be vagy 

rácsként



Két tervezési módszer az Inspire-ben
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Nulláról való tervezés Meglévő tervek fejlesztése



Motortartó konzol terhelései –

”Meglévő terv fejlesztése”
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Merőleges terhelés Alap csavarása



Megfogások és alámetszés
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~60 Nincs anyag

Nyomtatás



Shape Controls –
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Akkor alkalmazzuk, ha a modell gyártása egy 

meghatározott irányban történik.

A nyitási irányok bármelyik síkban használhatók, 

globálisan vagy eltolva/forgatva.

Csak egy nyitási irány alkalmazható a design 

space-re.

5 típusú nyitási irány érhető el:

Egyoldalú

Osztott

Extrudálás

Alámetszés

Mélyhúzás



Shape Controls –
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5 típusú nyitási irány érhető el :

Egyoldalú

Osztott

Extrudálás

Alámetszés

Mélyhúzás



Más Shape Control funkciók –

Szimmetria (Optimalizáció)
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Hozz létre szimmetrikus formákat, még aszimmetrikus 

feltételek mellett is, szimmetriasíkok definiálásával a 

design space-ben. 

Nem mindig eredményez tökéletesen szimmetrikus 

formát, viszont nagyon közel szimmetrikus eredményt 

kapunk. 

3 különböző szimmetria:

• Szimmetrikus

• Ciklikus

• Ciklikusan szimmetrikus



Alámetszés Shape Control
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Tervezz additív gyártásra az 

Alámetszés shape contorol

tudatában, amely segít 

elkerülni az alámetszéseket, 

és kialakítani egy jobban 

öntartó szerkezetet. Ez 

segít minimalizálni a 

nyomtatás során szükséges 

támasztékok mennyiségét.



Optimalizáció beállításai
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DM ajánlott értékei:

Maximum falvastagság

Tömör:  

Ritka:

Minimum falvastagság

Fal: legalább 1 mm

Maximális arány = 7:1

Tömör darab:  11.2 mm max.

Ritka darab: 5.6 mm max. héj



Inspire optimalizáció beállításai
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Falvastagság: legalább 0.040”

Max oldalarány = 7:1

Tömör darab:  11.2 mm max.

Üreges darab: 5.6 mm max. héj

t

Vastagság kényszerek – A falvastagság, valamint a 

formában található rúdszerű elemek átmérőjének a 

vezérlése. Az alapértelmezett maximum 

falvastagság = 2 * minimum falvastagság. 

Közvetlen hatással van a futtatási időkre. 



Optimalizáció futtatása - Topológia
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1. Optimalizáció célja – Választható akár a Merevség 

Maximalizálása vagy a Tömeg Minimalizálása. A Merevség 

Maximalizálása eredményeként egy hajlításoknak ellenálló 

darabot kapunk, lényegében egy adott analízis fő terhelési 

útjait adja meg. Másrészről, a Tömeg Minimalizálása a 

legkisebb tömeggel rendelkező formát adja.

2. Tömeg célok – Amikor az optimalizáció céljaként a merevség 

maximalizálása van megadva, akkor a kitűzött tömeggel a 

megtartani kívánt anyagmennyiséget határozzuk meg. Ez a 

célkitűzés megadható a design space teljes térfogatának 

bizonyos százalékaként, vagy az egész modell teljes 

tömegeként. Ha több mint egy design space van, akkor 

egyenként is megadhatók ezek a célértékek. Amikor az 

optimalizáció célja a tömeg minimalizálása, akkor egy globális 

feszültség kényszer adható meg.

2

1



Optimalizáció futtatása - Topológia
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3. Feszültség kényszerek – Amikor az optimalizációs cél a 

tömeg minimalizálása, akkor a kitűzött tömeg paramétert 

felváltja a feszültség kényszer paraméter. Az Inspire

megvizsgálja a modellben használt anyagokat, hogy 

meghatározza melyiknek legkisebb a folyási feszültsége, majd 

elosztja a legkisebb folyási feszültséget a felhasználó által 

kijelölt minimális biztonsági tényezővel. Az Inspire biztosítja, 

hogy a feszültség nem megy ez érték fölé.

4. Frekvencia kényszerek – Azt engedi a felhasználó számára, 

hogy vezérelje az optimált darab sajátfrekvenciáit. Választható 

a frekvencia maximalizálása vagy egy bizonyos minimális 

frekvencia megadása.

5. Vastagság kényszerek– A falvastagság és a rúdszerű elemek 

átmérőjének a vezérlése. Az alapértelmezett maximum 

falvastagság = 2 * minimum falvastagság. Közvetlen hatással 

van a futtatási időkre. 

3

4

5



PolyNURBS frissítések – Illesztés, Sík 

beszúrás, Élesítés
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Hozz létre teljes CAD és 

gyártáskész geometriákat 

a PolyNURBS eszközzel, 

amely automatikusan 

illeszt PolyNURBS

görbéket az optimált 

formára.



Rácsszerkezet optimalizáció és export
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PolyNURBS modell

Inspire

Rács optimalizáció



Inspire rács optimalizáció
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Rács export + 3D eredmények
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Rács alkalmazása – Egészségügyi ipar
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Rács alkalmazása – Hőátadási 

alkalmazások
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Megnövelt felület + Megnövelt légáramlás



Rács alkalmazása – Növelt hőátadás
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Belső kitöltési szerkezet az új FDM fém technológiához



Rácsszerkezet optimalizáció és export
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Hozz létre optimált 

rácsot vagy kevert rács 

és tömör 

szerkezeteket az 

Inspire új Lattice

Visualization, 

Optimization, és .stl

export funkcióival.



Inspire motion
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Demo
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Altair 365
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Hamarosan…
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3D printing
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Referenciák
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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.


