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Wiedzę nabywamy od dnia, w którym przy-
chodzimy na świat. Częścią naszej natury 
jest chęć kształcenia i  zdobywania nowych 
umiejętności. Wynika to z  faktu, że wiedza 
zapewnia nam przetrwanie, a  tym samym 
jest integralną częścią naszego życia. Sposób 
zdobywania wiedzy stale się zmienia i obec-
nie media społecznościowe odgrywają coraz 
większą rolę: YouTube, Wiki, fora. Niemniej 
jednak jesteśmy przekonani, że o  ile wiedza 
tam zawarta może pełnić rolę uzupełniającą, 
to z  pewnością nie zastąpi klasycznego kur-
su. Interaktywny sposób zdobywania wiedzy 
poprzez bezpośredni kontakt jest najbardziej 
efektywną metodą zdobywania nowych 
umiejętności.

Misją MESco jest transfer wiedzy w  dzie-
dzinie wykonywania analiz numerycznych. 
Jesteśmy na rynku od 1994. Początkowo wy-
konywaliśmy głównie symulacje z  zakresu 
wytrzymałości i  termiki. Jednak wraz z  roz-

wojem oprogramowania ANSYS nasze biuro 
również rosło. Obecnie wykonujemy symu-
lacje w  dziedzinie: mechaniki, przepływów, 
elektromagnetyzmu i przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. Dzięki zdobytemu doświadcze-
niu możemy zapewnić naszym Klientom naj-
wyższy poziom prowadzonych szkoleń.

Mamy nadzieję, że znajdą Państwo wśród 
naszych kursów interesujące pozycje. Poza 
wyszczególnionymi kursami przygotowuje-
my również szkolenia na zamówienie, które 
mogą być kombinacją standardowych kur-
sów. Szkolenia na zamówienie mogą być 
również oparte o projekty naszych Klientów. 
Wówczas cała metodologia wykonanej przez 
nas symulacji jest przekazywana zlecenio-
dawcy w formie kursu. Te i inne rozwiązania 
będą omawiane w  dalszej części broszu-
ry. Wszystkie kursy mogą być prowadzone 
w  siedzibie MESco lub u  Klienta dla grup 
od 2 do 10 osób.
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Zakup licencji ANSYS bez uwzględnienia 
wszystkich aspektów inwestycji uniemożliwia 
osiągnięcie pełnego potencjału oprogramo-
wania. Z  naszego doświadczenia wynika, że 
aby symulacja była inwestycją a  nie wydat-
kiem konieczne jest uwzględnienie wszyst-
kich z  następujących elementów: oprogra-
mowanie, człowiek, sprzęt obliczeniowy, 
szkolenia, wsparcie techniczne (TECS).

OPROGRAMOWANIE
Nie bez powodu od  ponad dwudziestu lat 
stosujemy oprogramowanie ANSYS przy re-
alizacji zamówień. ANSYS to unikalne połą-
czenie najnowszej technologii, łatwości ob-
sługi i możliwości rozwiązywania najbardziej 
zaawansowanych problemów inżynierskich. 
Najwyższa pozycja ANSYS na rynku przekłada 
się na stabilny rozwój środowiska Workbench 
i  daje nam to dobrą perspektywę na przy-
szłość.

OPROGRAMOWANIE

CZŁOWIEK

TECS
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CZŁOWIEK
Nawet najlepsze oprogramowanie bez osoby, 
która z niego korzysta, jest bezwartościowe. 
Dlatego tak ważne jest dla nas by uświadomić 
naszych Klientów o konieczności posiadania 
osób, których praca będzie zorientowana 
jedynie na symulację komputerową. Specja-
lizacja w  zakresie symulacji to klucz do  suk-
cesu. Błędem jest dokładanie obowiązków 
konstruktorom. Konieczne jest wydzielenie 
do tego zadania osób, które będą zajmować 
się wyłącznie analizami numerycznymi, co 
oczywiście prowadzi do  szybszego zwrotu 
inwestycji: im więcej symulacji jest wykony-
wanych, tym uzyskiwane są lepsze produkty.

SPRZĘT OBLICZENIOWY
Kolejnym trybikiem tego mechanizmu jest 
sprzęt komputerowy w postaci dedykowanej 
stacji roboczej. MESco to preferowany part-
ner HP w  Polsce. Dla naszych Klientów pro-
wadzimy doradztwo w dziedzinie IT i dostar-
czamy gotowe rozwiązania w  postaci stacji 
roboczych wraz ze skonfigurowanym opro-
gramowaniem. Dobry komputer umożliwia 
wykonanie większej ilości symulacji dziennie, 
pozwalając na prowadzenie badań nad kon-
strukcją w  formie pętli optymalizacyjnych. 
Bez stacji roboczych nie można wydajnie ko-
rzystać z  pełni możliwości oprogramowania 
ANSYS.

SZKOLENIA
ANSYS to potężne narzędzie i  jedynie po-
znanie go w pełni umożliwia wydajną pracę. 
Dzięki kursom użytkownik szybko i  skutecz-
nie zdobywa umiejętności pozwalające na 
świadome prowadzenie obliczeń. Wielką 
zaletą szkoleń jest to, że są one prowadzone 
przez praktyków, osoby, które na co dzień 
pracują w  środowisku ANSYS przy realizacji 
projektów. To unikalne połączenie skutku-
je najlepszymi kursami na rynku, ponieważ 
wspieramy produkt, z którego korzystamy.

TECS – USŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO
Ostatnim elementem inwestycji w  oprogra-
mowanie jest usługa TECS (Technical Enhan-
cement and Customer Support). Jest to forma 
ubezpieczenia inwestycji. Wraz z  TECS nasi 
Klienci otrzymują:

a)  telefoniczne, mailowe, webex wsparcie 
techniczne. Linia wsparcia rozwiązuje 
problemy związane z funkcjonowaniem 
oprogramowania, a dodatkowo nasi 
inżynierowie to również cenne źródło 
praktycznej wiedzy.

b)  dostęp do Portalu Użytkownika. Jest to 
bardzo obszerna baza wiedzy zawierająca 
modele szkoleniowe, tutoriale, dodatki 
do środowiska Workbench.

c)  dostęp do najnowszej wersji oprogramo-
wania, łatek, dokumentacji.

d)  rabaty na kursy, konferencje, seminaria 
organizowane przez MESco.

Symulacja komputerowa to przede wszystkim 
dobre narzędzie do  zarządzania procesem 
projektowym. Im proces ten jest sprawniejszy 
tym łatwiej wprowadzać nowe produkty lub 
udoskonalać czy modyfikować istniejące. Dla-
tego MESco kładzie duży nacisk na świadomy 
wybór w  tej dziedzinie. Staramy się blisko 
współpracować z  Klientem i  organizujemy 
spotkania z osobami decyzyjnymi by przeka-
zać nasze doświadczenia w dziedzinie orga-
nizacji pracy i  właściwego spozycjonowania 
symulacji w procesie rozwoju produktu.

