Jesteśmy biurem inżynierskim i przedstawi
cielem ANSYS w Polsce. Wykonujemy
symulacje komputerowe z mechaniki,
przepływów, elektromagnetyzmu
i przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Mamy do zaoferowania ponad dwudziesto
letnie doświadczenie w prowadzeniu
analiz numerycznych oraz bardzo szeroki
zakres wykonanych zleceń. To co nas
odróżnia to model współpracy którego
podstawą jest misja i wizja firmy. Chcemy
być dla naszych Klientów partnerem
w symulacji. Poprzez systematyczny transfer
know-how chcemy aby nasi Klienci
stosowali najlepsze praktyki w dziedzinie
zarządzania symulacją komputerową
i w konsekwencji stali się samodzielnymi
użytkownikami technologii ANSYS.

www.mesco.com.pl

ANSYS został założony w roku 1970 przez dr. Johna Swansona jako
Swanson Analysis Systems, Inc. w celu stworzenia komercyjnego
oprogramowania do symulacji komputerowej metodą elementów
skończonych do symulacji zjawisk statycznych, dynamicznych
i termicznych w konstrukcjach stalowych. Firma notowała stały
wzrost na poziomie 10–20% rocznie i w 1994 r. została przejęta
przez TA A
 ssociates. Nazwa firmy została zmieniona na ANSYS inc.
i rozpoczęto systematyczny wykup pokrewnych technologii w celu
ich integracji na platformie ANSYS Workbench.
Dzisiaj ANSYS to zdecydowany lider technologiczny i rynkowy wśród
producentów oprogramowania do analiz numerycznych. Roczny
obrót firmy wynosi około miliarda dolarów a wydatki na rozwój
oprogramowania to niewiele poniżej 250mln dolarów rocznie.

ANSYS Workbench
ANSYS Workbench to otwarta platforma na której funkcjonują
wszystkie zakupione przez ANSYS technologie. Ujednolicony
schemat pracy, dwukierunkowa komunikacja z dowolnymi
systemami CAD, najlepiej skalujące się obliczenia równoległe
na rynku, analizy sprzężone, optymalizacja – to cechy które
decydują o sile i pozycji ANSYS na rynku.

01 / Multiphysics – technologiczna
przewaga ANSYS

Tak jak świat nie jest jednowymiarowy, tak na konstrukcje
rzadko kiedy działa tylko jeden rodzaj sił. Poprzez zakup technologicznych potentatów i integracji tych rozwiązań, ANSYS
stał się jedynym na rynku oprogramowaniem umożliwiającym symulacje sprzężone z dziedziny mechaniki, przepływów
i elektromagnetyzmu. Analizy sprzężone znacznie powiększają wiedze o produkcie i umożliwiają wymianę danych
z symulacji między wieloma działami projektowymi.

02/ Optymalizacja
Optymalizacja to sens symulacji. ANSYS posiada dwa optymalizatory: DesignXplorer i optiSLang. Są to potężne narzędzia
wspomagające użytkowników w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania konstrukcyjnego. Są to szybkie i intuicyjne
moduły dzięki którym badanie wirtualnego prototypu jest
szybkie, a wyniki pewne. W ANSYS Workbench funkcją celu
może być zarówno kształt geometrii jak i optymalny rozmiar
elementu skończonego czy wartość warunku brzegowego,
a to wszystko w zautomatyzowanej formie.

03/ Jednolity schemat pracy
Workbench prowadzi użytkownika poprzez kolejne etapy
symulacji: od definicji danych materiałowych, przez geometrię po wyniki w środowisku o prostym interfejsie. Struktura
projektu pozwala szybko zrozumieć zamysł inżyniera prowadzącego analizę co ułatwia pracę w grupie lub współpracę
między oddziałami.
Dzięki silnemu naciskowi na ergonomię pracy w ANSYS
analityk spędza większość czasu na faktycznej pracy niż na
zmaganiu się z interfejsem.

