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Преглед на Solid Edge Simulation –  приложение за анализи по метода на 
крайните елементи 

Solid Edge Simulation преглед 

Solid Edge Simulation  е  вградено приложение за анализи по метода на крайните елементи (FEA),  
създадено специално за инженери и дизайнери-анализатори, които използват Solid Edge. В 
структурната симулация, FEA ви помага да се визуализира в кои места структурата се извива или 
усуква и показва разпределението на напреженията и преместванията. Тази информация ви 
подпомага да минимизирате теглото, материала и разходите.  

FEA позволява цели проекти да бъдат изградени, усъвършенствани и оптимизирани, преди  бъдат 
произведени. Това намалява времето за достигане до пазара и разходите за преработка.  

Solid Edge Simulation разполага със специализирано, интегрирано помощно ръководство – 
подходящо за самостоятелна работа, за да стартирате бързо. 

Първи стъпки  

Ако имате лиценз за Solid Edge Simulation и документът на модела е отворен, вие трябва да виждате 
меню Simulation на командната лента. Това е отправната точка за анализ по метода на крайните 
елементи.  

 Можете да изберете командата New Study от меню Simulation и да натиснете клавиша F1, за 
да отворите помощната инструкция: Analyze a model.  

 Можете да намерите тренировъчните примери за Solid Edge Simulation  в практическата книга 
Practice вътре в Нelp. За повече информация, вижте: Using integrated help and training.  

 Можете да научите за най-новите подобрения в потребителската помощна книга Help: 
Simulation enhancements.  

Ако не виждате меню Simulation на командната лента, тогава ще ви трябва лиценз за Solid Edge 
Simulation. Вижте: Solid Edge Simulation licensing.  

Връзка с Femap и NX Nastran 

Solid Edge Simulation използва ресурси от Femap за пре- и постпроцесиране – плюс стандартния за 
индустрията солвър NX Nastran solver—за анализи на модели, създадени в среди part, sheet metal, 
assembly, както и рамкови конструкции. Като се има предвид, че предназначението на Femap е 
насочено към анализатори, които обикновено прекарват голяма част от деня си, правейки анализи 
по метода на крайните елементи и които имат по-задълбочени познания за FEA, Solid Edge 
Simulation предоставя основен, интегриран анализ за  потребителите на Solid Edge. Solid Edge 
Simulation замества сложния потребителски интерфейс във Femap с такъв, който е опростен и 
интегриран със Solid Edge.   

Разлики между Solid Edge Simulation и Simulation Express 

Solid Edge Simulation предлага достъп до по-разширени Femap функции, отколкото Simulation 
Express, което го прави по-мощно приложение за анализ по метода на крайните елементи. Ако имате 
лиценз за Solid Edge Simulation, вие имате достъп и до двете програми. Можете да използвате 
Simulation Express и Solid Edge Simulation  върху едни и същи модели. 

Тук са изброени някои от функциите, които предлага Solid Edge Simulation, които ги няма в Simulation 
Express: 

 Специализирано, интегрирано помощно ръководство - както за самостоятелно опитно 
обучение, така и за помощ –  отвътре в продукта. 

 Пълен набор от FEA функции на специално място върху командната лента, в меню 
Simulation, а не единствена команда, която да прави всичко. 
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 Позволява  множество анализи на модела в един документ, а не само един. 

 Пълен набор от видовете натоварвания - структурни,  върху тялото и термични - за да  се 
симулират различни видове напрежения, включително force (сила), pressure (налягане), 
displacement (преместване), gravity (гравитация), centrifugal (центробежни), temperature 
(температура), radiation (радиация) и heat generation (топлоенергия). 

 Пълен набор инструменти за симулиране на всички видове ограничения, с които може да 
бъде ограничен модела,   включително: fixed (фиксирано), pinned (заковано), no rotation (без 
завъртане), sliding-along-surface (плъзгане по повърхност) и cylindrical (цилиндрично). 

 Видимост на натоварванията и ограниченията на модела по всяко време, а не само по време 
на дефинирането на симулацията. Можете да прегледате натоварванията и ограниченията 
по всяко време и да създадете изображения и репорти, с които да ги покажете. 

 Експорт към Femap  с използване на командата Save Femap Model File. 

 Simulation Results - уникална, самостоятелна среда за разглеждане на данни, нанасяне на  
резултати и генериране на репорти. 

o Резултатите са запазват и след преработка и могат да бъдат обновени и 
преразгледани в симулационната среда Simulation Results по всяко време. 

o Голямо разнообразие от карти с контурни диаграми  на  напрежения, деформации,  
изместване, приложена сила и приложени ограничения върху модела. 

o Можете да използвате команда Рrobe, за  щракнете възлите в модела и да покажете 
координатите на области с подчертано напрежение. Тази команда също добавя 
автоматично координатите към таблицата Probe Table. 

o Можете да изберете в какво състояние да се визуализира модела  - primary 
(първоначално), deformed (деформирано) или undeformed (недеформирано)  - за 
анимация в приложението Explode-Render-Animate. Изходната документация включва 
репорти във формат HTML, изображения и филми. 

 

Важна информация 

Резултатите от анализите в Solid Edge Simulation и Simulation Express не трябва да бъдат използвани 
за окончателни изводи за съответствие на конструкцията със зададените условия.  

Siemens PLM Software полага всички усилия, за да гарантира, че нейните продукти са интуитивни и 
дават достатъчно указания и помощ. Това обаче не е заместител на добрата техническа преценка, 
която винаги е отговорност на нашите потребители.  

Качествен подход към инженеринга следва да гарантира, че резултатите от този анализ се оценяват 
във връзка с практическия опит в проектирането на инженери и анализатори и в крайна сметка, 
експериментални данни от изпитания.  

Резултатите, съдържащи се в анализа, се считат за достоверни, но не трябва да се тълкуват като 
предоставяне на каквато и да е гаранция за пригодност за целите. 

  Simulation Express команда 

Анализира характеристиките на напреженията, изместванията и вибрациите на детайла. Можете да 
покажете резултатите на вашия компютър или да ги запишете на файл. Например, можете да 
дефинирате натоварването от налягането или параметрите на ограниченията, за да определите 
характеристиките на напреженията за детайла. 
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Някои от функциите на Simulation Express са: 

 Анализи на напрежения и модален анализ (собствена честота)  

 NX Nastran солвър 

 Налягане и натоварваща сила 

 Показване на пост-обработка: границите на напреженията, коефициент на сигурност, 
анимация на деформациите, HTML отчет, както и запис на картинки и видео. 

Работен поток 

Стъпките за изпълнение на анализ на детайл се състоят от: 

1. Дефиниране типа на анализа (Stress или Modal) и настройки на анализи 

2. Дефиниране на материал за детайла 

3. Дефиниране на сили действуващи върху детайла (само анализ на напрежения) 

4. Дефиниране ограниченията на детайла 

5. Изпълнение на записа 

6. Показване на резултатите 

 
Дефиниране на тип на анализа и настройки 

Когато изберете командата Simulation Express се показва лентата Simulation Express. Ако няма 
извършени предишни анализи на модела, активна е стъпка Select Body.  

За документи на детайл (.par), ако съществува part. модел в документа, той се избира автоматично. 
Ако съществува part.  модел без връзки се показва предупредително съобщение. 

При тази стъпка, вие може да използвате опцията Analysis Type от лентата, за да определите дали 
искате да изпълните Stress или Modal анализи: 

1. Анализите на напрежение анализират как действат налягането или силата върху детайла.  

2. Модалните анализи анализират вибрационните характеристики на детайл, за да определят 
неговите собствени честоти. 

Вие може да използвате диалоговата кутия Analysis Settings, за да контролирате резолюцията на 
омрежаването и скоростта на анимацията. Тези стойности може да зададете също преди да 
изпълните записа. 

Детайли от листов материал 

За да изпълните анализи на детайл в документ на детайл от листов материал (.psm), трябва да 
изберете съществуващо построение mid-surface (средна повърхнина). Ако тя не съществува, може 
да използвате командата Mid-Surface в средата Sheet Metal, за да я конструирате. 

mk:@MSITStore:E:/Localize/ST4/Doc/sesync.chm::/analysiswiz1d.htm
mk:@MSITStore:E:/Localize/ST4/Doc/sesync.chm::/analysiswiz2d.htm
mk:@MSITStore:E:/Localize/ST4/Doc/sesync.chm::/midsurface1c.htm
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След това може да използвате командата Simulation Express за да анализирате построението mid-
surface. 

 

Дефиниране на материал на детайла 

Ако имате вече дефиниран материал за детайла от Material Table, съществуващият материал е от  
списъка на командната лента Select Material от лентата. Може да използвате също бутона Material за 
да покажете Material Table, да промените материала или да редактирате неговите свойства.  

За анализи се поддържат само изотропни материали (т.е. материали, които са идентични във всяка 
една точка). Изотропните материали включват повечето метали и материали за пластмаса в 
таблицата с материали. Анизотропни материали, като дърво, не могат да бъдат анализирани. 
Анизотропните материали са изключени автоматично от списъка с материали. 

Дефиниранe на сили, действуващи на детайла 

Ако изпълнявате анализи на напрежение, диалоговата кутия Load Definition ви позволява да 
добавяте, редактирате или изтривате натоварвания върху детайла. Стъпки на диалоговата кутия 
през които минава процеса на дефиниране на натоварване: 

 Дефиниране на име, тип и стойност на натоварването 

 Лицата, които ще понесат натоварването 

 Посока на натоварването 

Може да приложите едно или повече натоварвания към детайла. Натоварванията могат да бъдат 
сила или налягане, като посочите стойност и работни единици. След като дефинирате име, тип и 
стойност на натоварването, може да изберете лицата и посоката, за да приложите натоварването. 
Това обикновено са лицата, които да носят натоварването във физическата сборка (A). 

 

Забележка: Ако изберете повече от един елемент за единично натоварване, общата въведена 
стойност на натоварването се прилага към всеки от избраните елементи; тя не се разпределя по тях. 

mk:@MSITStore:E:/Localize/ST4/Doc/sesync.chm::/analysiswiz3d.htm
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Например, ако сте задали натоварване на сила от 1000 N и после изберете две лица, всяко ще има 
приложено натоварване на сила от 1000 N.  

Когато приложите натоварване на налягане, се избира посока по подразбиране (A). Използвайте 
опцията Flip Direction от диалоговата кутия, за да контролирате посока на натоварването (B). 

 

След като сте дефинирали параметрите на натоварванията, вие може да щракнете бутона Next за 
да дефинирате друго натоварване. Когато завършите дефинирането на натоварванията, щракнете 
бутона Finish за да отидете на Стъпка Constraints. 

Дефиниране на ограниченията на детайла  

Стъпката Constraints позволява да изберете лица на детайла, които са ограничени от движение по 
време на анализите. Това обикновено са лица, които са свързани с болтове или други скрепителни 
елементи към други компоненти във физическия монтаж, като лицата (A) и (B). Лицата, избрани в 
стъпка Select Load Step не могат да се използват като лица за ограничение. 

 
 
Изпълнение на натоварването 

След като завършите дефинирането на ограничения, процеса на анализ започва автоматично. 
Показва се диалогова кутия при изпълнението му. Времето за изпълнение зависи от сложността на 
модела. Когато завърши изпълнението, графичния прозорец се обновява и показва резултатите.  

Формата на модела се променя, за да симулира деформационните характеристики на модела под 
влияние на дефинираните натоварвания. Показва се цветна контурна карта, за да илюстрира 
характеристиките на напрежението. 
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Показване на резултатите 

В графичния прозорец се показва графично представяне на реакцията на модела по отношение на 
параметрите на анализа, име на детайла, име на материала, тип на анализа, формат на показване 
на данните.  

Вие може да използвате опциите за показване на резултата от лентата за да промените формата на 
показване, да контролирате дали контурите и деформацията са показани в графичния прозорец и да 
стартирате анимация на модела, показваща реакцията по отношение на дефинираните параметри. 
Възможно е създаването на HTML отчет и запазване на изображение или филм във файлов формат. 

Извършване на анализ на напреженията в детайла 

Наличните стъпкови опции на командната лента Simulation Express се променят, в зависимост от 
избрания от вас тип анализ и елементи за осъществаването му. Лентата за подсказки PromptBar 
показва инструкции за всяка една стъпка. Използвайте бутона Accept (зелената отметка) след всяка 
стъпка и да преминете към следващата. 

1. Изберете раздела Tools tab → група Environs → команда Simulation Express. 

2. На командната лента Simulation Express уточнете какъв анализ да извършите: Stress analysis 
или Modal analysis и щракнете бутона Accept.  

3. Изберете материала, който ще използвате и щракнете бутона Accept. 

4. На диалоговия прозорец Load Definition уточнете параметрите за натоварванията, които ще 
се получат от една или повече сили или налягания. Когато сте определили желаните 
натоварвания, щракнете бутона Finish.  

5. Изберете ограничаващите лица (ограниченията) и щракнете бутона Accept. 

Процесът на анализа стартира автоматично. 
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Използвайте процеса за анализ на крайни елементи, за да определите условията на натоварване и 
да определите резултата.   

1. Отворете детайл, листов материал или сглобен на модел. 

Забележка: За рамкови конструкции, вижте Analyze a structural frame model.  

2. От PathFinder, щракнете Simulation  , за да се покаже панела Simulation.  

Съвет: За да научите как да използвате панела Simulation, вижте: 

o Displaying the Simulation tree-view pane 

o Reviewing the study status  

3. Използвайте командата New Study, за да: 

o Create a study.  

o Select the model geometry to analyze.  

o Настройки на процеса или резултата в диалоговата кутия Create Study (or Modify 
Study) dialog box.  