SPRZĘT

SZKOLENIA
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Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn
Francis Bacon



5www.mesco.pl

1. MES dla praktyków
2. Analizy termiczne i termo-mechaniczne w ANSYS
3. Zagadnienia nieliniowe i kontakt w MES

Statyka str. 6

str. 14

1. Wstęp do obliczeń dynamicznych w LS-DYNA
2. Wstęp do obliczeń dynamicznych w AUTODYN
3. ANSYS Rigid Body Dynamics
4. Dynamika liniowa

Dynamika

str. 18

1. Wprowadzenie do analizy przepływów
2. Spalanie i radiacja w ANSYS FLUENT
3. Wprowadzenie do UDF
4. Symulacje Fluid Structure Interaction (FSI)
5. Symulacje wytłaczania w programie ANSYS POLYFLOW

Przepływy

str. 22

1. Geometria w ANSYS DesignModeler
2. Geometria w ANSYS SpaceClaim Direct Modeler
3. Siatki w ANSYS Meshing
4. Zaawansowane Tworzenie Siatek

Przygotowanie geometrii

str. 30

1. Programowanie w APDL (Ansys Parametric Design Language)
2. Wprowadzenie do analiz kompozytów
3. Normy i procedury w MES, czyli podstawy ANSYS DesignAssessment
4. Optymalizacja konstrukcji

Inne

str. 26

1. Wprowadzenie do obliczeń pól elektromagnetycznych w ANSYS Maxwell
2. Analizy sprzężone w ANSYS Maxwell
3. Wprowadzenie do ANSYS Simplorer

Elektromagnetyzm

Spis kursów

str. 10

1. Wprowadzenie do analiz zmęczeniowych
2. Analizy zmęczeniowe złącz spawanych
3. Podstawy wytrzymałości zmęczeniowej i mechanika pękania w MES

Zmęczenie

M
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Statyka
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Wytrzymałość materiału to najdłużej roz-
wijana dziedzina symulacji komputerowej. 
Pierwsze komputerowe algorytmy do  roz-
wiązywania zagadnień liniowych korzystające 
z  metody elementów skończonych pojawiły 
się na początku lat 60-tych. ANSYS kontynu-
uje pracę inżyniera mechaniki Johna A. Swan-
sona, który w 1970 założył Swanson Analysis 
Systems, Inc. Celem firmy była komercjaliza-
cja, do  tej pory akademickich algorytmów 
liczących złożone zagadnienia z  dziedziny 
statyki, dynamiki i  termiki. Stabilny wzrost 
firmy zwrócił uwagę inwestycyjnej grupy TA 
Associates, która w  1994r wykupiła udziały 
w firmie, zmieniając jej nazwę na ANSYS, za-
chowując jednak cele i wartości założyciela.

Dziś trudno sobie wyobrazić tworzenie 
nowego produktu, nie uwzględniając sy-
mulacji komputerowej w  procesie projek-
towania, weryfikacji i  optymalizacji. MES to 
obecnie podstawowe narzędzie zarówno 
konstruktorów samolotów, jak i maszyn gór-
niczych czy krzeseł. Symulacja komputero-
wa pozwala tworzyć nową jakość w  wielu 
dziedzinach życia: oszczędne silniki spali-
nowe, ciche odkurzacze, bezpieczny trans-
port masowy, wydajne sztuczne pompy 
serca. Dlatego nasze kursy są przystosowane 
do użytkowników o różnych poziomach za-
awansowania.
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Kursy
Statyka

MES dla praktyków
3 dni
Trzydniowy kurs skierowany do osób zaczynających swoją pracę w środowisku ANSYS. Zadaniem 
kursu jest zaznajomienie uczestników z  symulacją komputerową przy użyciu Metody Elementów 
Skończonych (MES). Metoda ta przyjęła się w przemyśle i nauce na całym świecie jako podstawowe 
narzędzie do rozwiązywania różnorodnych problemów z szeroko pojętej mechaniki.

Kurs w przejrzysty i zrozumiały sposób wprowadza uczestników w tematykę i umożliwia stosowa-
nie symulacji w praktyce zawodowej. Ponieważ jest skierowany do osób początkujących, najszerzej 
omówionym tematem będzie statyka liniowa. Bardziej zaawansowane tematy zostaną przedstawio-
ne w sposób skrótowy i mogą zostać pogłębione na kursie zaawansowanym.

Rozpoczynamy niezbędnym do  prawidłowego zrozumienia tematu, wprowadzeniem do  teorii. 
W kolejnej fazie przedstawimy techniki rozwiązywania zagadnień najczęściej spotykanych w prak-
tyce inżynierskiej. Ważną częścią składową kursu będzie rozwiązywanie zagadnień praktycznych. 
W tym celu oddajemy do dyspozycji nowoczesne laboratorium komputerowe wraz z oprogramowa-
niem. Przewidujemy również dyskusję problemów występujących u poszczególnych uczestników.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 1

Analizy termiczne
i termo-mechaniczne w ANSYS
1 dzień
Jednodniowy kurs podstawowy, przeznaczony dla osób zainteresowanych analizami rozkładu tem-
peratury oraz wpływem temperatury na zachowanie mechaniczne konstrukcji. Kurs podsumowuje 
metody analiz termo-mechanicznych. Wstęp teoretyczny stanowi przypomnienie i usystematyzo-
wanie wiedzy z zakresu termo-mechaniki. Podczas szkolenia większa uwaga będzie zwrócona na 
cześć praktyczną, poprawną definicję analizy, unikanie błędów rozwiązania oraz dyskusję wyników. 
Od kursantów oczekuje się podstawowej znajomości środowiska Workbench w  tym DesignMo-
deler oraz Mechanical. Jako wprowadzenie proponowany jest kurs: Geometria i siatki oraz MES dla 
praktyków.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 2

Mechanika
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Zagadnienia nieliniowe
i kontakt w MES
3 dni
Świat rzeczywisty jest nieliniowy. Najczęściej przeprowadzane symulacje komputerowe rzeczywi-
stych układów używają modeli liniowych ze względu na ich prostotę numeryczną i łatwość imple-
mentacji. Takie założenie obowiązuje jednak w  ściśle określonych warunkach zachowania rzeczy-
wistego układu, np: brak dużych odkształceń, obciążenia niepowodujące uplastycznienia czy też 
brak kontaktu. W przeciwnym razie, aby wiernie odwzorować rzeczywistość, musimy przeprowadzić 
obliczenia nieliniowe.

