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SIMULIA 3DEXPERIENCE – Role 
 

 Główne Funkcjonalności Structural  
Designer 

Structural 
Performance  

Engineer 

Structural 
 Mechanics  
Engineer 

Integracja  
pracy 

SOLIDWORKS®  Connector  
Zapisywanie danych SOLIDWORKS w chmurze opartej na platformie 3DEXPERIENCE® bezpośrednio z SOLIDWORKS 

+ + + 

Pełne Skojarzenie Projektu  
Pełna aktualizacja modelu symulacyjnego pod kątem wszelkich zmian wprowadzonych za pomocą aplikacji CAD 
podłączonej do platformy 

● ● ● 

Interfejs 

Asystent Badania 
Interaktywny doradca badania “krok po kroku” 

● ● ● 

Dostosowane Procedury Badania 
Możliwość dostosowania asystenta badania w celu usprawnienia procesu tworzenia i rozwiązywania zaawansowanych 
symulacji 

 ● ● 

Platforma 

Dostęp Do Danych Oraz Zarządzanie 
Dostęp do aktualnych danych projektu z jednej, centralnej lokalizacji na chmurze 

● ● ● 

Współpraca Inżynierów  
Współpraca w czasie rzeczywistym, wymiana pomysłów oraz zarządzanie zadaniami  na chmurze ● ● ● 

Przeglądanie wyników 
Przeglądanie oraz dzielenie się wynikami symulacji w czasie rzeczywistym w chmurze 

● ● ● 

Solvery 

Abaqus Implicit Analiza Statyczna 
Rozwiązywane zagadnień statycznych dla części i złożeń 

● ● ● 

Abaqus Implicit Analizy Dynamiczne 
Badania nieliniowe typu nieustalonego oraz quasi-statyczne takie jak połączenia zatrzaskowe  ● ● 

Abaqus Explicit Analizy Dynamiczne 
Badania dynamiki nieliniowej takie jak test upadku oraz analiza zderzeń   ● 

Badanie 

Analiza Liniowa 
Badanie statyczne, termiczne (stan ustalony), częstotliwościowe oraz wyboczeniowe 

● ● ● 

Zaawansowane Analizy Liniowe 
Historia modalna, harmoniczna  ● ● 

Analiza Nieliniowa 
Badanie statyczne, termiczne (stan nieustalony) oraz badania materiałów lepko sprężystych/pełzania  ● ● 
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Badanie 

Zaawansowana Analiza Nieliniowa 
Wyboczenie nieliniowe, drgania losowe oraz złożone analizy częstotliwościowe (z możliwością zadania efektów napięcia 
wstępnego)   ● 

Symulacja Wielokrokowa 
Możliwość zadawania wielu obciążeń w określonych krokach badania  ● ● 

Kontakt Generalny 
Automatyczne wykrywanie kontaktu podczas symulacji  ● ● 

Model 

Połączenia 
Możliwość dodawania połączeń pomiędzy komponentami bez potrzeby modelowania 

● ● ● 

Adaptacyjne Siatkowanie Bryłowe 
Automatyczna poprawa siatki w miejscach gdzie jest to konieczne  

●   

Wszechstronne możliwości tworzenia siatki 
Tworzenie siatek o wysokiej jakości dla brył, skorup oraz belek  ● ● 

Siatkowanie oparte na regułach 
Ustawianie specyfikacji dyskretyzacji modelu w celu otrzymania siatki o wysokiej jakości  ● ● 

Przygotowanie geometrii 
Automatyczne usuwanie niepotrzebnej geometrii (otwory, zaokrąglenia), powierzchnia środkowa, podział geometrii w 
celu utworzenia siatki typu hex   ● 

Materiały 

Materiały Nieliniowe    
Hiper sprężysty, plastyczny, lepko sprężysty  ● ● 

Kalibracja Materiału 
Używanie danych z testu do kalibracji zachowania materiału    ● 

Wyniki 

Podstawowe Narzędzia Post-Processingu  
Generowanie raportów, wykresy konturowe, wektorowe, izopowierzchnie,  

● ● ● 

Narzędzia Zaawansowanego Post-Processingu 
Wykresy XY, Śledzenie trendu, przekroje  ● ● 

Renderowanie Materiału 
Tworzenie wizualizacji łączących wizualizacje materiału z wynikami badania  ● ● 

Zaawansowane Wizualizacje 
Przyspieszona wizualizacja wyników, nawet na dużych modelach  ● ● 

Obliczenia 

Obliczenia lokalne 
Obliczenia uruchamiane na komputerze lokalnym 

● ● ● 

Obliczenia chmurowe 
Zdalne uruchomienie analizy w chmurze 

+ + + 

 
● Zawarte   + Wymaga posiadania dodatkowych ról 