4. Дефиниране на натоварване, което да бъде приложено към модела.  

Забележка: Нормалните режими на проучване не използват натоварвания. 

5. Дефиниране на ограничения.  

mk:@MSITStore:D:/New%20Folder/Localize/ST5/sesyncST5.chm::/analysiswiz1d.htm
mk:@MSITStore:D:/New%20Folder/Localize/ST5/sesyncST5.chm::/analysiswiz3d.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/analyzeframe1p.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/study3a.htm#study3a_display
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/status1a.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/study1h.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/study1h.htm#study1h_geometry
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/study1d.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/study1d.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/load1h.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/constraint1h.htm
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Забележка: Топлинните проучвания използват командите в групата Thermal Loads като 
термални ограничения. 

6. За сглобен модел, добавете връзки между лицата на детайла, като направите едно от 
следните неща:  

o Създаване на автоматични връзки между монтажните компоненти.  

o Ръчно създаване на връзки между лица или повърхнини.  

o Създаване на други типове монтажни връзки.  

7. Омрежване на модела, като направите едно от следните неща: 

o Използвайки командата Mesh, за първоначално омпрежване на модела или след 
възобновяване на проучването.  

o Ограничаване на омрежването, прилагайки размер на омрежване, за контрол на 
ръбове, повърхнини или тела.  

8. Изберете етикета Simulation → Solve group →S olve командата, за да стартирате анализите. 

 

o Диалоговата кутия Simulation Progress dialog box показва статуса на процеса на 
анализ.  

o Ако процеса спре поради грешка се показва диалоговата кутия NX Nastran Solve Error 
dialog box.  

9. Преглед на резултатите от анализа. 

 

Създаване на проучване  

1. За детайл или модел от листов материал, определете материала. Изберете един от 
следните, в етикета Simulation → Study group: 

o От списъка Material List, изберете материал. 

o Щракнете Material Table  и след това изберете нов материал или редактирайте 
съществуващ, използвайки диалоговата кутия Material Table dialog box.  

За да научите как да използвате проучвания, за сравняване на материали вижте Using 
materials in studies.  

2. От главната лента изберете етикета Simulation→ Study group → New Study команда  .  

3. В диалоговата кутия Create Study dialog box, направете едно от следните неща:  

o Изберете типа на проучване на крайните елементи Study.  

 Structural studies  

 Thermal studies 

 Coupled studies 
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Например, топлинен, стресов анализ е съчетание между структурно и 
термично проучване. 

o Изберете тип омрежване Mesh type.  

o (По избор) Щракнете бутона Options, за да видите всички не дефинирани опции, 
които са налични за модела и типа проучване, което сте избрали. 

 Processing Options—Можете да изберете Advanced Options for studies , за да 
определите допълнителни критерии за NX Nastran процеса.  

 Results Options—Можете да използвате Results Options for studies , за да 
изберете допълнителни опции, които да се показват в резултата. По 
подразбиране се показват отделни графики за всяко поучване, но ако искате 
да видите определен тип резултат, можете да го изберете от Results Options. 
Например, ако искате да видите графиката на напрежение за статично, 
линейно проучване, изберете опцията Strain elemental result.  

o Щракнете OK, за да продължите. 

Името на проучването се добавя към панела Simulation. 

 

4. Изберете геометрията, която да се включи в проучването, като направите едно от следните 
неща, базирани на вашия тип модел и тип на омрежване: 

a. Направете едно от следните: 

 За да изберете тела, построения, случаи или друга геометрия, изберете 

Simulation →Geometry group→Define команда .  

 За да изберете повърхнина в листов материал, изберете Simulation 

tab→Geometry group→Mid-Surface команда .  

 За да изберете повърхнина в сглобка, изберете Simulation Geometry 
tab→Surface group→Mid-Surface команда. 

b. Следвайте указанията, за да изберете геометрията, използвайки PathFinder или графичния 
прозорец. Вижте таблицата по-долу. 

 Можете да изберете PathFinder, за избор на тела, случаи или построения.  

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/mesh1a.htm#mesh1a_type
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 Можете да използвате графичния прозорец, за да изберете лица, ръбове, 
върхове и повърхнини. 

 Можете да използвате QuickPick, за да изберете проектирани тела и 
конструктивни повърхнини.  

 Можете да изберете отделна геометрия или отделен дизайн.  

 Можете да изберете обединени тела от възела Simulation Geometry в панела 
Simulation.  

За да научите повече, вижте Selecting united bodies for studies.  

За този 
тип модел 

И този тип 
омрежване 

Изберете този тип геометрия 

Part (.par) 

Четиристенна Изберете тяло. 

Повърхнина Изберете една, непрекъсната повърхнина или лице. 

Основни тела 

Избор на обединено тяло. 

За да научите повече, вижте Selecting united bodies for 
studies.  

Sheet 
metal 
(.psm) 

Четиристенна Изберете тяло. 

Повърхнина 

Направете едно от следните: 

 Изберете средна повърхнина, 
използвайки командата Define. 

 Създайте повърхнина, използвайки 
командата Mid-Surface и команданата 
лента Mid-Surface, и след това я 
добавете към проучването, използвайки 
командата Define. 

За да научите повече: 

Selecting surface geometry for studies 

Основни тела 
Изберете тяло, повърхнина, проектно тяло или 
обединено тяло. 

Assembly 
(.asm) 

Четиристенна 

Изберете един или повече случая. 

За да научите повече: 

Selecting occurrences for studies 

Повърхнина 

Изберете една или повече повърхнини или лица. 

Можете да създадете средна повърхнина в монтажа, 
използвайки командата Mid-Surface. 

Смесени и 
Основни тела 

Изберете случаи, средна повърхнина, проектни тела или 
обединени тела.  

За да научите повече, вижте Preparing and selecting 
united bodies for studies.  

Frame Греда Изберете построението рамка. 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/united_bodies.htm
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За този 
тип модел 

И този тип 
омрежване 

Изберете този тип геометрия 

(.asm) 

c. Когато завършите избора на геометрия, щракнете Accept от командната лента или щракнете 
с десен бутон, или натиснете Enter. 

Съвет: 

 Можете също да добавяте или премахвате геометрия в проучването, използвайки командата 
Define от възела Geometry в менюто за бърз достъп Simulation. Вижте Selecting geometry for 
studies.  

 Model state options—Можете да създавате проучване използвайки на опростен модел.  

 За термални проучвания, можете да изберете бутона Thermal Load Options и след това да 
определите допълнителни опции за радиационни и конвекционни товари от Thermal Load 
Options dialog box.  

 Също от панела Simulation можете да направите следното:  

o Щракнете с десен бутон на възела Simulation най-отгоре на панела и изберете 
командата New Study. 

o Изберете съществуващо име на проучване и след това изберете Rename от менюто 
за бърз достъп, за да го преименувате. 

 За да научите за тези икони , вижте: Reviewing the study status 

 

Създаване и използване на изследвания 
 

Създаване на изследвания   

Едно изследване представлява контейнер, който организира данни. Изследването отговоря за 
омрежване и решаване на анализа. 

Използвайте командата New Study   , за да създадете ново изследване върху геометрията на 
текущия модел -  part, sheet metal или assembly. Командата New Study:  

 Задава име по подразбиране. 

 Определя материал.  

 Определя какъв тип анализ да се извършва върху модела --  linear static (линейно – статичен 
анализ), buckling (анализ на изкълчване) или modal (модален анализ). 

 Определя типа омрежване  на модела. 

Всяко изследване се състои от моделна геометрия, материал, един (или повече) набор от 
натоварвания, един (или повече) набор граничения и мрежата на геометрията.  

Можете да добавите това изследване, с помощта на командите от групите Study, Loads, Constraints и  
Mesh, които се намират на командната лента. 

Веднъж създадено, името по подразбиране на изследването се показва в дървовидната структура 
на панела Simulation, в долната лява част на прозореца. Вие може да зададете потребителско име 
на всяко изследване, с помощта на командата Rename, от съответното контекстно меню.  

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/geometry3a.htm
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Изследвания и моделни състояния 

Можете да създадете изследвания, с използване на synchronous (1), ordered (2) and simplified (3)  
модели. Тези моделни състояния се определят от меню Tools → група Model.  

 

 За part и sheet metal модели: 

 Всяко моделно състояние, създадено в PathFinder разполага със собствен запис в панела 
Simulation. Текущото активно състояние на модела определя къде се създава новото 
изследване. 
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Например, можете да създадете ново проучване за simplified part, като кликнете възела  
Simplify в PathFinder, за да го активирате, след което да изберете  меню Simulation → група 
Study → команда New Study. 

 Когато изберете съществуващо изследване, моделната геометрия се променя, за да отрази 
съответното състояние на модела.  

Забележка:  Можете да дефинирате толкова изследвания, колкото са ви необходимио за 
всяко моделно състояние. 

Изследванията върху асемблирани модели, в които се използват опростени компоненти (simplified 
parts) се изписват под симулацията на най-високо ниво в панела Simulation, също както 
изследванията на асемблирани модели, които не съдържат опростени компоненти. 

Селектиране на геометрия за изследвания 

Когато създадете изследване, ви се напомня да изберете геометрия, в зависимост от типа на 
модела --assembly, part, sheet metal—и   на мрежата, която сте избрали. 

Вижте следните помощни теми: 

Selecting geometry for studies 

Add or remove study geometry.  

 

Присвояване на материал за изследване 

Можете да потвърдите материала по подразбиране или зададете нов материал.  

 Можете да присвоите материал за модела, използвайки списъка на материали Materials в 
група Study.  

 Можете да модифицирате свойствата (properties) на материала, използвайки командата 

Material Table  .  

За да научите повече, вижте Using materials in studies.  

Идентифициране на активното изследване 

Въпреки, че можете да създадете множество изследвания в един Solid Edge документ, както и 
множество изследвания за едно моделно състояние, може да има само едно изследване, което е 
активно във всеки един момент. Когато изследването е активно, името на изследването и 
приложения материал се показват в група Study на командната лента.  

 

(A) 
 Показва списък с наличните изследвания в документа. 

 Активно е изследването, които изберете от списъка. 

(B)  Показва текущия избран материал за модела. 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/geometry3a.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/geometry1h.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/studymat1a.htm
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  Прилага материала, който изберете от списъка. 

(C)  Отваря диалоговия прозорец Solid Edge Material Table. 

Всички изследвания, които сте създали в модела, също се изписват в дървовидна структура в 
панела Simulation.  

 

Забележка: 

 Активното изследване се показва в син текст.  

 Можете да активирате различно изследване от панела Simulation, като кликнете възела 
на изследването.  

 
Изисквания за  дефиниране на изследване 

Командата Solve не е активна  , докато не се изпълнят минималните изисквания за 
дефиниране на изследванято и моделът не се омрежи.  

 Изисква се най-малко един товар за Linear Static (линейно-статичен) или Linear Buckling 
(анализ на изкълчване) типове анализи.  

 Изисква се най-малко една монтажна връзка (assembly connector) за Linear Static (линейно-
статични)    изследвания на модели, които съдържат повече от един part или sheet metal  
компонент.  

 Изисква се най-малко  едно ограничение (constraint) за Linear Static (линейно-статичен) или 
Linear Buckling (на изкълчване) типове анализи.  

Забележка: За  анализи от тип Normal Modes  не се изисква товар или ограничения за 
обработката. 

Модифициране изследванията 

Можете да изберете името на изследването от панела Simulation и да използвате командите от  
неговото контекстно меню, за да го преименувате, изтриете или да промените входните му 
параметри. 

Можете да копирате отделни симулационни обекти от съществуващо изследване и да ги  използвате 
като основа за създаването на подобно проучване от различен тип. Например,това се използва 
успешно, когато искате да споделите ограниченията между различните видове анализи – static 
(статичен), modal (модален) и buckling (на изкълчване) - за един и същи модел. 
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Пример: В Part и Sheet Metal среди, вие можете да: 

 Копирате отделни натоварвания и ограничения от едно изследване в друго.  

 Копирате цялото изследване, което дублира всички товари, ограничения и дори 
омрежването, от оригиналното изследване в новото изследване.  Трябва само повторно да 
натиснете Mesh. 

Пример: В среда Assembly, можете да създадете множество нови и различни изследвания от вече 
съществуващо изследване, като изберете различни компоненти за включване във всяко едно 
изследване. В асемблиран модел, съдържащ Part 1, Part 2 и Part 3, трябва да определите: 

 Изследване А (Study A), анализиращо Part 1. 

 Изследване B (Study B), анализиращо Part 2 и Part 3. 

 Изследване C (Study C), анализиращо само Part 3. 

Можете да дефинирате натоварванията и ограниченията само върху едно изследване, след което с 
команди copy и paste да ги дефинирате останалите изследвания. 

Вижте темата:  Copy and paste studies or individual simulation objects 

 

Използване на материали в изследванията 
 

 
Задаване на материал 

Тъй като материала е свойство на файла (file property) в part или sheet metal документ, във всеки 
един момент може да има само един материал, включен в модела. В part и sheet metal модели,  
зададеният на модела материал автоматично се задава и за новото изследване. 

Асемблираните модели съхраняват материала по подразбиране в регистъра. Можете да зададете 
различни материали за различните компоненти на асемблирания модел, но не можете да зададете  
различни материали в един и същ компонент.  

Когато използвате омрежване тип beam mesh върху рамкова конструкция, можете да зададете 
различни материали върху всеки един компонент от рамковата конструкция. 

 Можете да зададете материал към модела, като използвате списъка с материали Materials в 
група Study.  

 Можете да зададете стойност в полето Мaterial reference temperature на страницата  
Simulation (диалогов прозорец Solid Edge Options).  

