rzy projektowaniu wspó³czesnych maszyn i urz¹dzeñ mechanicznych konieczne jest
wykonanie wielu ró¿nych obliczeñ, których celem jest zoptymalizowanie konstrukcji,
zmniejszenie kosztów wytworzenia, a przede wszystkim zaprojektowanie lepszego urz¹dzenia. Do prowadzenia obliczeñ wytrzyma³ociowych stosuje siê w coraz wiêkszym zakresie obliczeniowe programy komputerowe wykorzystuj¹ce metodê elementów skoñczonych
(MES). Dynamiczny rozwój komputerów PC pozwala obecnie na zastosowanie tej klasy
komputerów do przeprowadzenia wielu rodzajów obliczeñ z zastosowaniem MES, które wczeniej
mo¿liwe by³y do wykonania jedynie na silnych stacjach roboczych.
Konstruktor mechanik, który projektuje w programie
Mechanical Desktop, tworzy bry³owy model trójwymiarowy, stanowi¹cy elektroniczne odzwierciedlenie rzeczy-

wistego obiektu. Model projektowanego urz¹dzenia jest
tworzony w wymiarach rzeczywistych i posiada wszystkie szczegó³y prawdziwego obiektu. Maj¹c zbudowany
wirtualny prototyp mo¿emy poddaæ go ró¿nym analizom, modeluj¹c rzeczywiste warunki pracy. To wszystko
bêdzie odbywa³o siê w pamiêci komputera, znacznie
zmniejszaj¹c liczbê koniecznych do przebadania prototypów, a co za tym idzie, przyczyni siê do zmniejszenia
kosztów i przyspieszenia prac konstrukcyjnych. Oczywicie konieczne bêdzie posiadanie odpowiedniego
oprogramowania specjalistycznego CAE, które przeprowadzi w³aciwe analizy. Idealnie jest, gdy program obliczeniowy dzia³a w rodowisku programu CAD, który s³u¿y do zbudowania modelu urz¹dzenia, gdy¿ pracuje wtedy na rzeczywistym modelu bez koniecznoci dokonywania transferu danych z jednego formatu na inny.
Do prowadzenia obliczeñ czêci mechanicznych
z u¿yciem metody elementów skoñczonych w rodowisku Mechanical Desktop warto skorzystaæ z programu
MSC/InCheck firmy MacNealSchwendler Corporation
(MSC). Firma MacNealShcwendler Corporation od ponad 30 lat zajmuje siê rozwojem oprogramowania do ob-
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liczeñ in¿ynierskich. Najbardziej znanym produktem tej firmy jest program MSC/NASTRAN, który powsta³ w wyniku prac prowadzonych na zlecenie amerykañskiej agencji do spraw aeronautyki i badania przestrzeni kosmicznej (NASA). Obecnie program MSC/
NASTRAN jest standardowym narzêdziem obliczeniowym w przemyle samochodowym, lotniczym i okrêtowym. Zbudowany jest z modu³ów umo¿liwiaj¹cych przeprowadzanie wielu rodzajów analiz.
Program MSC/InCheck jest najm³odszym dzieckiem
firmy MSC i przeznaczony jest dla in¿ynierów mechaników, którzy projektuj¹ w Mechanical Desktop i potrzebuj¹ w swojej codziennej pracy niedrogiego i prostego
w obs³udze programu obliczeniowego, który zapewni
przeprowadzenie podstawowych obliczeñ. MSC/InCheck wykorzystuje solver, czyli modu³ obliczeniowy,
pochodz¹cy z programu MSC/NASTRAN i zapewnia
prowadzenie nastêpuj¹cych rodzajów analizy:
± analiza naprê¿eñ i odkszta³ceñ (statyka liniowa);
± analiza drgañ w³asnych;
± analiza statecznoci;
± analiza rozk³adu temperatury;
± optymalizacja kszta³tu badanej czêci ze wzglêdu
na naprê¿enia, drgania i statecznoæ.
MSC/InCheck zosta³ zaprojektowany w taki sposób,
¿eby u¿ytkownik móg³ rozpocz¹æ prowadzenie obliczeñ
bez ¿adnych dodatkowych kursów i szkoleñ, nawet bez
znajomoci metody elementów skoñczonych. Twórcy
programu postarali siê, ¿eby skomplikowana w zastosowaniu metoda obliczeñ z u¿yciem elementów skoñczonych sta³a siê prostym klikaniem w ikonki. Wystarczy
wiedza in¿ynierska na temat tego, jak analizowana czêæ
bêdzie pracowaæ, a interfejs obs³ugi programu poprowadzi u¿ytkownika za rêkê i podpowie, co nale¿y wykonaæ w kolejnym kroku. Taki komfort pracy osi¹gniêto
dziêki zastosowaniu specjalnych kreatorów analizy, które w sposób jednoznaczny przygotowuj¹ ca³y model obliczeniowy dla danego rodzaju analizy. Dla bardziej zaawansowanych u¿ytkowników programu MSC/InCheck
przewidziane s¹ menu rozwijane i ikony, które uruchamiaj¹ rzadziej u¿ywane i bardziej zaawansowane opcje
programu.