By nasi Klienci byli w stanie wykonywać symulacje, które lepiej odwzorują rzeczywistość przygoto-
waliśmy zaawansowany, trzydniowy kurs z zagadnień nieliniowych.

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z analizą nieliniową w systemie ANSYS. Opisane zostaną 
podstawowe typy zagadnień nieliniowych, ich modelowanie, analiza i problemy, jakie mogą wystą-
pić podczas rozwiązania. Całość będzie uzupełniona o ciekawe ćwiczenia praktyczne.

Od osób uczestniczących w kursie wymagana jest podstawowa znajomość zagadnień MES jak i me-
chaniki, mile widziana jest również podstawowa znajomość programu ANSYS.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 3
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Zmęczenie
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Zmęczenie materiału to poważny problem 
dla wielu inżynierów i konstruktorów. Kwestia 
żywotności produktu jest również zagadnie-
niem menadżerskim. Jaki będzie czas życia 
elementu? Co ma wpływ na żywotność ukła-
du? Czy wprowadzone zmiany poprawią czy 
zmniejszą wytrzymałość zmęczeniową kon-
strukcji? To są bardzo istotne pytania, na które 
często nie ma prostych odpowiedzi.

ANSYS posiada w  swoim portfolio szereg 
narzędzi do analiz zmęczeniowych począw-

szy od  poziomu podstawowego jak ANSYS 
Fatigue, a  skończywszy na najbardziej za-
awansowanych rozwiązaniach od HBM nCo-
de. Do odpowiedzi na nurtujące nas pytania 
stosujemy różne rozwiązania. W  zależności 
od  stopnia skomplikowania konstrukcji, pro-
cesów technologicznych i warunków pracy.

Nasza oferta zawiera zarówno kursy wpro-
wadzające jak i  kursy zaawansowane i  kursy 
na zamówienie.
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Wprowadzenie
do analiz zmęczeniowych
1 dzień
Szkolenie obejmuje swoją tematyką podstawy analiz zmęczeniowych w środowisku ANSYS Work-
bench. Zadaniem kursu jest zapoznanie słuchaczy z metodami oszacowania zmęczenia materiałów 
przy użyciu zaawansowanych, a jednocześnie stosunkowo prostych w obsłudze narzędzi współpra-
cujących bezpośrednio z popularnymi systemami CAD i CAE.

Kurs jest skierowany do inżynierów/konstruktorów, którzy chcą zaznajomić się z analizami zmęcze-
niowymi. Od uczestnika wymagana jest znajomość mechaniki i wytrzymałości materiałów oraz zmę-
czenia w stopniu umożliwiającym określenie celu analizy i oceny otrzymanych wyników. Mile widzia-
na jest znajomość ANSYS Workbench w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie podstawowych 
analiz mechanicznych.

Kurs prowadzony jest w oparciu o licencję ANSYS DesignSpace – program do analizy MES i moduł 
ANSYS Fatigue działający w środowisku Workbench. Na życzenie, kurs może być prowadzony w opar-
ciu o oprogramowanie nCode DesignLife.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 1

Analizy zmęczeniowe złącz spawanych
1 dzień
Jednodniowy kurs, którego celem jest poszerzenie wiedzy uczestników o umiejętność prognozowa-
nia wytrzymałości zmęczeniowej złącz spawanych na podstawie wyników z MES.

Uczestnicy zdobędą również dodatek do środowiska ANSYS Workbench – „MESco HotSpot Toolbar”, 
służący do wykonania analizy zmęczeniowej złącz spawanych. Narzędzie zostało napisane przez in-
żynierów MESco i jest dostępne jedynie dla naszych Klientów.

Szkolenie przeznaczone jest dla inżynierów i technologów konstrukcji spawanych, takich jak: zbior-
niki ciśnieniowe, silosy, konstrukcje nośne, ramy. Treść kursu dotyczy przede wszystkim analizy wyni-
ków – tzw. postprocessingu – dlatego może on być interesujący również dla osób, których zadaniem 
jest weryfikacja normowa konstrukcji.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 2

Kursy
ZmęczenieMechanika
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Podstawy wytrzymałości zmęczeniowej 
i mechanika pękania w MES
2 dni
Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów przedstawiamy dwudniowe szkolenie z zakresu analizy 
uszkodzeń zmęczeniowych i bezpieczeństwa konstrukcji po wykryciu pęknięć. Szkolenie jest skie-
rowane do pracowników działów analizy konstrukcji, badań i rozwoju oraz ekspertów zajmujących 
się analizą bezpieczeństwa. Uczestnictwo w kursie wymaga dobrej znajomości teorii wytrzymałości 
materiałów oraz oprogramowania MES. Przed przystąpieniem do kursu zalecamy ukończenie szko-
lenia „MES dla praktyków”.

W trakcie kursu omawiane będą między innymi:

–  mechanizmy powstawania i rozprzestrzeniania się uszkodzeń zmęczeniowych 
w ośrodkach ciągłych,

– model materiałowy w analizie zmęczeniowej,

– charakterystyczne cechy cyklu obciążenia,

– wpływ kształtu geometrii na własności trwałości zmęczeniowej,

– technologiczne i środowiskowe czynniki wpływu,

– oczekiwane rezultaty i dokładność w analizie zmęczeniowej,

– mechanika pękania,

– stabilność pęknięć i współczynnik bezpieczeństwa,

– wzrost dyskretnych wad i szczelin,

– zasady projektowania przeciwko zmęczeniu.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 3
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Dynamika
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Wszędzie gdzie chcemy symulować zacho-
wanie konstrukcji poddawanej wysokim ob-
ciążeniom trwającym ułamki sekund koniecz-
ne jest zastosowanie równań nieliniowych 
w  postaci jawnej. Pozwala to znać stan ba-
danego obiektu w  poszczególnych krokach 
czasowych.

Pierwsze równania tego typu były tworzo-
ne już w latach 40-tych ubiegłego wieku na 
rzecz wojska. To właśnie przemysł zbrojenio-
wy przyczynił się do rozwoju oprogramowa-
nia do  symulacji zjawisk szybkozmiennych. 
Najpopularniejszym obecnie kodem do tego 
typu analiz jest LSTC LS-DYNA. Prace nad pro-
gramem (wówczas nosił on nazwę DYNA3D) 
rozpoczął w 1976 r. Dr. John O. Hallquist w La-

wrence Livermore National Laboratory. Miał 
to być pierwszy program do  modelowania 
tego typu zjawisk w  3D. Obecnie LS-DYNA 
to najpopularniejszy kod do symulacji zjawisk 
szybkozmiennych. Korzystają z  niego prak-
tycznie wszystkie firmy z  przemysłu zbroje-
niowego, samochodowego i lotniczego.