Ако промените материала или материалните свойства (material properties) в изследването, което 
вече е било решено, то резултатите от изследването излизат от актуалност (out of date). 

За да научите как, вижте помощната тема: Change the study material or thickness.  

Използване на опция Мaterial reference temperature 

Мaterial reference temperature се изисква, за да се определи размера на напрежението и 
изместването, получени в резултат на разширяването и свиването на материалите, използвани в 
part, sheet metal или assembly модел. В модели, съдържащи различни материали, стойността в 
полето reference temperature се прилага за всички материали. 

Пример: Може да симулирате ефекта от температура на околната среда на пластмасов градински 
стол. В студено време, като седнете на стола, може да го счупите или пластмасата да щракне. При 
условията на горещо лятно слънце, със същото тегло върху стола може да се деформира 
пластмасата, но няма вероятност тя да се пропука или счупи. Можете да оцените ефекта от 
екстремни температури върху пластмасов материал, като направите следното: 

Стъпка 1.  
Създайте линейно-статично изследване (Linear Static study). 

Стъпка 2.  
 Дефинирайте екстремна минимална и максимална температура, като използвате 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/copy1h.htm
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стойности за температурно натоварване (temperature load) за една стойност в полето 
material reference temperature и за друга  стойност. 

Стъпка 3.  
Създайте натоварваща сила или сила от налягане в модела, за да симулирате теглото, 
което притежава сядащият на стола.   

стъпка 4.  
След омрежването и решаване на изследването, използвайте картата contour plot, за да 
разгледате резултатите. 

Можете да зададете  стойност за reference temperature property, използвайки опцията Material 
Reference Temp на раздела Simulation  (диалогов прозорец Solid Edge Options).  

Модифициране на материал 

 Можете да изберете различен материал или да промените дебелината му (material thickness) : 

 С използване на командата Material Table  от командната лента.  

 С използване на командата Edit Material  от контекстното меню на панела Simulation с 
дървовидната структура.  

 С използване на командата Override Properties от лентата с команди. 

За да научите как се използват тези команди, вижте Mesh material properties.  

Използване на изследвания за сравняване на материалите 

Можете да използвате изследванията, за да сравните резултатите от анализите по метода на 
крайните елементи за различните материали, приложени върху модела. 

 Ако искате да сравните резултатите от симулациите за различните , използвайте командата  
Save As, за да запаметите документа на модела под различно име, след което 
модифицирайте изследването, като промените материала. 

 Можете също да създавате множество изследвания с различни материали в един и същ 
документ, но промяната на материала в едно изследване променя материала във всички 
изследвания. В този случай резултатите от всички предварително определени изследвания 
излизат от актуалност.   

 

Ако искате да се върнете назад и да направите преглед на резултатите от предишно 
изследване, използвайки различни материали, трябва да го решите отново, след като  
зададете новият материал.  

За да научите как, вижте: Change the study material or thickness. 

 

Структурни изследвания (Structural studies) 
 

В Solid Edge Simulation, можете да анализирате структурната цялост  на вашите part, sheet metal и 
assembly модели, с използване на различни типове FEA изследвания. 

Налични са следните типове структурни анализи: 

 Linear static analysis / линейно-статичен анализ 

 Buckling analysis / анализ на изкълчване 

 Modal analysis (normal modes) / модален анализ 

 Coupled studies/ комбинирани изследвания 
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Linear static analysis 

Използвайте линейно-статичен анализ, за да изчислите преместванията, напреженията и 
реакционните сили под действието на приложените натоварвания.  

Линейно-статичният анализ предполага, че всички товари се прилагат бавно и постепенно, докато 
достигнат пълните си величини. След достигане на пълните си величини, товарите остават 
постоянни във времето.  Променливите във времето натоварвания, които предизвикват значителни 
инерционни или  затихващи сили изискват динамичен анализ.  

Пример: Можете да изчислите конструктивни решения на телата,въртящи се с постоянни скорости 
или движещи се с постоянни ускорения, тъй като генерираните натоварвания не се променят с 
времето.  

 За да приложите линейно-статичен анализ, иаберете за тип изследване  Linear Static study в 
диалоговия прозорец Create Study.  Вижте темата: Create a study.  

 За да прегледате резултатите от анализа, вижте Review analysis results.  

За модели, които претърпяват големи отклонения в сравнение с действителните размери на частта, 
можете да зададете опцията Large Displacement Solve на Advanced Options (в диалоговия прозорец 
Create Study), за да уточните деформацията на модела да се обработва постепенно, докато не се 
намери решение. 

Пример: Разгледайте sheet metal модел с малка дебелина.  Ако резултатите от линейно-статичния 
анализ изчисляват голямо изместването на  модела, относно размера или дебелината на модела, 
тогава за  да направите по-прецизно  изследване използвайте опцията Large Displacement Solve. 

За повече информация, вижте темата Advanced Options for studies.  

Buckling analysis 

Използвайте анализ на изкълчване, за да определите натоварването, с което структурата става 
нестабилна. Например, когато модела съдържа тънка част или  асемблирания модел съдържа тънки 
компоненти, които се натоварват аксиално, те могат да се изкълчат при сравнително малки аксиални 
натоварвания. За такива структури, натоварването на изкълчване става критичен фактор за  
дизайна.  

Можете също да приложите пренатоварване на структурата, като за товар се отчита и  собственото 
тегло на частта или асемблирания модел.  

Анализ на изкълчване обикновено не се изисква за обемисти структури, както се случва по-горе, 
заради високите напрежения. 

 За да направите анализ на изкълчване, изберете изберете за тип изследване Linear Buckling 
study  командната лента Create Study. Вижте Create a study.  

  За да прегледате резултатите от анализа, вижте Review analysis results.  

Modal analysis (normal modes) 

Изчисляването на собствените честоти и форми на конструкцията е известно като модален, честотен  
или нормален анализ. Използвайте този тип анализ, когато искате да намерите  собствените 
естествени честоти, при които частта или възела резонират при  приложените ограничения.  

Целта е да провери дали естествените честоти не приближават работните честоти на частта или 
възела. 

Пример: 

 Регулираща част или възел (assembly).  

 Машина за сортиране работи при 60 Hz. При стартиране, циклите на машината започват от 0 
Hz до работната скорост. Модален анализ съобщава, че първите две естествени честоти са 
27.5 Hz и 59 Hz. Това ще доведе до проблеми с надеждността, тъй като честотите от  
приложените  натоварвания се усилват към  естествената честота. 
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Един FEA модел има ограничен брой естествени честоти, който е равен на броя на степените на 
свобода, разгледани в модела. Естествените честоти и съответните форми на модела зависят от 
геометрията, свойствата на материалите, както и от поддържаните условия.  

 За да приложите модален анализ (modal analysis), изберете изследване тип Normal Modes 
study от командната лента Create Study. Вижте Create a study.  

Забележка: За анализ тип normal modes, вие прилагате едно или повече ограничения. Вие не 
прилагате натоварване. 

 За да прегледате резултатите от анализа, вижте Review analysis results. 

 
Coupled studies / комбинирани изследвания 

 

Можете да използвате комбинирани изследвания (coupled study), за да приложите резултатите от 
един тип изследване, като входни данни за друг вид изследване. Например, в Solid Edge Simulation 
можете да използвате комбиниран анализ, за да оцените ефекта, който оказва топлината върху 
структурните напрежения и изместването на частта. Комбинираните анализи комбинират термичен  
със структурен анализ(thermal analysis + structural analysis) и  управлява входните данни, 
изчисленията и изходните данни в едно изследване.  

Създаване на комбинирани изследвания 

Комбинираните изследвания се създават, когато изберете името на някой тип изследване плюс (+)   
за име на изследване в диалоговия прозореца Create Study. Например, могат да се комбинират  
следните видове изследвания:  

 Steady State Heat Transfer + Linear Static 

 Steady State Heat Transfer + Linear Buckling 

Забележка: Комбинираните изследвания, които съчетават термичен анализ със структурен анализ 
са посочени като thermal stress analysis. 

Определяне на комбинирани изследвания  

Комбинираните изследвания са изброени отделно в дървовидната структура на панела Simulation, за 
да се разграничават от некомбинираните изследвания.  

 Имена на некомбинирани изследвания  Имена на комбинирани изследвания 

Static Study 1 Heat Transfer-Static Study 1 

Heat Transfer Study 1 Heat Transfer-Buckling Study 1 

 
Диаграми с резултати при комбинираните изследвания 

Комбинираните изследвания създават голяма колекция от диаграми с резултати в среда Simulation 
Results.  

 Комбинираното изследване Steady State Heat Transfer + Linear Static study, създава термична 
и статична диаграма (Thermal и Static) в колектора Results.  

 Комбинираното изследване Steady State Heat Transfer + Linear Buckling study, създава 
термична и статична ди аграма, както и доаграма със собствените стойности (Thermal, Static, 
и  Eigenvalues) в колектора Results. 

Вижте примерите в темата: Plotting results.  

Комбинирано изследване (Coupled study) - пример 

Следващата таблица сравнява резултатите между структурно изследване и комбинирано 
изследване (Steady State Heat Transfer + Linear Static). Структурното изследване показва само  
резултатите от напрежения и изместване. Комбинираното изследване най-напред намира 
резултатите от разпределение на температурата, а след това тези резултати се прилагат директно 
като входно натоварване за линейно-статично структурно изследване. 
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Structural study/ структурно изследване 
Thermal coupled study/ термично 
комбинирано изследване 

Тип изследване = Linear Static Тип изследване = Steady State Heat Transfer + 
Linear Static 

Показва резултатите от напреженията, породени от 
структурните натоварвания и ограничения.  
Приложена е една сила от натоватване по горната 
повърхност на конзолата и фиксирани ограничения 
се прилагат и за двата  фланеца. 

Показва ефекта от приложените топлинни  
параметри (температура/ temperature и 
конвекция /convection) върху натоварения със 
структурни натоварвания  и ограничения модел.  

Резултати от разпределение на температурата -   
неприложими 

Резултати от разпределение на температурата. 

 

 

 

 

 Резултати от напреженията, без топлина. 

 

 

 

 

 

  Стойности на напреженията, с приложена 
топлина. 

 

 Резултати от изместванията, без топлина. Резултати от изместванията, с приложена 
топлина. 
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Structural study/ структурно изследване 
Thermal coupled study/ термично 
комбинирано изследване 

 
 

 За да научите повече, вижте следните помощни теми: 

 Using coupled studies for thermal stress analysis 

 Thermal studies 

 Structural studies. 

 

Thermal studies / топлинни изследвания 
 

В Solid Edge Simulation, вие можете да анализирате топлинните условия за модела, използвайки 
топлинно изследване и една или повече топлинни сили от група Thermal loads. 

 Types of thermal studies 

 Thermal study examples 

 Defining thermal studies 

 Materials and units in thermal studies 

 Thermal study options 

Видове топлинни изследвания 

Налични са следните типове топлинни изследвания: 

Steady state heat transfer analysis 

Топлинно изследване, фокусирано върху градиента на  топлинни условия на един или повече 
субекти при равновесие (в стабилно състояние).  

Вижте Using steady state heat transfer analysis.  

Thermal stress analysis 

Симулира топлинно напрежение, чрез  комбинирано изследване  на топлопренасяне и 
структурен анализ (heat transfer analysis + structural analysis).  

Вижте Using coupled studies for thermal stress analysis.  

 
Топлинни изследвания - примери 

Можете да изпопзвате топлинните изследвания, за да определите изпълнението на  електрическите 
компоненети на печатна платка (PCB). Топлинните изследвания също помагат да се предскаже 
температурата, при която даден компонент или платка прегряват и изгарят.  
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Някои допълнителни сценарии, в които да направите анализи с използване на топлинни изследвания 
включват: 

 Естествена или принудителна конвекция от преднитете и задните повърхности.  

 Проводимост от краищата на платката до стените на кутията с електрониката.  

 Проводимост през твърди или гъвкави конектори към други платки.  

 Проводимост от платката към монтажната рама.  

 Проводимост на радиатори.  

Пример: С помощта на модел на печатна платка, можете да се прецени дали радиатора (който не е 
показан на тази картинка) работи по предназначение.  

 

 Можете да създадете топлинно изследване, в което: 

 Чиповете (А) са дефинирани като източник на топлина. 

 Естествена конвекция е приложена върху повърностите на таблото. 

 Резултатите представляват разпределението на температурата върху платката, с 
идентифизциране на минималните и максимални стойности.  

Можете да проверите  идентифицираните в резултатите проблемни места, като измерите прототипа  
на платката.  

Пример: Този асемблиран модел на електрически компонент съдържа две дизайн тела: източника 
на топлина (бутона в центъра) и радиатор (тялото с ребра). 

 

Можете да създадете топлинно изследване тип Steady State Heat Transfer study, в което: 

 Генератор на топлина се прилага към източника на топлина (A). 
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 Топлинен поток е приложен към повърността, която отразява топлината от източника на 
топлина (B). 

 За да разнесе топлината от модела,  натоварването от естествената конвекция се прилага за 
целия радиатор (C), с помощта на опцията Feature selection type. 

 Резултатите показват върху карта с разпределение на температурата. 

Въз основа на резултатите, можете да промените модела, така че  топлината да се разсейва по-
добре. Например, можете да удължите ребрата на радиатора. 

Дефиниране на топлинни изследвания 

Използвайте следните указания, за да изберете топлинно изследване, дефинирате топлинните 
натоварвания и да приложите термични конектори. 