ANALIZA NAPRÊ¯EÑ - MODU£ STRESS
Symulacja naprê¿eñ to podstawowy i najszerzej
wykorzystywany rodzaj obliczeñ. Ogromna wiêkszoæ projektowanych urz¹dzeñ poddawana jest
w swojej pracy obci¹¿eniom, które mog¹ powodowaæ uszkodzenie lub szybsze zu¿ycie czêci. ¯eby sprawdziæ, czy projektowana czêæ wytrzyma obci¹¿enie statyczne, mo¿na skorzystaæ z wyj¹tkowo prostego w obs³udze modu³u Stress programu MSC/InCheck. Ca³y proces
symulacji przebiega w bardzo prosty sposób. Wystarczy
zadaæ warunki obci¹¿enia i podparcia czêci, wygenerowaæ siatkê i przeprowadziæ obliczenia. Liniowa, statyczna
analiza naprê¿eñ zak³ada obliczanie czêci, które odkszta³caj¹ siê sprê¿ycie i daje w wyniku rozk³ad naprê¿eñ, odkszta³ceñ i si³ reakcji. Bardziej zaawansowane obliczenia,
szczególnie obliczenia dynamiczne i nieliniowe, dostêpne
s¹ w programie MSC/NASTRAN.
Przy analizie naprê¿eñ mo¿emy zadaæ obci¹¿enie
w postaci si³y, nacisku, temperatury, odkszta³cenia wymuszonego, grawitacji i spinu.
Zastosowane obci¹¿enie przedstawione jest za po-

Mo¿emy zdefiniowaæ jednoczenie wiele ró¿nych
zbiorów obci¹¿enia i podparcia
czêci. Program przeliczy
wszystkie przypadki w jednym
kroku obliczeniowym i przedstawi wyniki obliczeñ dla poszczególnych zestawów w postprocesorze obliczeñ. Mo¿emy
w ten sposób dokonaæ przegl¹du poszczególnych przypadków obci¹¿enia i podparcia bez
koniecznoci prowadzenia oddzielnych obliczeñ dla ka¿dego z nich.
W kolejnym kroku przypisujemy materia³ i generujemy
siatkê dla MES. MSC/InCheck pozwala na lokalne zagêszczanie siatki w celu poprawienia dok³adnoci obliczeñ w interesuj¹cych u¿ytkownika miejscach. W ten sposób mo¿emy zoptymalizowaæ czas potrzebny na przeprowadzenie analizy.
Siatka zbudowana jest z elementów czworociennych
o dziesiêciu wêz³ach, które dobrze odwzorowuj¹ model
bry³owy.
Wygenerowana siatka to przedostatni krok prowa-

Rys. 3 Siatka

Rys. 1. Symbole obci¹¿enia

moc¹ symboli strza³ek ilustruj¹cych kierunek dzia³ania
si³y. Kolejnym krokiem jest zastosowanie podparcia analizowanej czêci. Powierzchnia modelu, która bêdzie podparta, zostanie zaopatrzona w symbole ilustruj¹ce odebrane stopnie swobody.

dzonej analizy. Teraz nale¿y w³¹czyæ
obliczenia, a potem obejrzeæ wyniki. Do wszystkich rodzajów obliczeñ
MSC/InCheck wykorzystuje solver
programu MSC/NASTRAN.