04/ Dwukierunkowy interfejs
do systemów CAD

ANSYS jest niezależny od systemów CAD. Posiada dwukierunkowe linki do wszystkich popularnych systemów CAD.
Oznacza to, że zmiana geometrii nie wiąże się z koniecznością
powtórzenia całego procesu symulacji – projekt w ANSYS jest
aktualizowany automatycznie.
Dodatkowo ANSYS posiada moduł SpaceClaim Direct Modeler który jest czytnikiem niemal wszystkich plików CAD. Jest
to inżynierski system do naprawy, parametryzacji i upraszczania modeli 3D.

MECHANIKA
01 / ANSYS DesignSpace

02/ ANSYS Mechanical Pro

Moduł przeznaczony dla konstruktorów prowadzących
proste analizy statyczne, geometrycznie oraz materiałowo
liniowe. Posiada możliwości definicji nieliniowego kontaktu bez współczynnika tarcia oraz obliczeń wyboczenia
liniowego. Podstawową przewagą tego narzędzia nad typowymi CAD-owskimi dodatkami jest technologia ANSYS,
czyli ANSYS Workbench.

Moduł rozszerzony w stosunku do DesignSpace o nieliniowości geometryczne (duże odkształcenia, przemieszczenia),
termikę w stanie nieustalonym, pełną technologię kontaktu,
analizę modalną i zmęczenie (ANSYS Fatigue Tool). Moduł
stosowany głównie tam, gdzie konstrukcja pracuje w szerokim zakresie temperaturowym.

03/ ANSYS Mechanical Premium

04/ ANSYS Mechanical Enterprise

Posiada wszystkie możliwości niższych modułów oraz dodatkowo pełną dynamikę liniową: analiza harmoniczna, spektralna, drgania losowe. Przeznaczony do symulacji w dziedzinie
częstotliwości produktów poddawanym dynamicznemu
obciążeniu. Mechanical Premium pozwala na uwzględnienie
nieliniowej, niezależnej od szybkości odkształcania charakterystyki materiału w analizach statycznych.

Najwyższa licencja mechaniczna ANSYS zawierająca wszystkie możliwości powyższych licencji a dodatkowo pozwala na
symulacje dynamiki nieliniowej, również Explicit, symulacja
pękania, analizę kompozytów oraz wiele innych. Jest to
najwyższej klasy narzędzie do symulacji zjawisk mechanicznych w pełnym ich zakresie. Możliwości solvera pozwalaj na
sprzęgnięcie go z analizami CFD, EM, HF i innymi.
Poza możliwościami numerycznymi zawiera on również dużą
ilość modułów dodatkowych.

PRZEPŁYWY
ANSYS posiada wiodące na rynku rozwiązania do symulacji przepływów. Pozwalają one na modelowanie
wszelkich zjawisk związanych z przepływami: spalanie,

turbulencja, przepływy wielofazowe, reakcje chemiczne,
przewodzenie ciepła, radiacja, kawitacja, transfer masy
i ciepła itp.

01 / ANSYS CFD Premium

Pakiet zawiera moduły:

ANSYS CFD Premium – ANSYS CFD od lat jest korporacyjnym standardem w większości firm potrzebujących sprawdzonych narzędzi do symulacji najbardziej złożonych zjawisk
związanych z mechaniką płynów.
ANSYS CFD to wysoce wydajny program generalnego
zastosowania. Szczególnie popularny w przemyśle lotniczym
i wśród producentów wszelkiego rodzaju turbin, maszyn obrotowych, kotłów przemysłowych, instalacji energetycznych,
HVAC itp. Intuicyjny interfejs, wysoka dokładność i bardzo
przystępny postprocessing sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla analityków posiadających wysokie wymagania
wobec możliwości oprogramowania równocześnie oczekując
przyjaznego interfejsu.

ANSYS CFX

ANSYS SpaceClaim

ANSYS FLUENT

4x HPC

02/ ANSYS CFD Enterprise
ANSYS CFD Enterprise – Jest doskonałym narzędziem dla
firm o zróżnicowanych potrzebach ze względu na szeroką
gamę produktów lub zróżnicowany rodzaj prowadzonych
badań numerycznych.
CFD Enterprise umożliwia badania zarówno kwestii
związanych stricte z mechaniką płynów jak i bardzo złożone
i zaawansowane symulacje reakcji chemicznych i spalania
(CHEMKIN) czy optymalizacji pracy silników spalinowych
(FORTE) oraz symulację procesu obladzania się elementów
w samolotach (FENSAP-ICE).