Избиране типа на топлинното изследване 

Можете да дефинирате топлинно изследване, като изберете един от следните  типове 
изследвания в диалоговия прозорец Create Study (или Modify Study) :  

 За  анализ в състояние на устойчиво топлопреминаване, използвайте тип Steady 
State Heat Transfer.   

 За топлинен анализ на напрежение, свързващ резултатите от анализа за пренос на 
топлина със структурен анализ, използвайте един от следните видове изследвания: 

o Steady State Heat Transfer + Linear Static 

o Steady State Heat Transfer + Linear Buckling 

 Дефиниране на топлинни натоварвания и топлинни ограничения 

Използвайте командите в групата Thermal Loads върху лентата, за да се определи 
топлинните натоварвания и топлинните ограничения за топлинно изследване. 

 Използвайте команда Temperature, когато искате да приложите постоянни фиксирани 
температурни условия към избрани лица. Сега се приема, че модела е в топлинно 
равновесие. 

 Използвайте следните команди, за да уточните топлообмена: 

o Convection / конвекция 

o Radiation / радиация  

 Използвайте следните команди, за да уточните топлинна мощност (heat power),   
генератор на топлина (heat generation) или топлопредаване (heat transfer):  

o Heat Flux (for faces and surfaces) / Топлинен поток (за лица и повърхнини) 

o Heat Generation (for bodies in an assembly) / Генератор на топлина (за тела в 
асемблиран модел) 

Пример: Можете да използвате команда Heat Flux или команда Heat Generation, за да 

изследвате ефекта от топлопреминаването през изолирана стена в сграда или в 

потребителски продукт, като например хладилник или фризер. За да минимизирате 
топлопреминаването, можете да определите оптималната дебелина на стената и 
най-добрия изолиращ материал.  

Забележка: Когато използвате топлинен поток или генератор на топлина, вие трябва 
да определите предели механизма за топлинното разсейване – дали е конвекция или  
температурно натоварване. Вижте таблицата по-долу за примери.  

 За повече подробности, вижте Thermal loads.  

Определяне на топлинни конектори 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/study1d.htm
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За възли и мултибоди части се определят топлинни конектори с помощта на една от 
следните команди. Изберете за тип на конектора Glue connector, за да се уточни, че за 
топлопреминаването става чрез проводимост.  

 Команда Auto   

 Команда  Manual   

Забележка: 

 Топлинните анализи за състояния на постоянно топлопреминаване в асемблираните 
модели могат да бъдат решени без да се определят монтажни конектори. В този 
случай, нерадиационни натоварвания не прехвърлят топлина между телата. Това 
дава различни резултати в сравнение с подобно изследване, в което са дефинирани 
конектори. 

 Изследвания на радиация в рамките на асемблиран модел не изисква монтажни 
конектори. 

 Дефиниране на механизма за разсейване на топлината  

В топлинни изследвания с устойчив източник на топлина, вие трябва да дефинирате 
механизма за разсейване на топлината. Можете да удовлетворите това изискване, като:  

 Приложите температурно натоварване в противоположните краища на  изследваната 
геометрия, за да се постигне температурен градиент. 

 Приложите конвекция върху единия край, за да се разсее топлината към другия край.  

Разгледайте за справка следните илюстрации. 

Приложено температурно натоварване Резултати 

Температурно натоварване = 100°C  върху 
лявата повърхност. 

 

Температурата на цялото тяло е 100°C. Няма 
градиент на резултата. 

 

Температурно натоварване = 100°C върху 
лявата повърхност. 

Температурно натоварване = 35°C върху 
дясната повърхност. 

 

 Температурно разпределение върху тялото. 
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Приложено температурно натоварване Резултати 

Натоварване от генератор на топлина (Heat 
Generation load) = 1W върху лявата 
повърхност. 

 

Температурата нараства безгранично, тъй като   е 
дефиниран източник на топлина, но не е приложено 
топлинно натоварване на разстояние от дясната 
повърхност. 

Няма възможно решение; показва се съобщение за 
грешка.  

Натоварване от генератор на топлина (Heat 
Generation load) =1W върху лявата 
повърхност.  

Приложена е конвекция от дясната 
повърхност. 

 

Температурно разпределение върху тялото. 

 

Забележка: В топлинно изследване на рамкова конструкция не можете да дефинирате топлинни 
натоварвания, ако модела съдържа твърди връзки. Твърди връзки се създават, когато пътят на 
рамката не минава през центърът на тежестта на напречното сечение. 

Материали и мерни единици в топлинните изследвания 

Tоплинните изследвания изискват да дефинирате допълнителни свойства на материалите в 
таблицата с материали Material Table. Тези свойства включват топлопроводимост (thermal 
conductivity), коефициент на топлинно разширение (thermal expansion coefficient0 и специфична 
топлина (specific heat).  Материалните свойства, които трябва да осигурите зависят от топлинните 
натоварвания, които прилагате.  

Стойностите на топлинните натоварвания и материалните свойства използват мерните единици, 
които са показани в раздел Advanced Units на диалоговия прозорец File Properties. 

Опции за топлинните изследвания 

 Можете да използвате следните диалогови прозорци, за да уточните опциите за топлинните 
изследвания: 

 Когато приложите радиационно натоварване, използвайте диалоговия прозорец Radiation 
Load Options , за да изберете типа  радиация,  така също да уточните температурата на 
околната среда (ambient temperature), излъчвателна повърхност (surface emissivity), брой на 
кухини (number of cavities) и оцветяване (shading).  Можете да отворите този диалогов 
прозорец, като използвате бутон Options  на командната лента Loads.  

 Когато създавате или модифицирате изследване, можете да използвате диалоговия 
прозорец Thermal Load Options, за да уточните разширените топлинни свойства за свободна 
конвекция (free convection) и  ограничена радиация (enclosure radiation). Можете да отворите 
този диалогов прозорец, като изберете бутона Thermal Load Options  на диалоговия прозорец 
Create Study (или Modify Study). 
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Използване на комбинирани изследвания за  анализ Тhermal stress 
 

Thermal stress analysis изчислява напрежения, деформации и измествания, дължащи се на 
температурни въздействия. В Solid Edge Simulation, анализ thermal stress analysis се извършва чрез 
комбинирано изследване (coupled study),  което съчетава резултатите от анализа за топлопренасяне 
(heat transfer analysis) със структурния анализ (structural analysis).  Можете да дефинирате 
комбинирано изследване, използвайки един от следните типове анализи:  

 Steady State Heat Transfer + Linear Static 

 Steady State Heat Transfer + Linear Buckling 

Пример: Използвайте този процес, за да направите анализ Thermal stress analysis на транзистор и 
асемблиран модел на радиатор:  

Стъпка 1.   Дефиниране на изследването 

За да оцените този проблем, можете да използвате комбинираното изследване Steady 
State Heat Transfer + Linear Static и температурно натоварване Temperature load в група  
Thermal Loads. Използвайте ограничения Fixed, за да ограничите напълно двете долни 
повърхности на модела. 

За повече информация, вижте: 

 Thermal studies 

 Thermal loads 

Стъпка 2.  Решение на изследването 

Когато  натиснете бутон Mesh, за да омрежите и бутон Solve, за да решите  изследването, 
първо се извършва анализа heat transfer analysis, а след се извършва структурния анализ 
(structural analysis). Тази двуетапна обработка се извършва автоматично. Резултатите от 
температурното разпределение автоматично се използват като входно натоварване за 
линейно-статичния процес. 

Стъпка 3.  Преглед на резултатите 

В допълнение към картата с топлинното разпределение (1), която се генерира в стъпка   
heat transfer, комбинираното изследване придуцира също  processing step, a coupled study 
produces displacement (2) and stress (3) results caused by the temperature load.  Топлинното 
комбинирано изследване също показва X, Y, Z,  офсетните резултати на температурата, 
приложе към деформирания модел. 
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Използване на дървовидната структура в панела Simulation 

 
 

Показване на дървовидния панел Simulation   

Можете да покажете дървовидния панел Simulation, като щракнете раздела Simulation, който се 
намира в същия списък, в който е PathFinder.  

Можете да включвате/ изключвате дървовидния панел Simulation, като използвате меню View → 

група Show → команда Panes  , след което да селектирате/ деселектирате опцията Simulation.  

Модифициране на изследванията от дървовидния панел Simulation 

Можете да използвате бутоните, намиращи се на дървовидния панел Simulation, за да намерите, 
прегледате и модифицирате определенията. Можете също да създадете, процесирате и прегледате 
резултатите от изследването, като използвате само контекстните команди. 

 Бутонът Show Single/All Studies  се намира най-отгоре на дървовидния панел Simulation.  

 

Бутонът Show Single/All Studies   променя показания лист, за да покаже всички изследвания 
едновременно или само едно изследване. Той се използва успешно за управляване на дълъг 
списък с изследвания в дървовидна структиура. 
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 Използвайте бутоните Show Next и Show Previous, за да покажете от соисъка съответно 
следващото и предходното изследване.  
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Забележка: Следващите и предишни проучвания могат да се съхраняват в различни 
моделни състояния (Synchronous, Ordered или Simplify). 

 

  Активното изследване се показва в син текст.  

 Символ  индикира, че компонента от изследването е бил модифициран.  

 Символ  индикира, че е наличен съвет или допълнителна информация. Позиционирайте 
курсора в близост да иконката, за да прочетете съобщението.  

 За текущото активно изследване можете да:  

 Идентифицирате процесния статус, по неговия индикатор: .  

За да научите повече за тези иконки., вижте Reviewing the study status.  

 
Използване контекстните команди  на дървовидния панел Simulation 

Можете да използвате контекстните команди, налични от възлите в панела Simulation, за да: 

 Създадете изследване и модифицирате параметрите за  обработка на изследването. 

 Създадете, преименувате и изтриете натоварвания и ограничения. 

 Copy и Рaste на изследвания, натоварвания, ограничения, конектори и мрежи в текущия 
документ или между между документите. Вижте темата: Copy and paste studies or individual 
simulation objects.  

 Омрежите модела и да прецизирате мрежата.  

 Решаване на резултатите от анализа. 

 Създадете репорт на решените резултати. 
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  Прегледате резултатите в средата за преглед Simulation Results. 

 
Преглед на състоянието на изследването  

 
 
Индикатор за статуса на изследването 

Индикатор за статуса на изследването   показан пред името на изследването в дървовидния 
панел Simulation индикира текущия статус на всяко изследване, дефинирано в модела. 

 

 Всеки квадрант на индикатора представлява отделна стъпка от дефиницията на 
изследването и проследява процеса.  

 Кодиране на цвета показва от пръв поглед:  

o Кои стъпки са завършени 

o Кои стъпки са провалени 

o Дали последният анализ е актуален 

Дефиниране на изследването и проследяване на процеса 

Дефинирането и обработката на анализа по метода на крайните елементи (FEA) е с цикличен 
характер,  четири различни процеса, които трябва да бъдат завършени успешно и в показания на 
диаграмата по-долу ред:  

 

Тези процеси са представени чрез квадрантите на статусния индикатор на изследването. 

Процесни стъпки 

 (1) Първоначално създаване на изследването, включително избор на геометрията 
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 (2) Дефиниране на натоварвания, ограничения и връзки за сглобяване (assembly 
connectors). 

 (3) Омрежване.  

 (4)  Решаване.  

Цветово кодиране на статуса на изследването 

Всяка стъпка от процеса в статусния индикатор се кодира в цвят. 

 
(Сив) Недефинирано или непълна дефиниция. 

 
(Зелен) Добри резултати или успешно завършване. 

 

(Жълто) 

 Остаряло. 

 Остаряло и непълно. 

Съвет: Тази икона  в дървовидния панел Simulation индикира кои компоненти от 
изследването са били модифицирани и не са актуализирани.  

 
(Червен) Неуспешно. 

Следващата таблица обяснява как да се тълкува цветовото кодиране на статусния индикатор, по 
отношение на цикъл за обработка на изследването. 

Примери 

 

Статус на новосъздадено изследване 

(1) Геометрията е избрана. 

(2)(3)(4) не са определени или са 
непълни. 

 

Статус на  успешно решено изследване. 

(1)(2)(3)(4) Геометрията, натоварванията 
ограниченията, омрежването и 
решението са завършени. 

 

(4) Неуспешно решение. 

 

(3)(4) Мрежата и резултатите не са 
актуални. 

 

(4) Резултатите на са актуални. 

 

(3) Началното омрежване е провалено. 
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Неактуални резултати 

Резултатите от симулацията могат да излязат от актуалност, когато са били модифицирани един или 
повече от следните входни параметри за изследването:  

 Геометрия 

 Mатериал 

 Ограничителни условия, определени от товари, ограничения или конектори  

 Мрежа 

Неактуалните входни параметри и резултати се маркират с тиконка  в дървовидния панел 

Simulation.  

 
Селектиране на геометрия за изследванията 

 

Когато създавате изследване ви се напомня да изберете геометрия, въз основа на  типа на вашия 
модел —  assembly, part, sheet metal — както и вида на мрежата.  

Като цяло, можете да изберете тела, лица и позиции в PathFinder или в графичния прозорец и да 
изберете повърхнинна геометрия в графичния прозорец. 

 Можете да изберете опростена геометрия (simplified) или дизайна. 

 Surfaces/ повърхнини 

Когато изберете за тип омрежване Surface за изследване, ви се напомня да изберете средна 
повърхност (mid-surface) на тънкостенно тяло като геометрия за анализа.  

o В документи тип sheet metal и part, можете да използвате PathFInder, за да 
селектирате повърхнини, средни повърхнини или набор лица, кото са създадени с 
командите за повърхнинно моделиране (Surfacing).  

o В документи тип assembly, можете да селектирате повърхнините само в графичния 
прозорец. 