Rys. 4
Rozk³ad
naprê¿eñ

Rys. 2 Symbole podparcia
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Rozwi¹zaniem jest rozk³ad naprê¿eñ, odkszta³ceñ
i si³ reakcji zaprezentowany w specjalnym oknie postprocesora. Sposób prezentacji wyników jest czytelny
i daje niezbêdny zestaw informacji na temat zachowania
siê czêci poddanej zadanym warunkom obci¹¿enia.

w drgania, które mog¹ powodowaæ ich zu¿ycie lub uszkodzenie. W celu odpowiedzi na pytanie o czêstotliwoæ drgañ
w³asnych mo¿emy skorzystaæ z modu³u Vibration programu
MSC/InCheck. Symulacja wibracji przeprowadzana jest
w bardzo podobny sposób jak symulacja naprê¿eñ. Wyni-

Rys. 5 Odkszta³cenie

Program pozwala na zaprezentowanie animacji analizowanej czêci, pokazuj¹c liniowe obci¹¿enie od wartoci zerowej do maksymalnej.

Rys. 6 Kilka klatek animacji

ANALIZA DRGAÑ W£ASNYCH - MODU£ VIBRATION
W przypadku projektowania urz¹dzeñ, których praca wywo³uje drgania, mo¿e zajæ koniecznoæ sprawdzenia, czy
poszczególne czêci urz¹dzenia nie bêd¹ wprowadzane

Rys. 8 Zamocowanie modelu do analizy drgañ w³asnych

kiem obliczeñ s¹ czêstotliwoci drgañ w³asnych
badanej czêci oraz jej odkszta³cenie. W odró¿nieniu od analizy naprê¿eñ, model badany pod
k¹tem wibracji jest tylko podpierany. Nie zadajemy ¿adnego wymuszenia. Przeledmy proces analizy drgañ
na przyk³adzie przyrz¹du do strojenia instrumentów muzycznych. Czêstotliwoæ drgañ w³asnych stroika powinna wynosiæ 440 Hz, co odpowiada dwiêkowi A.
Poniewa¿ stroik jest obiektem symetrycznym, wiêc
wystarczy przeanalizowanie jednej po³ówki modelu.
Znalezione pierwsze trzy czêstotliwoci drgañ w³asnych przedstawione s¹ w oknie eksploratora symulacji.
Jak widaæ, nasz model bêdzie drga³ z w³aciw¹ czêstotliwoci¹. Poza przegl¹dem czêstotliwoci drgañ w³asnych mo¿emy tak¿e sprawdziæ, jak model bêdzie odkszta³ca³ siê dla wybranej czêstotliwoci. Podobnie jak
dla analizy naprê¿eñ, mo¿emy wykonaæ animacjê odkszta³cenia czêci dla wybranych czêstotliwoci drgañ.

Rys. 9
Eksplorator
analizy

Rys. 10 Odkszta³cenie drgaj¹cego koñca stroika dla 440 Hz

Rys. 7 Model stroika
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ANALIZA STATECZNOCI - MODU£ BUCKLING
Przy obliczeniach naprê¿eñ (analiza statyczna
liniowa) zak³ada siê, ¿e po usuniêciu wymuszenia struktura powraca do pierwotnego
kszta³tu. Jednak¿e w szczególnych przypadkach obci¹¿enia deformacja struktury mo¿e wyst¹piæ gdy
wielkoæ obci¹¿enia nie przekracza wartoci granicznych.
Je¿eli siê to wydarzy, to oznacza, ¿e badana struktura
jest niestateczna  nastêpuje wyboczenie.
Sprawdzanie detali pod k¹tem
wyboczenia przeprowadza siê
w podobny sposób, jak dla obliczeñ
naprê¿eñ. Nale¿y zadaæ warunki
obci¹¿enia i podparcia czêci, wygenerowaæ siatkê i przeprowadziæ
obliczenia. Jednak¿e analiza wyboczenia bêdzie obs³ugiwana za pomoc¹ specjalnie przeznaczonych do tego celu poleceñ programu MSC/InCheck. Jako wynik obliczeñ otrzymamy wartoci wspó³czynników wyboczenia oraz prezentacjê odkszta³cenia,
naprê¿eñ i si³ reakcji dla wybranego wspó³czynnika.