W  środowisku Workbench możliwe jest 
prowadzenie analiz zjawisk szybkozmiennych 
w AUTODYN i LS-DYNA. Programy te są nie-
zastąpione w  procesie wirtualnego prototy-
powania, gdzie testy niszczące odgrywają 
ważną rolę w procesie walidacji. Mamy do za-
oferowania zarówno kursy wprowadzające 
jak i kursy na zamówienie np. oparte o zleco-
ną symulację.
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Wstęp do obliczeń dynamicznych
w LS-DYNA
2 dni
Postęp w technice komputerowej i nowe generacje oprogramowania obliczeniowego umożliwiają 
obecnie symulowanie bardzo dynamicznych zjawisk, w których zakres odkształceń przekracza gra-
nicę plastyczności, powodując często przerwanie ciągłości materiału i w konsekwencji jego znisz-
czenie.

LS-DYNA to oprogramowanie do symulacji zjawisk szybkozmiennych stworzony przez LSTC (Liver-
more Software Technology Corporation). Program jest używany przez wiodących producentów 
w przemyśle samochodowym, lotniczym, kolejowym, wojskowym. LS-DYNA wykorzystuje szybkie 
sformułowanie typu „explicit” mające wiele zalet w analizie problemów wysoko nieliniowych i szyb-
kozmiennych: wybuchy, zderzenia, obróbka plastyczna etc.

Ten dwudniowy kurs ma na celu wprowadzenie użytkownika w teorię metody „explicit”, zapoznanie 
z podstawami funkcjonalności programu LS-DYNA oraz przybliżenie metody modelowania zjawisk 
szybkozmiennych. Wiedza teoretyczna zostanie uzupełniona o ciekawe przykłady praktyczne po-
zwalające na samodzielną pracę z programem po ukończeniu kursu.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 1

Wstęp do obliczeń dynamicznych
w AUTODYN
2 dni
Szkolenie wprowadzające do programu ANSYS Explicit STR opartego na solverze AUTODYN. Narzę-
dzie to pozwala na efektywną symulację silnie nieliniowych i szybkozmiennych zjawisk fizycznych 
(zachodzących często w  czasie poniżej jednej sekundy). Explicit STR to moduł pracujący na plat-
formie Workbench umożliwiając ścisłą współpracę z innymi produktami ANSYS, poszerzając zakres 
prowadzonych analiz.

Uczestnikom przybliżona zostanie teoria związana z metodą niejawną rozwiązywania równań (ex-
plicit) na podstawie konkretnych przykładów. W prowadzeniu symulacji zjawisk dynamicznych bar-
dzo istotna jest siatka, od której jakości zależy nie tylko jakość samych wyników ale również czas 
trwania obliczeń. Na kursie ta kwestia zostanie dokładnie omówiona, podobnie jak kwestie związa-
ne z kontaktem.

Po zakończonym kursie uczestnicy będą umieli samodzielnie pracować w środowisku AUTODYN.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 2

Kursy
DynamikaMechanika
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ANSYS Rigid Body Dynamics
1 dzień
ANSYS Rigid Body Dynamics jest modułem do  symulacji ruchu mechanizmów złożonych z  brył 
sztywnych. Układy mechaniczne często złożone są z wielu zależnych od siebie części. Prowadzenie 
symulacji dla takiego układu z uwzględnieniem plastyczności każdej części z osobna jest przedsię-
wzięciem bardzo kosztownym. W RBD analiza nawet skomplikowanych geometrii trwa bardzo krót-
ko. W module tym poszczególne części mechanizmu są ze sobą połączone za pomocą więzów (tzw. 
Joints), które definiują ruch części względem siebie. W więzach również zadawane są wymuszenia, 
takie jak przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia.

Typowa analiza pozwala na dokładne zbadanie ruchu mechanizmu, wyznaczenie prędkości i przy-
śpieszeń poszczególnych części złożenia, oraz sił występujących w więzach pomiędzy nimi. Można 
także w wygodny sposób przenieść siły z takiej analizy do standardowej analizy wytrzymałościowej, 
zaczynając od licencji ANSYS Professional.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 3

Dynamika liniowa
2 dni
Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z metodami analiz z zakresu dynamiki liniowej w śro-
dowisku ANSYS Workbench. Kurs zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące fizycznych i mate-
matycznych aspektów dynamiki uwzględniające podział na domenę czasu i częstotliwości. Przedsta-
wiona będzie procedura wykonywania analizy modalnej, harmonicznej, response spectrum, drgań 
losowych (random vibration) i analizy dynamicznej w czasie (transient structural). Kurs jest skiero-
wany do inżynierów posiadających doświadczenie w prowadzeniu analiz numerycznych. Zalecamy 
wcześniejszy udział w kursie „MES dla praktyków”. 

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 4
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Przepływy
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Dzięki silnemu rozwojowi kodu ANSYS zy-
skał zaufanie swoich Klientów i zaczął szybko 
przejmować kolejne firmy z branży integrując 
ich kod z platformą Worbench. I tak w 2003r 
ANSYS wykupił CFX a następnie w 2006r czę-
ścią ANSYS stał się FLUENT. Przed ich zakupem 
obie firmy były konkurencyjne, równocze-
śnie będąc największymi graczami na rynku 
oprogramowania do  symulacji przepływów. 
Po ich przejęciu podjęto decyzję o  transfe-
rze technologii między kodami i  interfejsem 
CFX i FLUENT. Dzięki temu podniesiona zosta-
ła wartość użytkowa obu tych programów, 
zapewniając łatwość obsługi i  umożliwiając 

równocześnie wykonywanie najbardziej za-
awansowanych symulacji przepływów.

Dziś ANSYS CFD (CFX + FLUENT) posia-
da około 70% rynku. Jest to świadectwo nie 
tylko dynamicznego rozwoju ale i  najwyż-
szej jakości. Kod CFD od  ANSYS jest bardzo 
powszechny zarówno w  przemyśle jak i  na 
wyższych uczelniach, a jak wiadomo, im wię-
cej użytkowników, tym szersza i bardziej po-
wszechna jest wiedza dotycząca produktu. 
Jest to również gwarancja pewnej inwestycji. 
MESco korzysta z rozwiązań ANSYS od wielu 
lat i jesteśmy przekonani, że nie ma lepszych 
narzędzi.
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Wprowadzenie do analizy przepływów
2 dni
Celem tego kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi sy-
mulacji komputerowych przepływów. Skierowany jest do  inżynierów, którzy chcą wykorzystywać 
nowoczesne narzędzia wspierające proces projektowy, ale nie pracowali wcześniej w  ANSYS CFD 
(ANSYS Computational Fluid Dynamic). Zakładana jest znajomość podstaw teorii mechaniki płynów 
pozwalająca na sformułowanie problemu oraz analizę wyników. Kurs jest prowadzony w  oparciu 
o programy: ANSYS CFX lub ANSYS FLUENT. Szkolenie ma za zadanie wprowadzenie uczestnika w sy-
mulacje CFD w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie pracy z programami ANSYS oraz dalsze bardziej 
zaawansowane rozwijanie swoich umiejętności.