Всички параметри за изследването, които дефинирате в последствие, също ще са 
референтни на средната повърхнина (mid-surface), включително натоварвания, ограничения, 
мрежа и резултати. 

Вижте темата: Selecting surface geometry for studies.  

 Occurrences/   позиции, случаи 

Когато изберете за тип мрежа Mixed mesh или Tetrahedral mesh, за да анализирате 
асемблиран модел ви се напомня да изберете една или повече позиции. Можете да 
изберете: опростено тяло (simplified body), дизайн тяло (design body) или обединено тяло, 
създадено от твърди тела и повърхнини. 

Вижте темата:  Selecting occurrences for studies.  

 Simplified versus as-designed geometry/  опростена срещу дизайн геометрия 

За да ускорите времето за омрежване в асемблирания модел можете да използвате 
опростеното представяне (simplified representation)  на  геометрията на part и sheet metal  
модела в изследването. Можете да: 

o Изберете опростеното тяло или да изберете средна повърхнина лица, ръбове или   
върхове от опростеното тяло. 

o Смесвате дизайн тела и опростени тела в рамките на едно и също изследване. 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/geometry1a.htm
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o Използвате опростеното тяло на дадена позиция в едно изследване и дизайн тяло в 
друго изследване.   

Вижте темата: Selecting simplified geometry.  

 United bodies/ обединяване на тела 

Когато изберете за тип омрежване General Bodies - за да анализирате part или sheet metal  
модел или изберете за тип омрежване Mixed и General Bodies - за да анализирате 
асемблиран модел, можете да селектирате опция united bodies (обединяване на тела). 
Обединеното тяло продуцира непрекъсната мрежа за модела, в който  трябва да се свържат  
2D елементи и 3D елементи, частта на 2D мрежата се вгражда в 3D мрежата.  

Вижте темата: Selecting united bodies for studies.  

 Frames/ рамкови конструкции 

Когато изберете  тип омрежване Beam mesh ви се напомня да изберете една или повече 
рамки. Всяка рамкова конструкция може да съдържа като компоненти множество греди. 

Забележка: Могат да се избират само прави греди. 

Вижте темата: Selecting frames. 

 
Селектиране на повърхнинна геометрия за изследвания 

 

Можете да изберете повърхнинна геометрия директно в графичния прозорец. Когато работите в 
модели тип sheet metal, можете да използвате командата Mid-Surface, за да създадете средна 
повърхнина за анализа и след това да използвате командата Define, за да включите тази посредна 
повърхнина в изследването.  

Защо трябва да използвате средна повърхност (mid-surface) за анализ на модели от листов метал? 

Моделите Sheet metal, които съдържат твърди тела, които са тънки по отношение на цялостния им 
размер, са подходящи за използване по средната повърхност за целите на анализа. Примерите 
включват тънкостенни part  детайли, sheet metal детайли или пластмасови шприцови части.  

Можете да създавате много по-малки и по-точни  за анализ модели, чрез съчетаване на средната 
повърхнина на тънкостенни детайли, след което да омрежите тънката стена. Разликите в големината 
на модела могат буквално да бъдат един порядък, като по този начин значително се намалява 
времето за обработка. В повечето случаи, можете дори да получите допълнителна полза от по-точно  
решение. 

Създаване на средна повърхнина (mid-surface) 

За да създадете mid-surface, вие можете да използвате меню Simulation → група Geometry → 

команда Mid-Surface .  

Команда Mid-Surface конструира повърхнина между листови лица на модел тип sheet metal.  
Използвайте командната лента Mid-Surface, за да дефинирате местоположението на средната 
повърхнина, като уточните офсета от страната на частта и стойността на съотношението (ratio value) 
между 0 и 1.0.  
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Забележка: По подразбиране, средната повърхнина се актуализира, когато се променя моделната 
геометрия. Можете да премахнете трайно тази асоциативност, като изберете mid-surface в 
PathFinder, след което да изберете команда Break от нейното контекстно меню.  

След като сте създали средната повърхнина (mid-surface), вие трябва да я селектирата и приложите 
към изследването, използвайки команда Define. 

Селектиране на mid-surface 

 Можете да изберете съществуваща средна повърхнина (mid-surface) за активното изследване, като 

използвате меню Simulation → група Geometry → команда Define . 

Можете да селектирате  повърхнина (mid-surface) в графичния прозорец или в PathFinder и след това 
да изберете Accept в стъпка Select Mid-Surface на командната лента Define. 

 

 

Забележка: 

За да покажите средната повърхнина (mid-surface) и да я направите по-лесна за виждане и 
селектиране, можете да кликнете с десен бутон в празното пространство на PathFinder, след което 
да изберете  командата Hide All→Design Body. 
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Редактиране на mid-surface 

Можете да редактирате mid-surface, като я селектирате в графичния прозорец, след което изберете 
манипулатора за редактиране на mid-surface. Той показва командната лента Mid-Surface. Промяната 
на някоя от опциите ще актуализира на  средната повърхност, като същевременно се поддържат 
приложените данни, като товар, ограничения и конектори. 

В зависимост от редакциите, които направите, когато средната повърхнина се актуализира, 
прикрепените симулационни данни може би няма да бъдат валидни. Данните от симулацията, които 
трябва да бъдат коригирани или пресъздадени, се маркират в панела за симулация Simulation с този 

символ  . 

 
Селектиране на позициите за изследвания 
 

Когато изберете за тип омрежване Mixed или Tetrahedral, за да анализирате асемблиран модел ви се 
напомня да изберете една или повече случаи, позиции (occurrences).  

 Селектиране на позиции за ново изследване 

За първоначалното селектиране на геометрия, изберете бутон Activate Part на командната 
лента Define и след това селектирайте частите и подсборките, които искате да включите в 
изследването. Можете да изберете повечето геометрия в графичния прозорец или в 
PathFinder. 

 

 Добавяне на позиции в изследването  

Можете да добавите части и подвъзли към селектираната геометрия за изследването, като 
използвате меню Simulation → група Geometry → команда Define. Можете да селектирате 
геометрия в графичния прозорец или в PathFinder. Например, можете да селектирате 
подвъзел в PathFinder и всички негови компоненти ще  се добавят към селекцията за 
изследването. 
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 Селектиране на опростена геометрия 

 Можете да  изберете опростения вариант на модел, участващ в изследването, като 
изберете върху PathFinder команда Use Simplified Part от контекстното меню.  

 В среда Simulation,  използвайте команда Define, за да селектирате опростено тяло в 
графичния прозорец. Можете също да селектирате средната повърхнина (mid-
surface), лица, ръбове или върхове от опростеното тяло.  

Забележка: 

o За да използвате опростените части в асемблиран модел, отворете частта за 
редактиране и използвайте от меню Tools → група Modify → команда Simplify.  
Вижте помощната тема:  Simplifying parts, в Solid Edge Help.  

o Каквото състояние е геометрията, когато я избирате, в такова състояние се 
добавя за изследването.  

Когато изберете за тип на омрежването Beam, за да анализирате рамкова конструкция ви се 
напомня да изберете една или повече компоненти на рамковата конструкция. 

Селектиране на рамкови конструкции 

 Можете да селектирате множество построения, като плъзнете кутия около тях. 
Можете да ги селектирате индивидуално в графичния прозорец или в PathFinder. 

 Всяка рамкова конструкция може да съдържа множество греди, с различни напречни 
сечения и с различни материали. 

 Що се отнася до монтажни компоненти, можете да използвате командата Define, за 
да добавите нови компоненти от рамковата конструкция за проучването. 

 
Подготовка и селектиране на обединени тела за изследвания 

 

Можете да създадете изследване за модели тип part, sheet metal и assembly с Т-образни връзки, като 
ги обедините чрез united bodies. Процесът на подготовка и селектиране на обединено тяло за 
използване в изследването е различен за  единични и асемблирани модели.  

Подготовка и селектиране на обединени тела за изследване в асемблирани модели. 

Стъпка 1.  
Използвайте командата Extend, за да удължите повърхностите в твърдата част така, че 
те да се пресичат. След това можете да използвате командата Trim,за да отрежете 
повърхностите така, че те просто да докосват съседните повърхности. 

Стъпка 2.  
Създайте колекция на обекти като обединено тяло, използвайки меню Simulation 

Geometry → група Surfaces → команда Unite Bodies .  Можете да изберете тела, 
повърхнини, дизайн тела и други обединени тела, създадени в асемблирания модел или  
в позицията.  

Стъпка 3.  
Създайте ново изследване, като селектирате за тип омрежване Mixed и General Bodies, 
след което селектирайте обединеното тяло от възела Unite Bodies в PathFinder. 

Можете също да използвате команда Define,  за да добавите обединено тяло към 
съществуващо изследване. 

Step 4.  
Селектирайте едно или повече обединени тела от възела Unite Bodies в колектора  
Geometry, който съществува в панела Simulation, но не и в Assembly PathFinder.  

Забележка: 

Ако трябва да направите промени към някоя от частите в обединеното тяло, можете да 

използвате раздела Simulation Geometry → група Surfaces → команда Recover Bodies   , 
за да го отделите за редактиране.  
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  За практически примери, вижте  Activity: Simplify a sheet metal assembly.  

За да научите как се използват обединени тела за подобряване на омрежването в асемблиран 
модел, вижте  Assembly best practices for simulation.  

Подготовка и селектиране на обединени тела в модели тип part или sheet metal 

Използвайте този процес, за да направите изледване на part или sheet metal модел, с помощта на 
обединено тяло. 

 

Стъпка 1.  
Преди да създадете обединено тяло от повърхнини или средни повърхнини и твърди 
тела, използвайте меню Surfacing → група Surfaces → команда Extend, за да удължите   
повърхнините, така че да се пресекат. След това използвайте команда Trim, за да 
срежете повърхнините така, че да диокосват околните повърхнини. 

Стъпка 2.  

Използвайте меню Simulation → група Geometry → команда Unite Bodies   , за да 
селектирате всички повърхнини и твърди тела, които искате да обедините. Можете да 
селектирате геометрията от дизайна от PathFinder.  

В резултат от действието на команда Unite Bodies се създава един обект за целите на 
анализа. 

Пример: 

 

Стъпка 3.  
Създайте ново изследване, като изберете за тип омрежване General Bodies, след което 
изберете обединеното тяло от възела Unite Bodies в PathFinder. 

Можете също да използвате командата Define, за да добавите обединеното тяло към 
съществуващо изследване. 
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Дефиниране на натоварване 
 

 

1. Изберете една от следните команди за натоварване от раздела Simulation, базирайки се на 
типа изследване (structural studies или  thermal studies)—и  тип омрежване mesh type:  

В групата Structural Loads: 

o Force/ сила  

o Pressure / налягане 

o Torque / въртящ момент 

o Displacement / изместване 

o Bearing /  лагер натоварване 

o Moment (for beam mesh types)  

Вижте помощната тема:  Structural and body loads.  

В групата Body Loads: 

o Body Temperature/ температура на тялото 

o Centrifugal / центробежна сила 

o Gravity/ гравитация  

Вижте помощната тема:  Structural and body loads.  

В групата Thermal Loads: 

o Temperature/ температура 

o Heat Flux / топлинен поток 

o Heat Generation/ генератор на топлина  

o Convection / конвекция 

o Radiation/ радиация  

Вижте помощната тема: Thermal loads.  

2. Следвайте инструкциите в лентата за подсказки PromptBar, за да изберете лицата на модела 
или елементите, върху които искате да приложите товара. Геометрията можете да изберете,  
в зависимост от типа на модела и типа на омрежването.  

Можете да селектирате: 

o Лица или набор от лица 

o Повърхнини 

o Ръбове  

o Точки 

o Построения или дизайн тела 

o Възли ( само при тип мрежа Beam) 

За да научите как се създават възли, вижте Define a node.  

o Beam curves (само при тип мрежа Beam)  
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За някои видове натоварване, можете да промените типа на елемента и типа ключови точки 
за селектиране от командната лента Loads.  

3. Въведете стойността на товара в динамичното поле за въвеждане, в зависимост от случая.  

Пример: 

o (За силово натоварване/ Force) Това поле показва стойността по подразбиране и 
мерните единици, когато въвеждате силата: 

 

o (За центробежна сила/ Centrifugal)  Въвеждат се две стойности. Едната стойност 
може да бъде нула, но не могат и двете да бъдат нула по едно и също време. 
Нулевата стойност изключва символа за натоварване. 

 (За Ъглова скорост/ Angular Velocity) Angular Rotation/Time,  например deg/sec. 

 (За ъглово ускорение/ Angular Acceleration) Angular Rotation/Time², например  
deg/sec². 

o (За лагерно натоварване/ Bearing load) Въведете две стойности: 

 (За стойност на силата / Force Value) Стойността на лагерното натоварване се 
прилага равомерно към множество избрани лица. 

 (За ъгъл на натоварването / Load Angle) Ъгълът на натоварване, в съчетание 
със стойността на товара и нормалната повърхнина, определят площта, в 
която лагера контактува с дадена повърхнност. 

o (За  въртящ момент или моментно натоварване/ Torque или Moment load)  Въведете 
стойност за  Force-distance.  Можете да въведете мерните единици във foot-pounds 
или Newton-meters.  

o (За радиационно натоварване/ Radiation load) Щракнете бутона Options на 
командната лента и след това изберете типа на радиационното натоварване и 
уточнете стойността му, като използвате диалоговия прозорец Radiation Load Options.  

Съвет: 

o Радиационното натоварване също изисква съответното натоварване Body 
Temperature. Това гарантира, че всички възли и елементи са подложени на 
температурно въздействие по подразбиране, дори когато няма  приложено конкретно 
натоваване за тях. 

o За някои типове натоварване можете да използвате опция Total Load   на 
командната лента, за да разпределите стойността на натоварването пропорционално 
върху множество лица.  