Rys. 11 Odkszta³cenie czêci dla wybranego wspó³czynnika wyboczenia

sprawdzania poprawnoci projektu. Analiza konwekcji prowadzona jest dla stanu statycznego i mo¿e byæ
wykonana tylko dla pojedynczej czêci. Pozosta³e
rodzaje analizy dostêpne s¹ w programie MSC/NASTRAN. Do przeprowadzenia obliczeñ rozk³adu temperatury konieczne jest zdefiniowanie przewodnoci
cieplnej dla danego rodzaju materia³u. Wszystkie materia³y znajduj¹ce siê w bibliotece materia³ów programu MSC/InCheck s¹ uzupe³nione o niezbêdne parametry do tego rodzaju obliczeñ.
W celu przygotowania
modelu do obliczeñ rozk³adu
temperatury nale¿y wprowadziæ parametry dotycz¹ce rodowiska, w jakim bêd¹ znajdowaæ siê poszczególne powierzchnie sprawdzanej czêci. Program udostêpnia
przejrzyste okno dialogowe
do wprowadzenia odpowiednich parametrów.
Po ustawieniu danych rodowiskowych nale¿y wskazaæ powierzchnie czêci, które bêd¹ wystawione na dzia-

Rys. 13 Rozk³ad temperatury w kubku z herbat¹

³anie rodowiska o ustalonych parametrach. Podobnie
jak dla innych rodzajów analizy, program zaznacza wskazane powierzchnie odpowiednimi symbolami.
Po przypisaniu odpowiednich parametrów rodowiska generujemy siatkê dla MES i uruchamiamy obliczenia.
Wyniki obliczeñ przedstawione s¹ w oknie postprocesora
analizy. Za³ó¿my, ¿e chcemy dowiedzieæ siê, jaki bêdzie
rozk³ad temperatury kubka, je¿eli wlejemy do niego herbatê. Na rys. 13 widizmy przyk³adowe wyniki obliczeñ.

OPTYMALIZACJA KSZTA£TU CZÊCI - MODU£ INSHAPE
Rys. 12 Naprê¿enia pod dzia³aniem si³y powoduj¹cej wyboczenie

ANALIZA ROZK£ADU TEMPERATURY MODU£ HEAT TRANSFER
Projektuj¹c urz¹dzenia, których czêci nagrzewaj¹ siê, musimy braæ pod uwagê wp³yw
temperatury na ich wytrzyma³oæ i odkszta³cenie. Program MSC/InCheck pozwala na wykonanie
najbardziej podstawowej analizy rozk³adu temperatury, która mo¿e byæ konieczna na pierwszym etapie
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Projektuj¹c jak¹ czêæ urz¹dzenia, staramy siê,
¿eby jak najlepiej spe³nia³a za³o¿one zadanie
i jednoczenie by³a np. jak najl¿ejsza. Szukamy
rozwi¹zania optymalnego. Je¿eli detal wymaga obliczeñ wytrzyma³ociowych, to znalezienie optymalnych wymiarów czêci z u¿yciem metod tradycyjnych bêdzie bardzo ¿mudne i zajmie ogromn¹ iloæ czasu. Nawet je¿eli posiadamy program do obliczeñ z zastosowaniem MES, problem optymalizacji ci¹gle bêdzie
pracoch³onny. MSC/InCheck zosta³ zaopatrzony w specjalny modu³ do prowadzenia optymalizacji kszta³tu czê-

ci, który ³¹czy mo¿liwoæ parametrycznego modelowania Mechanical Desktop z metod¹ elementów skoñczonych. Modu³ InShape automatyzuje proces prowadzenia
kolejnych iteracji poszukuj¹cych rozwi¹zania optymalnego. Wykorzystuj¹c parametryczne zmienne modelowania

Rys. 14 Model przed optymalizacj¹. Rozk³ad naprê¿eñ.

i zadane limity dla zmiennych, program prowadzi przetwarzanie w cyklu analiza  zmiana  analiza, a¿ osi¹gnie
zamierzony cel. W efekcie czas obliczeñ jest nieporównywalnie krótszy ni¿ przy metodach tradycyjnych.
Do prowadzenia optymalizacji konieczne jest posiadanie jednego z wczeniej zaprezentowanych modu³ów:
Stress, Vibration lub Buckling. W celu przeprowadzenia