Kurs zawiera wprowadzenie teoretyczne. Uczestnicy zostaną również zaznajomieni z poszczególny-
mi etapami symulacji CFD: uproszczenia geometrii, Preprocessing (siatka, warunki brzegowe), Post-
processing (obróbka i interpretacja wyników) ostatnim punktem kursu jest analiza błędów.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 1

Wprowadzenie do UDF
1 dzień
Jednodniowy kurs wprowadzający w tworzenie funkcji użytkownika tzw. UDFy (User Defined Func-
tion) za pomocą języka C, które następnie łączone są z solverem Fluent’a. Umożliwia to dostosowanie 
FLUENTa do własnych potrzeb (np. warunki brzegowe opisane funkcjami lub właściwości materiało-
we zależne od kilku parametrów).

Kurs jest skierowany do osób, które chcą rozpocząć pracę z  funkcjami użytkownika. Kurs obejmu-
je swoją tematyką podstawy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia z  tworzenia funkcji użytkownika 
w programie ANSYS FLUENT. Mile widziana umiejętność programowania w C.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 3

Spalanie i Radiacja w ANSYS FLUENT
2 dni
Kurs przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą modelować zjawisko spalania oraz towarzy-
szący mu transport ciepła poprzez radiację. W  czasie kursu będą przedstawiane różne podejścia 
do modelowania procesów spalania dla różnych typów paliw. Od uczestników szkolenia wymagana 
jest podstawowa znajomość oprogramowania ANSYS FLUENT.

Kursanci najpierw zostaną wprowadzeni w  zasady modelowania reakcji spalania. Przedstawione 
zostaną modele spalania dostępne w oprogramowaniu ANSYS FLUENT, takie jak Species Transport, 
Non-premixed combustion, Premixed combustion. Kolejnym etapem będzie omówienie modelo-
wania zanieczyszczeń oraz najlepsze praktyki związane z modelowaniem spalania. W dalszej części 
kursu poruszone będą zagadnienia związane z radiacją: dostępne modele oraz wybór najlepszego 
w zależności od rodzaju symulacji.

Zakończenie kursu umożliwi dokonywanie samodzielnych, świadomych symulacji spalania i radiacji 
w oprogramowaniu ANSYS FLUENT.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 2

Przepływy

Kursy
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Symulacje Fluid Structure
Interaction (FSI)
1 dzień
Kurs zaawansowany, przeznaczony dla osób mających doświadczenie w analizach mechanicznych 
jak i przepływowych stanu nieustalonego. Wymaga podstawowej znajomości języków programo-
wania ANSYS APDL oraz CFX CEL.

Szkolenie wymaga znajomości zarówno podstaw analiz dynamicznych, termicznych jak i przepływo-
wych w ANSYS. W części teoretycznej przedstawione są podstawowe metody sprzężenia jawnego 
i niejawnego w solverach ANSYS, jak również specjalne metody analizy zjawisk FSI. Omówione zosta-
ną kluczowe ustawienia poszczególnych pól fizycznych, mające wpływ na dokładność wyników, jak 
i czas rozwiązania.

Poprzez dokładne odwzorowanie warunków wymiany ciepła na powierzchniach ciał, metody sprzę-
żenia FSI są bardzo pożądane w analizach termomechanicznych. Jako przykład takiego zastosowania 
można wskazać wymienniki ciepła, silniki i generatory, turbiny, metody obróbki cieplnej, mikro urzą-
dzenia mechaniczne (MEMS). Także wszędzie tam, gdzie dobór kształtu jest kluczowy pod kątem 
odprowadzenia ciepła, a wymagania efektywności urządzenia wprowadzają wymóg optymalizacji 
zarówno pola mechanicznego jak i przepływowego.

Drugim polem aplikacji są analizy dynamiczne, w  których zmiana konfiguracji geometrycznej lub 
kształtu wpływa na przepływ i vice versa. Do takich urządzeń można zaliczyć różnego rodzaju elemen-
ty armatury np. zawory bezpieczeństwa, pompy np. wyporowe zębate czy przeponowe jak i wirowe, 
urządzenia biomedyczne jak membrany, zastawki, również analizy przepływu w  żyłach, symulacje 
aerodynamiczne, także aeroelastyka, symulacje drgań konstrukcji wzbudzanych przez przepływ itp.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 4

Symulacje wytłaczania
w programie ANSYS POLYFLOW
4 dni
Zadaniem kursu jest zaznajomienie słuchaczy z symulacją komputerową przy użyciu metody ele-
mentów skończonych (MES) ze szczególną uwagą ma techniki wytwarzania. MES jest obecny 
w przemyśle i nauce na całym świecie jako podstawowe narzędzie do rozwiązywania różnorodnych 
problemów techniki. Umożliwia ona poznanie zachowania się produktu już we wczesnej fazie pro-
jektowania. Prowadzi to do skrócenia okresu wdrożenia do produkcji, uniknięcia budowy wielu kosz-
townych prototypów, jak również zwiększenie konkurencyjności na rynku (np. poprzez zastosowanie 
optymalizacji).

Kurs wprowadza uczestników w sposób przejrzysty i zrozumiały w tematykę procesów wytłaczania 
(extruzji). Omówione będą metody importu modeli CAD, weryfikacji modelu i  jego naprawy oraz 
zakładanie siatki elementów skończonych. Na kursie będzie również omawiany temat tworzenia wła-
snych materiałów i dobór właściwego modelu numerycznego.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 5
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Przygotowanie 
geometrii
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Właściwe przygotowanie geometrii do ana-
lizy numerycznej jest kluczem do  szybkiej 
symulacji. Często to błędnie przygotowany 
model CAD powoduje problemy przy zakła-
daniu siatki lub optymalizacji parametrycz-
nej. Geometrie przygotowywane przez kon-
struktorów często zawierają również zbędne 
z punktu widzenia symulacji szczegóły: śrub-
ki, podkładki, zaokrąglenia, fazowania itp. 
Jednak taki poziom szczegółowości prowadzi 
do  znacznego lokalnego zagęszczenia siatki 
niepotrzebnie wydłużając czas obliczeń.

W  symulacji bardzo dużą rolę odgrywa 
rodzaj siatki elementów skończonych. Inne 
elementy są stosowane do  analizy wytrzy-
małościowej konstrukcji z blachy, a inne, gdy 
chcemy symulować przepływ przez kanał 
spalin. Ponieważ od  siatki i  przygotowania 
geometrii tak wiele zależy, kursy z  tego za-
kresu są ważne dla wszystkich, którzy zajmują 
się symulacją komputerową, bez względu na 
oprogramowanie.