4. Дефинирайте посока на натоварването, като използвате един от следните методи: 

o За да промените посоката на натоварване, използвайте направляващия волан за 
посока на натоварването.  

За да научите как, вижте Orient the steering wheel.  

o За да уточните посоката на натоварване, без да използвате направляващия волан 
или когато не знаете общата стойност на натоварването: 

a. На командната лента Loads,  от списъка Direction Type изберете опция Components .  

b. От списъка Coordinate System ,  изберете референтна координатна система, като 
базовата координатна система (Base coordinate system).  
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c. В динамичното входно поле въведете стойностите за посоките X, Y и Z на натоварване. 

Забележка: Топлинното натоварване и някои други типове натоварвания не използват вектор 
за посока. 

5. Ако визуализацията е приемлива, щракнете с десния бутон или натиснете Enter, за да 
потвърдите натоварването. 

6. Щракнете, за да финиширате командата. 

Съвет: 

 Когато приложите натоварване displacement, NX Nastran също изисква ограничения за 

модела. Можете да удовлетворите тези изисквания, като използвате  опция Pinned   на 
командната лента Loads. Това автоматично приковава модела с  ограничения, заедно с  
натоварването displacement.  

 В изследване при стационарно състояние на топлопреминаване (steady state heat transfer), 
топлинната сила Temperature, приложена от едната страна на модела не показва 
разпределение на температурата в целия модел, освен ако второ топлинно натоварване не  
се приложи върху обратната страна или повърхност. Второто натоварване позволява 
топлинната енергия да се провежда през цялата част. Вижте Defining thermal studies, в 
помощната тема Thermal studies за примери.  

 Можете да използвате инструмента за селектиране Select, филтъра за селекция QuickPick,   
заграждане чрез плъзгане или инструмента Selection Manager, за да селектирате моделната 
геометрия. 

 Преди да завършите командата, можете да се направите настройки на командната лента  
Loads, за да:  

o Промените на външния вид на символа на натоварване. 

o Покажете етикета със стойността. 

o За лагерно натоварване, използвайте опцията Traction load , за да уточните 
дали товара изтегля или избутва повърхността.  

 Мерните единици по подразбиране и точността им се дефинират в диалоговия прозорец File 

Properties, който можете да отворите от меню Application . Ако въведете стойност в  
мерни единици, различни от звената по подразбиране, стойността се превръща автоматично 
в стандартен вид единица. 

 

Създаване и използване на натоварвания 
 

 
Използване на натоварвания 

Едно изследване изисква да бъде определен най-малко един товар. Solid Edge Simulation осигурява  
различни видове натоварвания, базирани на геометрия и най-различни методи за поставяне на тези 
натоварвания върху вашия FEA модел. 

Натоварванията и ограниченията са определени като набор, което дава възможност да се 
категоризират в различни случаи на различни анализи или да се комбинират в един анализ на 
модел. Например, един линеен статично изпитване на контейнера монтиран на стената под налягане 
с дюзи връзки с други тръби могат да включват следните натоварване комплектиLoads and 
constraints are set-based, making it possible to categorize them into different cases for different analyses or 
to combine them into a single analysis of a model. For example, a linear static study of a wall-mounted 
pressurized container with nozzle connections to other pipes might include the following load sets: 

 Internal pressure/ вътрешно налягане 
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 Support forces/ поддържащи сили 

 Temperature/ температура 

 Forces applied at each nozzle location/ сили, приложени на дюза. 

 Beam bending moments (only available for Beam mesh types) 

Тези натоварвания могат да бъдат решени по едно и също време. 

Дефиниране на натоварвания 

Можете да дефинирате натоварвания, като първо изберете моделната геометрия, след което 
уточните посока за прилагане на силата и стойността на големината ѝ.  

При дефинирането на някои видове натоварвания, като налягане например, селектираната 
геометрия също показва стрелка за посока на натоварването, която можете да потвърдите или 
обърнете. 

Командите в следващата група Loads на раздела Simulation определят натоварвания, базирани на 
средата, типа на модела, типа изследване и типа омрежване: 

 В групата Structural Loads,  можете да селектирате Force/ сила, Pressure/ налягане, Torque/ 
въртящ момент, Displacement/ изместване и Bearing/ лагерно натоварване. 

 В групата Body Loads, можете да изберете как да приложите натоварванията на целия модел 
като едно цяло: Body Temperature/ температура на тялото, Centrifugal/ центробежна сила и 
Gravity/ гравитация. 

 В групата Thermal Loads, можете да изберете натоварването, което се използва  анализите 
на топлопренасяне (heat transfer analysis): Heat Generation/ генератор на топлина, Heat Flux/ 
топлинен поток, Convection/ конвекция, Radiation/ радиация и (gradient) Temperature/  
температурен градиент. 

Забележка:  За тип омрежване Beam са налични типовете натоварвания: Force/ сила, Moment/ 
момент и Displacement load types are available. 

Селектиране на геометрия 

Избраната специфичната команда за натоварването, определя вида на геометрията, която можете 
да селектирате.  

Като цяло, за да приложите натоварването, можете да селектирате тела, ръбове, точки, криви и 
повърхнини. Ако използвате за тип омрежване tetrahedral или surface, можете да избирате набор 
лица или построения. Структурните възли или елементи, които са свързани с избраната геометрия 
ще имат приложено натоварване, когато започва анализа.  

Можете да изберете геометрия от Pathfinder или от графичния прозорец. 

Забележка: 

 Ако е възможно, избягвайте прилагане на товар върху точка или крива, тъй като тя може да 
концентрира напрежения. 

 Разделянето (Split) на повърхностите разпределят по-реалистично натоварванията и 
ограниченията. 

Определяне големината на натоварването 

Всеки товар изисква стойност, за да определите големината на приложеното натоварване.  
Динамично поле за въвеждане на стойността се показва за вас, за да въведете тази стойност, когато 
създавате или модифицирате натоварване.  Мерните единици, които се показват в полето са по 
подразбиране и са предварително дефинирани в раздела Units в диалоговия прозорец File 
Properties, когато изберете бутона Advanced Units. 

Можете също така да въведете стойността натоварването, използвайки различни единици, а 
стойността  се конвертира и показва в мерните единици по подразбиране. 
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За някои типове натоварвания, като force/ сила, torque/ въртящ момент, bearing/ лагерно 

натоварване и моментни сили, можете да селектирате опцията Total Load    на командната 
лента, за да разпределите стойността на натоварването пропорционално на база на площта или 
дължината на сходни лица.  

Ако опция Total Load не е  налична или изберете да не я използвате, пълната стойност на 
натоварването се прилага към всяко лице. 

Модифициране на натоварването 

За да модифицирате натоварването, трябва първо да селектирате името в панела Simulation или да 
използвате QuickPick.  

 За да преименувате или изтриете натоварването, щракнете с десен бутон името на 
натоварването в дървовидния панел Simulation. 

 За да модифицирате дефиницията на натоварването, като например да предефинирате 
стойността или посоката, използвайте командната лента Loads. Можете да щракнете 
манипулатора за редактиране на натоварването в сграфичния прозорец, за да се покаже 
командната лента.  

Можете също с двукратно щракване върху името на натоварването в панела с дървовидна структура 
Simulation. 

Вижте темата: Modifying and reusing analysis studies. 

 
Структурни натоварвания и натоварвания на тялото  

 
 

В структурните изследвания structural studies могат да се използват следните видове натоварвания:  

Structural Loads/ структурни натоварвания 

 Force/ сила 

 Pressure / налягане 

 Torque/ въртящ момент 

 Displacement/ изместване  

 Bearing/ лагерно натоварване  

 Moment/ момент  

Забележка: 

Моментно натоварване е налично само за омрежване тип Beam mesh. 

Body Loads/ натоварвания на тялото 

 Body Temperature/ температура на тялото 

 Centrifugal / центробежна сила 

 Gravity/ гравитация  

Командите за структурните натоварвания са налични в група Structural Loads на лентата с комананди 
и в контекстното меню на панела с дървовидна структура Simulation.  Команди за натоварване, които 
искате да приложите към цялото тяло са налични в група Body Loads на лентата с команди. Преди да 
разположите натоварването, можете да зададете опциите за него, като изолзвате командната лента 
Loads.  

  Force loads/ силови натоварвания 
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Силовото натоварване (Force) прилага равномерно по цялата геометрия сили и моменти. Само едно 
силово натоварване може да се приложи към всеки от елементите.  

Използването на команда Force от група Structural Loads предоставя следната информация:  

 Geometry/ геометрия—Можете да изберете едно или повече лица, ръбове или върхове. За 
тетраедрален или повърхнинен тип омрежване, можете да селектирате набор лица или 
построения (features). За тип омрежване beam mesh, можете да селектирате възли beam 
element nodes и  криви beam curves.  

 Force direction/ посока на силата — Основната ос на направляващия волан определя 
посоката, в която ще се приложи силата. Алтернативно, можете да изберете опцията 
Components на командната лента Loads и да въведете стойности X, Y, Z посока за 
компонентите.  

 Value/ Стойност — Използвайте динамичното поле за въвеждане, за да уточните стойността 
на силата. Мерните единици по подразбиране на силата (Force-Magnitude) например, 1 нютон 
Newton.  

 Load distribution/ разпределение на натоватването – Когато селектираните лица са от един и 
също тип, можете да изберете опция Total Load на командната лента, за да уточните дали 
стойността да се разпредели равномерно или да се приложи цялата стойност към всяко 

лице.  

Activity: Apply a force load 

  Pressure loads/ сили от налягане  

Използвайте командата Pressure от група Structural Loads, за да приложите еднакво налягане 
навсякъде. A pressure load is similar to a force load, except the value of the load is measured across 
smaller areas, and the direction is perpendicular to the face. В този случай, можете да приложите както 
натоварване от налягане, така и сила върху едно и същп лице.  

 Силата от налягане изисква следната информация:  

 Geometry/ геометрия – Изберете лице.  Само една сила от налягане може да се приложи към 
всяко лице.  

 Load direction/ посока на натоварването – Определя се автоматично.  

 Value/ -- Използвайте динамичното поле за редактиране, за да уточните стойността на 
налягането. Мерните единици по подразбиране са сила върху мерните единици на площта.  
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Activity: Apply a pressure load.  

  Torque loads/ натоварване от въртящ момент 

Използвайте командата Torque от група Structural Loads, за да приложите сила на завъртане към 
едно или повече лица, около оста на ротация. 

Натоварването от въртящ момент изисква ос, около която да се приложи натоварването от въртящ 
момент, посока на завъртане и стойност.  

 Geometry/ геометрия – изберете едно или повече лица или повърнини. 

 Rotation axis/ ос на ротация – Основната ос на направляващия волан определя оста на 
ротация.  

 Load direction/ посока на натоварване – Изберете копче от направляваащия волан, за да 
уточните посоката на ротация.  

 Value/ стойност – Използвайте динамичното входно поле, за да въведете стойност за 
въртящия момент. Мерните единици по подразбиране са Force-Length.  

 Load distribution/ разпределение на натоварването — Използвайте опция Total Load на 
командната лента, за да уточните дали стойността да се разпределя пропорционално върху 
лицата или цялата  стойност да се приложи към всяко лице. 

 

Activity: Apply a torque load.  

  Gravity loads/ гравитационно натоварване 

Можете да използвате командата Gravity от група Body Loads, за да приложите гравитационна сила 
към целия модел, който сте селектирали за изследването. 

Гравитационното натоварване представлява общото натоварване от ускорението при преместване. 
Solid Edge Simulation изчислява натоварването от гравитацията, като се умножи   специфичното  
земно ускорение по масата на модела. 
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 Гравитационното натоварване изисква следната информация:  

 Material density/ плътност на материала --You can set this in the Material Table. The mass is 
calculated from the density of the material selected for the model. 

 Geometry/ геометрия – Автоматично прилага целият модел.   

 Load direction/ посока на натоварване – Определя посоката на гравитацията, с използване на 
един от следните методи:  

o Можете да дефинирате преместването в посоките X, Y и Z на координатната система, 
като използвате направляващия волан за указване на посоката или като изберете 
опция Components на командната лента Loads и след това въведете по X, Y, Z,  
посока за компонентите.  

o Можете да дефинирате линейното ускорение, като селектирате прав ръб.  

 Value/ стойност – Използвайте динамичното входно поле, за да уточните стойност на 
ускорението. Мерните единици по подразбиране са Length/Time²,  например 9.81 m/sec².  

За да видите примери как се използва гравитационното натоварване, вижте: Activity: Perform a 
thermal stress analysis.  

  Centrifugal loads/ центробежно натоварване  

Центробежна сила се генерира, когато тяло се завъ около ос. Използвайте командата Centrifugal от 
група Body Loads, за да приложите центробежна сила към част или възел.  Това натоварване се 
прилага към целия модел.  

Центробежното натоварване се представя чрез двоен символ за ротация върху модела. Те 
представляват ъглова скорост и ъглово ускорение. Можете да ги зададете или изключите   
независимо един от друг за посока на часовниковата стрелка или обратно на нея. 

 

Центробежните натоварвания изискват ос на ротация, ъглово ускорение и скорост. Solid Edge 
Simulation използва тези стойности и плътността на материала, за да изчисли центробежното 
натоварване. 

 Material density/ плътност на материала – Можете да я зададете в таблицата с материали 
Material Table. Масата на модела се калкулира от плътността на избрания материал.  

 Geometry/ геометрия – Автоматично прилага целия модел.  