Rys. 15 Zmiana poszczególnych parametrów w kolejnych
cyklach obliczeniowych

Rys. 16 Wp³yw zmiennych na cel
optymalizacji

optymalizacji nale¿y przygotowaæ model np. za pomoc¹
jednego z modu³ów, który bêdzie zawiera³ informacje
o obci¹¿eniu i podparciu (je¿eli jest konieczne) oraz siatkê. Model ten musi byæ zaopatrzony w globalne zmien-

Rys. 17 Model wynikowy po
przeprowadzeniu optymalizacji
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ne modelowania, których wartoci mog¹ byæ zmieniane
podczas procesu optymalizacji.
Nastêpnie ustalamy cel optymalizacji i przeprowadzamy obliczenia, zadaj¹c liczbê iteracji. Wynik analizy
optymalizacyjnej mo¿e byæ przedstawiony w formie

Rys. 18 Rozk³ad naprê¿eñ w modelu zoptymalizowanym

wykresów liniowych i s³upkowych.
Wykresy generowane przez program pozwalaj¹ uzyskaæ informacje o tym, jak cel optymalizacji, np. masa, zmienia siê od wartoci pocz¹tkowej do wartoci koñcowej, które ze zmiennych modelowania maj¹ najwiêkszy wp³yw na
parametr bêd¹cy celem optymalizacji oraz wzajemn¹ interakcjê poszczególnych zmiennych modelowania.
Po zatwierdzeniu wyników obliczeñ mo¿emy zleciæ
aktualizacjê modelu, przyjmuj¹c wybrany wariant.
Dodatkowo mo¿na utworzyæ plik tekstowy z raportem. MSC/InCheck pozwala na zoptymalizowanie modelu pod k¹tem masy, objêtoci, naprê¿eñ, odkszta³ceñ,
czêstotliwoci drgañ w³asnych, wspó³czynników wyboczenia i przemieszczenia.

PUBLIKACJA DANYCH W SIECI INTERNET
MSC/InCheck zosta³ zaopatrzony w mo¿liwoæ zapisu wyników obliczeñ w formacie HTML i VRML, co pozwala na zamieszczenie informacji na temat wyników obliczeñ, parametrów siatki, obci¹¿eñ i podparæ oraz danych
materia³owych. Je¿eli skorzystamy z przegl¹darki VRML,
to mo¿emy model symulacyjny obracaæ i animowaæ.

Rys. 19 Przegl¹d w Internecie danych dotycz¹cych parametrów prowadzonej symulacji

PODSUMOWANIE
MSC/InCheck jest programem, który pe³ni rolê
podrêcznego kalkulatora MES i pozwala konstruktorowi na szybkie sprawdzenie poprawnoci tworzo-

elementów skoñczonych. Nie jest konieczne nawet
specjalne szkolenie z obs³ugi programu. Wystarczy
wiedza in¿ynierska pozwalaj¹ca poprawnie zadaæ
warunki obci¹¿enia i podparcia analizowanej czêci,
a resztê zrobi program.
Poniewa¿ MSC/InCheck jest cz³onkiem wielkiej
rodziny programów firmy MSC i wykorzystuje procesor obliczeniowy programu MSC/NASTRAN, to
model obliczeniowy utworzony w MSC/InCheck
mo¿e byæ przeniesiony do MSC/NASTRAN w celu
prowadzenia bardziej zaawansowanych obliczeñ.
Prostota obs³ugi programu, funkcjonalnoæ i szeroka gama mo¿liwoci obliczeniowych oraz jego rodowód to cechy, które pozycjonuj¹ program MSC/
InCheck jako coraz bardziej potrzebne narzêdzie
w codziennej pracy konstruktora, silnie wspomagaj¹ce proces projektowania.

Rys. 20 Przegl¹d wyników symulacji w Internecie
z mo¿liwoci¹ animacji i obracania modelu

nego modelu bez koniecznoci prowadzenia ¿mudnych obliczeñ metodami tradycyjnymi. Wyj¹tkowa
³atwoæ obs³ugi programu pozwala na prowadzenie
obliczeñ bez znajomoci teorii zwi¹zanej z metod¹

Fabian Stasiak
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