ANSYS dysponuje narzędziami idealnie 
przystosowanymi do przygotowania geome-
trii i siatki. Dzięki narzędziom do automatycz-
nego wykrywania kontaktu lub osobliwości 
geometrii (przenikające się powierzchnie itp.), 
bardzo łatwego usuwania określonych przez 
użytkownika cech geometrii (fazowania, za-
okrąglenia, nakrętki itp.) w połączeniu z przy-
stępnym interfejsem ANSYS daje do dyspozy-
cji pełen wachlarz opcji by zapewnić komfort 
pracy inżynierom.

ANSYS posiada również specjalistyczne na-
rzędzia do generacji siatki. Pozwala to na peł-
ną kontrolę nad parametrami siatki i  dostar-
cza wyczerpujących danych co do jej jakości. 
Możemy nie tylko wybrać rodzaj elementu 
(solid, shell…), ale również łączyć je tworząc 
modele np. shelowo-belkowe dla uzyskania 
minimalnego czasu obliczeń.
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Przygotowanie geometrii

Geometria w ANSYS SpaceClaim
Direct Modeler
1 dzień
SpaceClaim to alternatywa dla modułu DesignModeler. Posiada inne niż tradycyjne podejście do mo-
delowania, ma przyjazny i szybki interfejs z wieloma skrótami klawiszowymi oraz nie bazuje na drze-
wie historii. Jest to narzędzie szczególnie skuteczne przy pracy koncepcyjnej, gdy rozpatrywanych 
jest wiele wariantów konstrukcji. Dzięki wykonywaniu operacji na zasadzie „złap i przesuń” lub „za-
znacz i powiel” SpaceClaim umożliwia bardzo szybkie wprowadzanie zmian w geometrii, co z kolei 
pozwala na szybsze przygotowanie kolejnych modeli do przeliczenia, uchwycenie trendu w zacho-
waniu konstrukcji jest jeszcze szybsze i prostsze. SpaceClaim to również czytnik prawie wszystkich 
formatów plików rodzimych dla popularnych programów CAD.

Kurs zaznajomi uczestników z podstawowymi funkcjami oprogramowania i pokaże, jak nowe po-
dejście możne efektywnie poprawić czas modelowania. Po zakończeniu kursu użytkownik będzie 
w stanie wykonywać samodzielnie geometrię i wprowadzać uproszczenia do istniejących modeli. 
Posiądzie również wiedzę w zakresie parametryzacji geometrii.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 2

Kursy

Geometria w ANSYS DesignModeler
1 dzień
W czasie kursu zostanie przedstawione samo środowisko oraz narzędzia do generacji geometrii – 
ANSYS DesignModeler. Jest to moduł podobny do typowego oprogramowania CAD, ale zorientowa-
ny na przygotowanie geometrii bazując na drzewie projektu. Moduł posiada ogromną ilość szybkich 
i wydajnych narzędzi, które pomagają osobom nieposiadającym wyszkolenia w dziedzinie projekto-
wania CAD generować lub przystosować geometrię do analiz MES.

Celem kursu jest przedstawienie interfejsu i większości funkcji modułu. Poruszone będą również kwe-
stie związane z metodologią importu, upraszczania jak i parametryzacji geometrii. Po zakończeniu 
kursu uczestnik będzie mógł samodzielnie prowadzić pracę nad geometrią.

Kurs jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą poznać nowe nowoczesne środowisko pracy 
Workbench.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 1
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Siatki w ANSYS Meshing
1 dzień
ANSYS Meshing to podstawowe narzędzie do generowania siatki elementów skończonych w środo-
wisku ANSYS Workbench. Celem kursu jest przedstawienie zasad przygotowania siatki elementów 
skończonych. Omówione zostaną dostępne typy elementów, opcje kontroli siatki, dopasowanie siat-
ki do danego rodzaju analizy oraz jak uzyskiwać informacje o jakości wygenerowanych elementów.

Po zakończonym kursie użytkownik będzie posiadał wiedzę o dostępnych opcjach tworzenia siatki, 
rodzajach elementów skończonych i ich jakości. Wiedza zawarta w tym kursie to fundament niezbęd-
ny do prawidłowego wykonania analizy numerycznej w środowisku ANSYS.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 3

Zaawansowane Tworzenie Siatek
2 dni
Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z  podstawowymi i  zaawansowanymi zagadnieniami 
dotyczącymi budowy siatki elementów skończonych. Skierowany jest do osób, które chcą wykorzy-
stywać nowoczesne narzędzia do  budowy zaawansowanych siatek dla prowadzonych analiz. Za-
kłada się, że użytkownik posiada podstawową wiedzę o procesie przygotowania modelu do analiz 
numerycznych. Kurs jest prowadzony w oparciu o program ANSYS Extended Meshing i przewiduje 
opanowanie podstawowych umiejętności potrzebnych do  samodzielnego przygotowania siatek 
typu Tetra/Prism oraz Hexa.

Program ANSYS Extended Meshing jest zaawansowanym preprocesorem pozwalającym na budowę 
siatek o wielu zastosowaniach i spełniających najwyższe wymogi jakości. Program występuje pod 
dwoma postaciami ICEM CFD oraz AI*Environment. Pierwsza jest ukierunkowana na przygotowanie 
siatek dla analiz CFD (posiada specyficzne narzędzia oraz pozwala na export siatek do ponad 100 
solverów CFD), druga pozwala na przygotowanie siatki, a nawet zadanie warunków brzegowych dla 
takich solverów jak ANSYS, Abaqus czy Nastran. Otwarta architektura pozwala na wczytywanie geo-
metrii z większości CADów, a nawet importowanie gotowych siatek.

Celem kursu jest zgłębienie tematyki związanej z generowaniem siatek o wysokiej jakości, które mają 
istotny wpływ np. przy analizach dynamicznych. Uczestnik po zakończonym kursie będzie posiadał 
wiedzę pozwalającą utrzymać wysoki poziom kontroli nad generowaną siatką.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 4
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Elektromagnetyzm
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Dynamiczny rozwój przemysłu elektronicz-
nego wzbudził u  producentów potrzebę 
symulacji układów elektronicznych ze wzglę-
du na ich rosnącą złożoność. Obecnie nie 
jest możliwe by przewidzieć jak dodatkowy 
komponent elektroniczny wpłynie na cały 
układ, dlatego już od  ponad dwudziestu lat 
rozwijane jest oprogramowanie, które ma 
nam pomóc w badaniu jaki wpływ na układy 
elektroniczne mają pola elektromagnetyczne 
o różnej częstotliwości.