 Rotation axis/ ротационна ос – основната ос на направляващия волан, за да уточните оста на 
ротация.  
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 Values/ стойности—центробежната сила изисква две отделни стойности. Едната може да 
бъде нула, но двете не могат да бъдат нулеви по едно и също време. Нулевата стойност 
изключва символа на натоварването.  

o (Angular velocity/ ъглова скорост) Angular Rotation/Time, например, rad/sec. 

Можете да обърнете посоката чрез натискане на клавиша F. 

o (Angular acceleration/ ъглово ускорение) Angular Rotation/Time², например, rad/sec². 

Можете да обърнете посоката чрез натискане на Shift+F . 

Activity: Apply a centrifugal load and cylindrical constraint 

  Body Temperature loads/ температурно натоварване на тялото 

Прилагането на температурно натоварване може да се използва в структурни изследвания (structural 
studies), топли изследвания (thermal studies) и комбинирани изследвания (coupled studies).  

В структурните изследвания, можете да използвате група Body Loads → команда Body Temperature и 
зададете температурно натоварване, за да изследвате  ефекта от топлинно промяна на модела като 
цяло.  Можете да приложите едно температурно натоварване за модел.  

За да дефинирате температурното натоварване на тялото ви се предлага следната информация:   

 Geometry/ геометрия – Автоматично се прилага целия модел. 

 Value/ стойност – Използвайте динамичното входно поле, за да уточните температурата. 
Мерните единици по подразбиране са градуси по Целзий или Фаренхайт. Позволява се 
нулева стойност. 

Забележки: 

 Температурното натоварване на тялото се изисква в топлинни изследвания, включващи 
натоварване от радиация.  

 За други топлинни изследвания и комбинирани изследвания  имате възможност да 
използвате  температурно натоварване на тялото, за да осигурите първоначална оценка за 
температурното натоварване и да ускорите изчисленията в NX Nastran. 

 

Activity: Apply a body temperature load 

Забележка: 

В топлинните изчисления (thermal studies), можете да използвате група Thermal Loads → команда 
Temperature load:  

 За да изследвате градиента на топлинните условия на едно или повече лица в топлинно 
равновесие. Използвайте това натоварване, когато не се интересувате от оценка на времето, 
необходимо за достигане на топлинното равновесие. 

 За да приложите температурно натоварване към лица от избраната геометрия, вместо към 
целия модел. 
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За да научите повече за команда  Temperature load, вижте  Thermal loads.  

  Displacement loads/ изместващо натоварване 

Можете да приложите известна стойност за изместване върху едно или повече лица,  построения, 
ръбове или върхове, посредством командата Displacement в групата Structural Loads. Това понякога 
се нарича принудително изместване. 

 Изместващото натоварване изисква следната информация:  

 Geometry/ геометрия -- Можете да селектирате едно или повече лица, ръбове или върхове. 
За тетраедрален или повърхнинен тип мрежа, можете да изберете набор лица и построения. 

 Load direction/ посока на натоварване – Ориентирането на основната ос на направляващия 
волан уточнява посоката за прилагане на силата. Алтернативно, можете да селектирате 
опцията Components на командната лента Loads и след това да въведете X, Y, Z, за посока 
на компонентите.  

 Value/ стойност – използвайте динамичното входно поле, за да уточните стойността на 
изместване. Мерните единици по подразбиране са разстояние, например в mm. 

 

Забележка: 

NX Nastran изисква изисква изместване на товара да съвпада с ограниченията в частта. В 
Solid Edge Simulation, командата Displacement load автоматично генерира необходимия 
натиск, ако също така да изберете опцията Pinned в  командната лента Loads.  

Activity: Apply and review a displacement load 

  Bearing loads/ лагерно натоварване 

Можете да използвате командата Bearing в група Structural Loads, за условията на натоварване на 
цилиндрични и не-цилиндрични детайли, повърхности, както и структурни приложения, като ролкови 
лагери, зъбни колела, гърбици и ролки.  
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Лагерните натоварвания изискват следната информация:  

 Geometry/ геометрия – изберете едно или повече лица от part части или повърхнини на sheet 
metal  части. Те не трябва да бъдат цилиндрични елементи. 

 Load direction/ посока на натоварване – Основната ос на направляващия волан уточнява 
посоката за прилагане на лагерното натоварване. Посоката на натоварването трябва да сочи 
към лицето.  

 Value/ стойност – Използвайте динамичното входно поле, за да уточните стойността на 
лагерната сила. Мерните единици по подразбиране за големина на силата са например, 1 N. 

 Load distribution/ Разпределение на натоварването – използвайте опцията Total Load на 
командната лента, за да уточните дали стойността да се разпредели равномерно върху 
всички лица или да се приложи цялата върху всяко от лицата. 

 Load angle/ ъгъл на натоварване—Ъгълът на натоварване ( комбинация между стойността на 
натоварване и нормалната повърхнина)  определя площта, в която лагера контактува с 
дадена повърхност. Символите за лагерно натоварване се показват само върху контактната 
площ. Използвайте динамичното входно поле, за да въведете стойност от 1E-015 до 180  
градуса. 

Забележка: Можете да използвате тези опции на командната лента Loads, за да уточните как се 
прилага лагерното натоварване.  

 Действието по подразбиране за натоварването е за натиск на лицето, но можеш да избереш 

опцията Traction , за да го издърпате.   

(A) Traction/ теглителна сила = on 
(издърпване) 

(B) Traction/ теглителна сила  = off 
(натиск) 

  

 Ако искате полученото лагерно натоварване да бъде перпендикулярно на повърхността, 
както действа налягането и все още разпределено въз основа на ъгъла, а след това можете 

да използвате  опцията Normal to Surface option  .  

(A) Normal to Surface=on (B) Normal to Surface=off 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/loadqb1d.htm


Анализ на модел 

 

47 

All rights reserved SpaceCAD Ltd 

(A) Normal to Surface=on (B) Normal to Surface=off 

 

 

Activity: Apply a bearing load 

  

  Moment loads / моментни натоварвания 

Можете да използвате командата Moment в групата Structural Loads, за да приложите сила за 
огъване на греда.  

Забележка: Moment  достъпен само за тип омрежването Beam mesh. 

 Моментните натоварвания изискват следната информация:  

 Geometry/ геометрия – Селектирайте един или повече възли beam element nodes и криви 
beam curves.  

 Moment direction/ посока на момента – Оста на ротация по подразбиране е оста на гредата.  
Въпреки това, можете да уточните основната ос на направляващия волан, за да уточните 
посоката за прилагане на момента.  

 Value/ стпйност – Използвайте намичното входно поле, за да уточните стойността на силата.  
Единици по подразбиране за сила-разтояние, например 1 N-m.  

 Load distribution/ разпределение на натоварването – Използвайте опция Total Load на 
командната лента, за да уточните дали стойността на момента да се разпредели равномерно 
или да се приложи цялата върху избран възел или крива (beam curve). За beam curve, 
момента се разпределя върху дължината.  
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Топлинно натоварване 
 

В топлинните изследвания (thermal studies) като изследване в устойчиво състояние на 
топлопреминаване (steady state heat transfer) и комбинираните изследвания  (coupled studies) могат 
да се използват следните типове натоварвания: 

 Temperature loads/ температурни натоварвания 

 Heat Flux loads/ натоварвания от топлинен поток 

 Heat Generation loads/ натоварвания от генератора на топлина   

 Convection loads/ натоварвания от конвекция  

 Radiation loads/ натоварвания от радиация 

 Thermal loads used as constraints/ топлинни натоварвания, използвани като ограничения 

Командите за топлинн натоварване са налични в групата Thermal Loads на лентата с команди и в 
контекстното меню на дървовидния панел Simulation.  Тези команди се използват за дефиниране на 
всички ограничителни условия ( натоварвания и ограничения) в топлинното натоварване. 

Преди да разположите натоварването, можете да селектирате опциите за него, като използвате 
командната лента Loads. Можете също да уточните  разширените опции за натоварвания от  
конвекция и радиация в диалоговия прозорец Thermal Load Options.  

 Temperature loads/ температурни натоварвания  

В топлинните и комбинирани изследвания, можете да използвате от група Thermal Loads → команда 
Temperature, за да изследвате градиента на температурните условия, когато се приложи 
непрекъснато фиксирана температура в условия на равновесие. Използвайте командата  
Temperature load, когато: 

 Искате да приложите различни температурни натоварвания. 

 Искате да приложите температурно натоварване към избрани лица или към цялото тяло.  

 Времето, необходимо за достигане на термично равновесие, не е това, което искате да  
изследвате.  

Прилагането на постоянно температурно натоварване може да доведе до приток на топлина в 
модела, когато съседни възли имат по-ниска температура. Това може да доведе до отлив на топлина 
от модела, когато съседни възли имат по-висока температура. 

 Geometry/ геометрия – Можете да селектирате едно или повече  построения, лица, ръбове, 
върхове или точки. В асемблирани модели,  да изберете тела. В рамкови конструкции, 
можете да изберете възли и криви. Можете да приложите натоварването към еднотипни 
лица, към лица от смесен тип или към, лица, които имат други натоварвания. 
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 Value/ стойност—Използвайте динамичното входно поле, за да уточните температурат. 
Единиците по подразбиране са градусо по Фаренхайт или Целзий. Позволени са нулева или 
отрицателни стойности.  

 Load distribution/ разпределение на натоварването – Стойността на температурното 
натоварване не се разпределя. Ако изберете множество лица, избраната температура ще се 
приложи към всяко избрано лице.  

Пример: Ако изберете две лица и въведете температурна стойност 100º, тези 100 º ще се 
приложат към всяко лице. 

Пример: Този модел показва резултатите от температурното разпределение от две  температурни 
натоварвания и едно натоварване от конвекция, приложени към възли и елементи. 

 

Забележка: В топлинно изследване с постоянно топлопреминаване, можете да използвате 
командата Body Temperature в група Body Loads:  

 За да осигурите първоначална оценка на температурата, за да ускорите изчисленията в NX 
Nastran. 

 Когато се изисква натоварване за изследвания, включващи радиация.  

  Heat Flux loads/   натоварвания от топлинния поток 

Използвайте командата Heat Flux load, за да измерите топлинната енергия, която се предава на 
единица площ (повърхнина, крива, ръб, възел или точка). Командата Heat Flux определя топлинната 
мощност (heat power), генератора на толина ( heat generation) или натоварването от 
топлопренасянето (heat transfer load). 

 Geometry/ геометрия – В part и sheet metal,  можете да селектирате лица, повърхнини, 
ръбове, върхове, точки или построения. Ако селектирате множество лица, те трябва да 
бъдат еднотипни.  В рамковия модел, можете да линиите, описващи гредите.  
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 Load distribution/ разпределение нанатоварването--  Можете да изберете опцията Total Load  

  на командната лента, за да разделите стойността на натоварването върху лицата, 
вместо да въвеждате общата стойност на натоварването за всяко лице.  

 Value/ стойност – Използвайте динамичното поле за въвеждане, за да уточните стойността за 
топлинния поток и мерните му единици (heat power/unit area). За общо натоварвания, 
мерните единици по подразбиране са  ватове (W). За разпределени натоварвания, мерните 
единици са базирани на избрания тип лице:  

Лице Общо Разпределено  

Point/ точка   W (ват) W 

Edge/ ръб  W W/m 

Face/ лице W W/m² 

Feature/ построение W W/m² 

 Положителните стойности индикират въведената топлина, за моделното лице. 
Отрицателните стойности индикират отделената топлина от лицето на модела. 

Забележка: Когато използвате топлинен поток или натоварване от топлинен генератор, вие трябва 
да дефинирате механизма за топлинно разсейване, като натоварване от конвекция или 
температурно натояарване.  

Пример: Натоварване от топлинен поток се прилага от двете страни на повърхностите на 
спирачните накладки на този модел на ротор.  

 

За разсейване на топлината, конвекторно натоварване е приложено към всички повърхности на 
ротора, с изключение на повърхностите, върху които е приложено натоварването от топлинния 
поток. 
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  Heat Generation loads  

В асемблирани модели, използвайте командата Heat Generation в групата на Thermal Loads за 
дефиниране на топлинна мощност, топлинна енергия, или  топлообмен между цели тела. Можете да 
приложите натоварване от топлинен генератор към тела или компоненти, към които вече е зададено 
натоварване.  

Натоварването от генератора на топлина се измерва чрез количеството топлинна енергия, което 
преминава през единица обем (тяло или компонент). Обикновено, тази топлина трябва да се 
провежда в рамките на тялото и да се отвежда чрез топлообмен при конвекция или радиация.  

 Geometry/ геометрия — Можете да изберете тела от асемблирания модел. Използвайте 
филтъра за селекция QuickPick, за да изберете отделни компоненти или дизайн тела от 
асемблирания модел. 

 

 Load distribution/ разпределение на натоварването — Можете да изберете опция Total Load  

 на командната лента, за да разделите стойността на натоварването върху лицата, 
вместо да приложите цялата стойност към всяко лице.  

 Value/ стойност – използвайте динамичното входно поле, за да уточните топлинната мощност 
за единица обем. За общото натоварване, единиците по подразбиране са ватове (W). За 
разпределено натоварване, Power/Area (W/m³). 

Положителните стойности индикират за поглъщане на топлина от моделното лице.   
Отрицателните стойности индикират за излъчване на топлина от моделното лице. 

Пример: Този асемблиран модел на електрически компонент съдържа две дизайн тела:  Източник на 
топлина (бутона в средата) и радиатор (оребреното тяло). 
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 Натоварване от генератор на топлина се прилага към източника на топлина (A). 

 Натоварване от топлинния поток е приложено към повърхностите, които отразяват топлина 
от източника на топлина (B). 