Pakiet zawiera moduły:
ANSYS CFX

DesignXplorer

ANSYS FLUENT

ACT

FENSAP-ICE

ANSYS SpaceClaim

CHEMKIN

4x HPC.

FORTE

Elektromagnetyzm

Ciągły rozwój technologii powoduje, że produkty konsumenckie i przemysłowe posiadają coraz większą funkcjonalność, a co za tym idzie bardziej złożoną architekturę.
Implementacja układów scalonych w do tej pory prostych
produktach zwiększa walory użytkowe ale równocześnie
komplikuje proces projektowy. Silnik samochodowy,
żarówka czy telefon to obecnie urządzenia wyposażone
w skomplikowane systemy elektroniczne lub elektromechaniczne wyposażone w układy zasilania, sterowania,
a także urządzenia pomiarowe lub diagnostyczne.
Bez zastosowania symulacji komputerowej nie da się
przewidzieć jaki wpływ na działanie układu elektronicznego będzie miało zastosowanie nowych komponentów
– zarówno elektronicznych jak i mechanicznych. Dlatego
konieczna jest symulacja kompletnych systemów, a nie
jedynie podzespołów składających się na system (System
Level Simulation). Rozwiązaniem są narzędzia ANSYS do symulacji pracy układów elektronicznych.
ANSYS Maxwell – oprogramowanie przeznaczone
do symulacji pól elektromagnetycznych w szczególności urządzeń elektromechanicznych. Maxwell dzięki
wbudowanemu modułowi do projektowania maszyn
elektrycznych (RMxprt) jest korporacyjnym standardem
wśród największych producentów w tej branży pozwalając
na analizy m.in. silników i generatorów, transformatorów,
dławików (PExprt), a także innych urządzeń elektrycznych.
Dzięki połączeniu narzędzi analitycznych z Maxwellem
możliwe jest wstępne sprawdzenie pomysłu, a następnie
w pełni automatycz ne stworzenie modelu numerycznego
(CAD, siatka, warunki brzegowe).

ANSYS HFSS – potężne narzędzie do symulacji pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości wyznaczające
standardy w dziedzinie symulacji tego typu zjawisk. HFSS
znajduje zastosowanie m.in. przy projektowaniu anten,
aplikacji RF, analizach umiejscowienia anteny, wpływu
otoczenia na działanie elektroniki, symulacji zagadnień
związanych z EMI/EMC. HFSS łączy w sobie zaawansowaną
technologię numeryczną z bardzo przyjemnym i łatwym
w obsłudze interfejsem.

ANSYS Simplorer – jest zaawansowanym i multidyscyplinarnym symulatorem obwodowym, który umożliwia
wykonywanie analiz, optymalizacji oraz weryfikacji
produktu już we wczesnej fazie projektu (analiza pojedynczych komponentów, jak również kompletnych
systemów). Simplorer pozwala na symulację układów
sterowania, a co za tym idzie tzw. co-symulację, czyli

symulację uwzględniającą wpływ układu sterowania
na pracę obiektu (np. wpływ przekształtnika energoelektronicznego na pracę silnika elektrycznego oraz
badanie stanów dynamicznych). Simplorer jest w pełni
zintegrowany z modułami do symulacji mechanicznych,
przepływowych i elektromagnetycznych.

ANSYS AIM
ANSYS AIM to nowy produkt, który został zbudowany na
istniejących solverach ANSYS i jest skierowany głównie
do konstruktorów dla których ważne jest uzyskanie wiarygodnych wyników do oceny koncepcji lub wstępnej weryfikacji projektu. ANSYS AIM posiada możliwości obliczeniowe
z zakresu mechaniki płynów, statyki liniowej i analiz elektromagnetycznych.
Ponieważ ANSYS AIM jest narzędziem dla konstruktorów, nie
jest on przeznaczony do symulacji skomplikowanych zjawisk
fizycznych. Jego ogromną zaletą jest łatwości użytkowania,
szybkie ustawienie modelu i automatyczna generacja siatki
elementów skończonych – a to wszystko w sprawdzonej
technologii ANSYS. Dodatkowo posiada on zintegrowany
moduł CAD: ANSYS SpaceClaim Direct Modeler – doskonałe narzędzi do przygotowania, parametryzacji i naprawy
geometrii.