Rozpoznające te trendy, ANSYS w  2008r 
przejął światowego lidera wśród producen-
tów oprogramowania do symulacji pól elek-
tromagnetycznych niskiej i  wysokiej często-

tliwości: ANSOFT. Od tego momentu ANSYS 
zaczął integrację rozwiązań ANSOFT z  śro-
dowiskiem Workbench oraz dalszy rozwój 
tych narzędzi, umożliwiając dwukierunkowe 
sprzężenie analiz elektrycznych i  elektroma-
gnetycznych z  analizami przepływów i  me-
chanicznymi.

Obecnie oprogramowanie ANSYS pozwa-
la na projektowanie w  oparciu o  symulację: 
silników elektrycznych, układów scalonych, 
procesorów, anten, układów sterowania, sys-
temów zasilania itp. Dodatkowo możliwe jest 
sprzężenie zwrotne z  analizami mechanicz-
nymi i  CFD, które pozwalają producentom 
jeszcze lepiej zrozumieć swoje produkty.
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Wprowadzenie do obliczeń
pól elektromagnetycznych w ANSYS Maxwell
2 dni
W związku z rosnącym zainteresowaniem dotyczącym modelowania zagadnień elektromagnetycz-
nych z wykorzystaniem metody elementów skończonych przygotowaliśmy szkolenie umożliwiające 
rozpoczęcie pracy osobom, które nigdy wcześniej nie miały styczności z oprogramowaniem ANSYS. 
Oprogramowanie ANSYS Maxwell umożliwia m.in. analizę rozkładu pola elektromagnetycznego (2D 
oraz 3D) z uwzględnieniem strat, zjawiska naskórkowości, zbliżenia i prądów wirowych. Dodatkowo 
dzięki możliwościom modelowania ruchu w analizach typu transient pozwala na wykonywanie obli-
czeń maszyn elektrycznych, elektromagnesów, cewek, aktuatorów i czujników.

Dwudniowy kurs skierowany jest przede wszystkim do osób, które zaczynają swoją pracę w środo-
wisku ANSYS Maxwell. Kurs swoją tematyką obejmuje podstawy teoretyczne z dużym naciskiem na 
praktyczne zastosowanie oprogramowania w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. W trakcie 
kursu uczestnicy poznają podstawy interfejsu użytkownika, sposób definiowania warunków brzego-
wych, wymuszeń oraz sposób definiowania analizy i weryfikacji wyników. Rozszerzeniem kursu wpro-
wadzającego do obliczeń pól elektromagnetycznych jest kurs „Analizy sprzężone w ANSYS Maxwell”.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 1

Analizy sprzężone w ANSYS Maxwell
1 dzień
Jednodniowy kurs, którego celem jest wprowadzenie do analiz sprzężonych w środowisku ANSYS. 
Podczas kursu uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą wykonywania analiz sprzężonych w środowi-
sku ANSYS Workbench z wykorzystaniem programów Maxwell, Simplorer oraz Mechanical.

W trakcie kursu realizowane będą przykłady pokazujące krok po kroku jak wykonać analizę sprzężo-
ną w środowisku ANSYS Workbech. Analizy sprzężone (termo-elektryczno-mechaniczne) pozwala-
ją jeszcze lepiej poznać zjawiska towarzyszące przepływowi prądu jak np. zmiana konduktywności 
materiału pod wpływem wzrostu temperatury, naprężenia i  odkształcenia związane ze wzrostem 
temperatury, nagrzewanie indukcyjne elementów w skutek indukowania się prądów wirowych.

Kurs jest rozszerzeniem kursu „Wprowadzenie do  obliczeń pól elektromagnetycznych w  ANSYS 
Maxwell” – od uczestników wymagana jest wiedza podstawowa w zakresie wykonywania obliczeń 
w oprogramowaniu Maxwell 2D/3D.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 2

Elektromagnetyzm

Kursy
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Wprowadzenie do ANSYS Simplorer
1 dzień
ANSYS Simplorer jest oprogramowaniem do symulacji układów sterowania na poziomie syste-
mowym. Simplorer dysponuje unikalnymi możliwościami łączenia elementów elektrycznych, 
mechanicznych, przepływowych, hydraulicznych, magnetycznych i  umożliwia wykonywanie 
analiz sprzężonych z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS: Maxwell, Mechanical, RBD, HFSS 
i Matlaba Simulinka. Posiada on bardzo bogatą bibliotekę elementów, które mogą być pomoc-
ne w  budowaniu np. układów sterowania silników, analizie układów energoelektronicznych 
i nie tylko.

Jednodniowe szkolenie zawiera przegląd możliwości oprogramowania ANSYS Simplorer jako sy-
mulatora na poziomie systemowym. Wprowadza użytkownika w interfejs programu, struktury da-
nych, podstawowe obwody, modele multiphysics, biblioteki komponentów, bloki sterujące oraz 
funkcyjne. Podczas kursu zaprezentowane zostaną również możliwości oprogramowania w za-
kresie modelowania układów elektrycznych i energoelektronicznych, parametryzacji elementów 
i analizy parametrycznej.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 3
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Ponieważ ANSYS to bardzo rozbudowa-
ne środowisko, nie wszystkie kursy można 
ująć w  standardowych ramach. Dlatego 
MESco przygotowało szeroki wachlarz kur-
sów dodatkowych, które pozwalają ich od-
biorcom na zgłębienie wiedzy w dosyć wą-
skim zakresie. Umożliwia to specjalizację, 
która owocuje w  formie wypracowanych 
najlepszych praktyk, samodzielnie napi-
sanych procedur i  dodatkowych narzędzi 
usprawniających codzienną pracę oblicze-
niowców.

Poniższe szkolenia wymagają od  ich 
uczestników ugruntowanej wiedzy teo-
retycznej i praktyki w prowadzeniu analiz 
numerycznych.
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Wprowadzenie do analiz kompozytów
2 dni
Dwudniowy kurs obejmujący swoją tematyką podstawy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia z zasto-
sowania oprogramowania ANSYS Composite PrePost (ACP). Program ten stanowi nakładkę do licencji 
ANSYS Professional lub wyższej, a jego zadaniem jest ułatwienie wykonania analizy konstrukcji kom-
pozytowych.

Kurs rozpoczyna się krótkim, ale niezbędnym do prawidłowego zrozumienia tematu, wprowadze-
niem do teorii. Po wprowadzeniu wykonanych zostanie szereg ćwiczeń przedstawiających meto-
dologię pracy i techniki rozwiązywania przedstawionych zagadnień. Ćwiczenia zostaną wykonane 
za pomocą narzędzia ANSYS Composite PrePost i ANSYS Mechanical. Będą one polegały głównie 
na wczytaniu wstępnie przygotowanej analizy i poprawnym zdefiniowaniu własności i ustawień 
konstrukcji kompozytowych (dane mat. orientacja włókien, interpretacja wyników itd.). Wczytywa-
ne analizy będą już posiadały geometrię, siatkę elementów skończonych oraz obciążenia i podpo-
ry, zadawanie tych warunków nie będzie omawiane. Jako wprowadzenie polecamy kurs „MES dla 
praktyków”.

Kurs jest skierowany do osób początkujących. Bardziej zaawansowane tematy z tej dziedziny zostaną 
przedstawione w sposób skrótowy i mogą zostać pogłębione na kursie indywidualnym.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 2

Programowanie w APDL
(Ansys Parametric Design Language)
1 dzień
APDL to język programowania używany w ANSYS Classic, będący pierwotnym środowiskiem pracy 
oprogramowania ANSYS. Język ten umożliwia nam bardzo szczegółowe przygotowanie symulacji, 
niemożliwe do wykonania w środowisku ANSYS Workbench. Kurs obejmuje swoją tematyką pod-
stawy teoretyczne oraz referencję składni i  praktyczne ćwiczenia z  zastosowania programowania 
w języku APDL. Tematy ćwiczeń ukierunkowane są na problemy występujące w pracy konstruktora 
mechanika. Szkolenie będzie prowadzone przede wszystkim w środowisku ANSYS Classic (tzw. „czar-
ny” ANSYS), jednak część skryptów będzie również uruchamiana w ANSYS Workbench.

Od uczestników kursu oczekuje się podstawowej znajomości środowiska Workbench i Classic. Mile 
widziana jest również podstawowa wiedza z zagadnień związanych z programowaniem. Po zakoń-
czeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu wykonywania analiz w klasycznym środowi-
sku ANSYS. Kurs pomoże również w wypracowaniu najlepszych praktyk by skutecznie wykorzysty-
wać zarówno środowisko ANSYS Workbench jak i ANSYS Classic.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 1

Kursy
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Normy i procedury w MES,
czyli podstawy ANSYS DesignAssessment
1 dzień
Szkolenie z wykorzystania modułu DesignAssessment będącego elementem wszystkich, profesjo-
nalnych licencji ANSYS. Wykorzystując to narzędzie możliwe jest wprowadzenie do procesu projek-
towego elementu eksperckiej weryfikacji konstrukcji. Kurs jest skierowany do pracowników działu 
rozwoju, analityków wykonujących powtarzające się procedury weryfikacji np. w Excel, pracowników 
wyższych uczelni. Od uczestników oczekuje się dobrej znajomość teorii wytrzymałości materiałów 
oraz oprogramowania ANSYS w zagadnieniach mechaniki. Do pełnego skorzystania z kursu koniecz-
na jest również umiejętność programowania, najlepiej w Python lub IronPython.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 3

Optymalizacja konstrukcji
1 dzień
Optymalizacja konstrukcji (1 dzień) – Jednodniowy kurs z zastosowania narzędzia ANSYS DesignXplo-
rer. Celem kursu jest zapoznanie z praktycznym wykorzystaniem metod optymalizacji konstrukcji. 
Kurs będzie zawierał wprowadzenie teoretyczne z zastosowania metod: what if, deterministycznej 
i six sigma w procesie optymalizacji konstrukcji. Z kursu mogą skorzystać zarówno inżynierowie R&D, 
jak i konstruktorzy i osoby na szczeblu menadżerskim. Dzięki zastosowaniu narzędzi optymalizacyj-
nych ANSYS możliwa jest minimalizacja kosztów produkcji i ryzyka zawodności.

Poruszane zagadnienia:

1. Optymalizacja topologiczna.

2. Optymalizacja parametryczna.

3. Analiza czułości układu.

4. Optymalizacja ciągła i wariantowa.

Temat kursu:

Czas trwania:

Opis:

kurs nr 4
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Szkolenia na zamówienie

Konsultacje

Konferencja SYMULACJA

Poza prowadzeniem kursów otwartych, MESco oferuje szkolenia na zamówienie. Są to szko-
lenia, których tematyka i czas trwania może być określony przez Klienta. Szkolenie na zamó-
wienie może zawierać elementy wybranych kursów otwartych. Podstawą takiego kursu może 
być również wcześniej zlecona symulacja, a wówczas omawiana jest pełna metodologia do-
chodzenia do wyników oraz ich interpretacja: uproszczenia geometrii, parametry, Pre i Post-
processing. Po takim kursie Klient otrzymuje od nas pliki wsadowe do symulacji co pozwala 
inżynierom szybko wdrożyć nabytą wiedzę. Celem szkoleń na zamówienie jest sprostanie indy-
widualnym potrzebom Klientów, pozwalają one również na lepsze poznanie wybranych przez 
zleceniodawcę zagadnień.

Wiele z problemów inżynierskich wymaga specyficznego rozwiązania numerycznego, a z tego 
powodu jego implementacja często nie jest oczywista. Dzięki szerokiemu doświadczeniu mo-
żemy zaproponować naszym Klientom wskazówki, które trwale poprawią jakość pracy nad kon-
kretnym problemem. Celem konsultacji jest często pomoc w interpretacji wyników, znalezienie 
najbardziej stabilnego rozwiązania numerycznego dla złożonych symulacji, czy też omówienie 
poprawności przyjętej metodologii. Jest to usługa skierowana do użytkowników posiadających 
już doświadczenie w prowadzeniu analiz.

MESco co roku organizuje konferencję SYMULACJA. Jest to największa impreza tego typu w Pol-
sce skupiająca naszych Klientów z nauki i przemysłu. Celem konferencji jest wymiana informacji 
między tymi środowiskami i  poznanie panujących trendów w  dziedzinie symulacji. Referaty 
prezentowane na konferencji mają charakter praktyczny; nasi Klienci prezentują problemy in-
żynierskie i sposób ich rozwiązania za pomocą narzędzi ANSYS lub samodzielnie napisanych 
dodatków. Staramy się wybierać prace o wysokiej jakości merytorycznej oraz różnorodnej te-
matyce. Dodatkowo inżynierowie MESco pokazują nowości w  technologii ANSYSa oraz naj-
ciekawsze projekty realizowane za pośrednictwem naszego biura. Na konferencji prowadzimy 
warsztaty z wybranych dziedzin symulacji w formie skróconych kursów. SYMULACJA to dosko-
nała okazja do poszerzenia wiedzy inżynierskiej i wymiany doświadczeń między użytkownika-
mi ANSYS. Dla osób zainteresowanych zakupem oprogramowania, konferencja pozwoli poznać 
jego szerokie zastosowanie w wiodących gałęziach przemysłu.