AIM nie jest konkurencją dla istniejącej struktury produktów ANSYS, lecz uzupełnieniem luki w ofercie dla konstruktorów. Rosnące wymagania rynku powodują że symulacja
jest konieczna na coraz wcześniejszym etapie projektu.
Intuicja nawet najbardziej doświadczonych inżynierów
powoli przestaje odgrywać kluczową rolę ze względu na
rosnący poziom skomplikowania konstrukcji i wielofunkcyjny charakter większości produktów konsumenckich i przemysłowych. Dlatego powstał ANSYS AIM – aby umożliwić
wstępną weryfikację pomysłów konstruktora i zmniejszyć
ilość modeli koncepcyjnych.

Dużą przewagą ANSYS AIM nad konkurencyjnymi
rozwiązaniami z tego segmentu jest technologia ANSYS, szybkość działania i łatwość ustawienia modelu.
Dodatkowo AIM posiada zintegrowane moduły DesignXplorer (moduł do optymalizacji parametrycznej)
i SpaceClaim. ANSYS AIM posiada również podstawowe możliwości z zakresu mechaniki i elektromagnetyzmu oraz analiz sprzężonych tych dziedzin fizyki.

ANSYS SpaceClaim
Inżynierski system CAD którego funkcjonalność jest silnie
zorientowana wokół narzędzi do naprawy, parametryzacji
i upraszczania geometrii. Jego siłą jest niespotykana na rynku
szybkość, elastyczność i bezpośrednie połączenie z platformą ANSYS Workbech. Pomimo zaawansowanej technologii
ANSYS SpaceClaim jest niebywale łatwy w obsłudze.
Dużą przewagą SpaceClaim jest praktyczność w podejściu do projektowania. 4 funkcje wystarczą by narysować
w przeciągu bardzo krótkiego czasu prawie każdą geometrię,
a brak drzewka dodatkowo upraszcza proces usuwania lub
zmiany wybranych cech. Pomimo prostoty nie brakuje tu
zaawansowanych narzędzi diagnostycznych, które skracają
czas pracy nad modelem: automatyczna zamiana solidów na
shelle z zachowaniem informacji o grubości, automatyczne
dociąganie szczelin, sprawdzanie ciągłości krawędzi i sprawdzanie przenikających się powierzchni, usuwanie dużej ilości
elementów jednym kliknięciem itp.
Zdecydowaną zaletą SpaceClaim jest brak konieczności
posiadania konstruktorskiego przygotowania do pracy w tym
środowisku. Dodatkowo ANSYS SpaceClaim jest czytnikiem
praktycznie wszystkich rozszerzeń CAD i nie ma konieczności
eksportu plików z natywnego systemu CAD do neutralnych
formatów.

Wdrożenie ANSYS SpaceClaim Direct Modeler w MESco
skróciło etap pracy nad modelem CAD o około 30%. W przypadku większych projektów zaoszczędzony czas liczony jest
w tygodniach co w skali roku przekłada się na wykonywanie większej ilości zleceń. Szczerze zachęcamy wszystkich
którzy jeszcze korzystają z modułu ANSYS DesignModeler
do przejścia na SpaceClaim, a inżynierów, którzy obawiają się
bolesnego „wdrożenia” zapewniamy: w SpaceClaim jest to
bardzo przyjemny proces.

MESco jest Preferowanym Partnerem HP w Polsce
jak również wieloletnim użytkownikiem rozwiązań
sprzętowych HP. Dzięki tej unikalnej relacji możemy
zaoferować naszym Klientom profesjonalne
doradztwo IT będące efektem naszego doświadczenia.

Stosowanie stacji roboczych HP znacznie skraca czas
oczekiwania na wyniki co z kolei pozytywnie wpływa
na stopę zwrotu inwestycji w symulację komputerową –
im więcej symulacji wykonujemy tym dogłębniej badany
jest produkt, tym prędziej powstaje finalna konstrukcja
i produkt szybciej trafia na rynek.
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(+48) 32 768 36 36
info@mesco.com.pl
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