 За да се разсее топлината от модела, натоварване от свободна конвекция се прилага за 
целия радиатор (C) с помощта на опцията Feature selection type. 

  Convection loads/ натоварване от конвекция 

Натоварването от конвекция при топлообмен се измерва, когато газ или флуид се преместват от 
една повърхнина към друга или към околната среда, поради разлика в температурите.  

Команда Convection в група Thermal Loads дефинира натоварването от свободната конвекция.  
Използвайте натоварването от свободна конвекция, за да оцените топлопреминаване при 
естествена конвекция.  

Естествена конвекция се случва, когато потока на газ или течност се индуцира чрез разлики в 
плътността в резултат на температурни промени. Пример за  натоварване от естествена конвекция 
е обменът на въздух през стъклен прозорец.   

Когато процесът на пренос на топлина е принуден от някакъв външен метод, например  вентилатор, 
е посочен като принудителна конвекция.  

Free Convection/ Свободна конвекция 

 Geometry/ геометрия — Можете да селектирате лица, ръбове, върхове и построения. Можете 
да приложите натоварване към различни видове геометрични елементи, като промените 
опцията Selection Type на командната лента. 

 Values/ стойности – Натоварванията от свободна конвекция изискват две стойности: 

o Film Coefficient/ -- Също известен като коефициент на топлопреминаване или 
коефициент на конвекция. Тази стойност представлява скоростта, с която флуид или 
газ предава топлината, като например, когато горната повърхност на печатната 
платка свободно излъчва към околната среда. Този коефициент се влияе от 
плътността, вискозитета и скоростта на течността или газа. 

Мерните единици по подразбиране се извличат от мерните единици, дефинирани във 
file properties,  например, 1 W/m²K.  Ако въведете стойност, като използвате различни 
мерни единици, те се конвертират към мерните единици по подразбиране за 
документа. 

Нулеви и отрицателни стойности не се допускат.  

Пример: Стойностите на коефициента Film coefficient варират в широки граници  за 
материала на повърхностите, през /над които минават течностите и газовете. 
Следващата таблица илюстрира обхвата на стойностите за свободна конвекция. 
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Флуид или газ (в режим 
на свободна конвекция) 

Приложение 

 Типични мерни единици 

(BTU / hr-ft²F) (W/m²K) 

Въздух 
Трансфер на въздуха от стая навън, през 
обикновен стъклен прозорец. 

0.1 до 0.5 0.5 до 2.5 

Вода Протичаща през тръба 0.5 до 20 20 до 100 

Течности Течности вътре и извън тръби 18 до 176 50 до 100 

Газове 
Газове при атмосферно налягане вътре и 
извън тръбите на топлообменник 

0.2 до 3.5 2 до 25 

Вряща вода 

В басейн или контейнер 440 до 6,200 2,500 до 3,500 

Протичаща през тръба 880 до 17,600 5,000 до 100,000 

Кондензацията на водна 
пара, при 1 атмосфера 

Вертикални повърхности 700 до 2,000 4,000 до 11,300 

o Ambient Temperature/ Външна температура -- Нарича се също и заобикалящата или  
външна температура. Топлината се конвектира кън или от повърхността до 
определена външна температура. 

Стойността по подразбиране е 20ºC.  Разрешени са нулеви и отрицателни стойности. 

 Options/ опции 

o Можете да уточните допълнителни опции за натоваравнето от свободна конвекция в 
диалоговия прозорец Thermal Load Options.  

o Можете да промените посоката по подразбиране на конвекционното натоварване, 
като използвате бутона Flip Direction на командната лента.  Конвекционно 
натоварване върху повърхнинно лице или лице от solid модел се прилага в 
положителната нормална посока по подразбиране. Можете да използвате този бутон, 
за да обърнете натоварването към противоположната посока.  

Пример: В този модел на камина,  температурното натоварване от вътрешната повърхност се 
задава на температурата за горене на дърва. Конвекционното натоварване също се дефинира за:   

 Двете вътрешни повърхности на комина. 

 Външните повърхности на камината. 

 Носещите конструкции. 

 Горното лице на базовата плоча. 
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Посоката по подразбиране на натоварването е нормална на селектираната повърхнина или лице.  
Можете да използвате бутона Flip Direction на командната лента, за да обърнете посоката на 
натоварването. 

Ако конвекционното натоварване се ориложи под ъгъл, посоката на натоварване се фиксира в 
посоката +Z . 

Забележка: Конвекционните натоварвания не са налични за типове мрежа beam mesh за рамкови 
конструкции. 

  Radiation loads/ радиационни натоварвания 

Топлинната радиация представлява пренос на топлина, поради електромагнитно излъчване от 
повърхността на тялото. Преносът на топлина се случва, когато излъчваната радиация среща друга 
повърхност или тяло и се усвоява, отразява или предава на друго лице. 

Всяко тяло с температура над 0 градуса по Келвин излъчва радиация, както правят всички 
отопляеми твърди вещества и течности, както и някои нагрети газове.   

Използвайте командата Radiation в група Thermal Loads, за да приложите един от следните типове 
радиационно натоварване: 

Radiation to Space/ радиация към пространството 

Радиационно натоварване, което дефинира лъчистия обмен между лицето или повърхността 
и безкрайното  (абсолютно черно тяло) пространство.  

Enclosure Radiation/ Ограничена радиация 

Радиационниото натоварване, което определя лъчистия обмен сред група от повърхнинни 
елементи. 

Забележка: Ограничените  радиационните натоварвания в  асемблирани модели могат да 
пренасят топлина, дори когато не са определени съединители за монтаж.  

Изисква се следната информация, за да се дефинира радиационното  натоварване:  
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 Geometry/ геометрия – Можете да използвате списъка Selection Type на командната лента, за 
да определите типа на геометрията, която искате да селектирате, след което да селектирате 
лица или повърхнини, цели построения, ръбове или точки в графичния прозорец.  Ако 
използвате повърхнинен тип омрежване, може да използвате опция Edges/Corners, за 
селектиране на линии и точки от повърхнини. 

Забележка:  Радиационно натоварване не е налично за тип омрежване beam mesh types в 
рамкови конструкции. 

 Radiation Type and Radiation Values/ тип и стойности на радиацията—Използвайте 
диалоговия прозорец Radiation Load Options, за да изберете  типа радиационно натоварване  
(Radiation to Space или Enclosure Radiation) и да въведете стойностите за радиационно 
натоварване (излъчвателна повърхност, абсорбционна способност, външна температура, 
брой кухини или заграждения).  

Можете да отворите диалоговия прозорец с помощта на бутона Options на командната лента  
Loads.  

По подразбиране, типа на радиационното натоварване е Radiation to Space. 

 Load distribution/ разпределение на натоварването – Радиационното натоварване се 
разпределя равномерно върху селектираната геометрия. 

 Body Temperature load/  температурно натоварване на тялото --  То се изисква за всички 
радиациоони натоварвания. Използвайте командата Body Temperature в група Body Loads, за 
да уточните по всяко време базовата температура преди омрежването. Това гарантира, че 
всички възли и елементи са възложени температура по подразбиране, дори когато няма  
конкретно приложено натоварване за тях. 

Вижте раздела  Body Temperature loads  в помощната тема Structural and body loads.  

 Options/ опции – Можете да уточните допълнителни опции за натоварване от затворена 
радиация в диалоговия прозорец Thermal Load Options.  

Пример: Към опростен модел на печка са приложени следните видове натоварвания. Външните 
стени са премахнати, за по-добра видимост на вътрешността. 

 Температурното натоварване на тялото задава температурата по подразбиране. 

 Натоварване от топлинния поток е приложено къ дясната стена на печката и представлява 
източника на топлина. 

 Натоварване от затворен тип радиация е приложено към вътрешните стени на печката и  
представлява загряването на стените. 

 Второ натоварване от затворен тип радиация е приложено към обекта в средата на печката и 
представлява краната за готвене и също излъчва собствена топлина. 
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Топлинни натоварвания, използвани като ограничения 

Командите в група Thermal Loads също се използват и като топлинни ограничения в топлинните 
изследвания. Топлинните ограничения прилагат постоянна температура към геометрията или към 
възлите. Командите Temperature/ температура, Convection/ конвекция, Heat Flux/ топлинен поток и 
Heat Generation/ генератора на топлина, могат да се използват като топлинни ограничения за 
провеждане на топлината  целия модел или за разсейване на топлината.  

Пример:  В изследване тип steady state heat transfer, когато топлинното натоварване е приложено 
към един елемент ( ръб, точка, повърхнина, компонент), резултатите показват провеждане на 
топлината през модела, докато той е в топлинно равновесие.  

 

За да покажете температурния градиент за частта, можете да приложите върху стрещуположното 
лице второ температурно натоварване, с различна стойност, като топлинно ограничение. 

 

За повече информация относно дефинирането на топлинни натоварвания, вижте раздела Defining 
thermal studies, в помощната тема Thermal studies.  

 
Направляващ волан за посока на натоварването  

 

В Solid Edge Simulation, направляващия волан е манипулатор, който можете да използвате за 
дефиниране на посоката на прилагане на натоварването.  

 

Когато щракнете моделно лице, за да приложите натоварването се показва вектор за посока на 
натоварването. 
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Когато преместите курсора към стрелката, се появява основната ос и основния лагер;  щракнете 
този лагер, за да се покаже целия 3D  направляващ волан.  

 

 Когато се покаже направляващия волан, вие можете да: 

 Щракнете тороида на направляващия волан, за да предефинирате посоката на натоварване.  
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 Преориентирайте дългата ос на направляващия волан,  да дефинирата посоката на 
гравитационната сила за частта.  

 

 Използвайте тороида на направляващия волан, за да определите посоката за натоварване 
от въртящия момент.  
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Ориентиране на направляващия волан в Solid Edge Simulation 

Основната ос (дълга ос) определя посока на натоварването:  

 Вектор за посока   

 Върху направляващия волан (1) .  

 

За да преориентирате основната ос така, че да сочи в желаната посока, можете да използвате 
следните характеристики от направляващия волан:  

 Можете да кликнете точките (2) на направляващия волан, за да преориентирате автоматично 
дългата ос на стъпки по 90 º в същата равнина. 

 

  Можете да кликнете тороида (3), за да завъртите дългата ос къмнякоя точка от съ равнина. 

 

  Можете да кликнете лагера (4), за да преориентирате дългата ос в точка извън равнината. 
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Ако искате да преориентирате направляващия волан върху модела, можете да използвате някоя от 
следните техники: 

 Можете да кликнете направляващия волан (5), за да плъзнете инструмента някъде върху 
модела. Когато кликнете отново, той се фиксира върху тази точка, лице или ръб. 

 

 Можете да кликнете късата ос (6) на направляващия волан, за да го преместите в тази 
посока. 

 

Справочна таблица за направляващия волан 

Следната илюстрация и таблица накратко показват наименованието на компонентите на 3D  
направляващия волан и обяснява как можете да ги използвате, за да модифицирате  натоварване. 
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Забележка: Оцветените клетки е следващата таблица индикират операциите, преориентиращи 
основната ос ( дългата ос), като по този начин променят посоката на натоварването. 

 

ЛБМ +кликване 

кликване+плъзгане 
ЛБМ +Shift+ кликване или плъзгане 

ЛБМ+Ctrl+кликване 
или плъзгане 

Основен 
лагер (1) 

Подравнява основната ос 
по точка ( прихваща 
вторичната ос) 

Завърта манипулатора около 
вторичната ос 

Завърта 
манипулатора около  
ос, нормална на 
основната и 
вторичната ос 

Основна 
ос (2)  

Премества манипулатора по 
основната ос  

Начало 
(3) 

Позиционира манипу- 
латора върху точка, ръб 
или лице 

Позиционира манипулатора (само 
позиционира) 

Позиционира 
манипулатора , че да 
прихване лице.( 
нормално на 
вторичната ос) 

Равнина 
(4)  

Превключва от 
равнина, нормална 
на основната ос към 
вторичната ос 
(Shift+кликване) 

Премества ма- 
нипулатора в 
равнина (Shift+ 
плъзгане);  

 

Вторичен 
лагер (5) 

 Подравнява вторичната ос към точка. 

Вторична 
ос (6)  

Премества манипулатора по 
вторичната ос.  

Тороид 
(7)  

Завърта манипулатора около 
първичната ос  

 
Constraints/ ограничения 

 
 

Ограниченията определят лимита на модела, за  да ограничат движението му по време на анализа 
на крайните елементи.  
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Solid Edge Simulation поддържа базирани на геометрията ограничения. Това означава, че можете да 
определите ограничения индиректно, като изберете геометрия на модела. При започването на 
анализа, ограниченията се прилагат към възли или елементи, които са свързани с избраната 
геометрия. 

Базираните на геометрия ограничения значително опростяват въвеждането им в сложни 
модели.ased constraints greatly simplify input, particularly in complex solid models. 

Видове ограничения 

Можете да дефинирате следните видове ограничения: 

 Fixed/ фиксиране 

 Pinned/ притискане 

 No Rotation/ без ротация 

 Sliding Along Surface / плъзгане на повърхности 

 Cylindrical/ цилиндрично 

 User-Defined/  потребителски дефинирано 

Избраният вид ограничение, което изберете зависи от вашия модел и от това какво искате да 
анализирате. Можете да приложите множество ограничения към изследвания модел. 

Можете да изберете от списъка Selection Type  на командната лента Constraints вида на 
геометричния елемент, към който искате да приложите ограничението.  

Повечето ограничения предефинират степените на свобода. Въпреки това., можете да изберете два 
вида ограничения – цилиндрично и потребителски дефинирано, с които да разрешите или забраните 
степен на свобода.  

Забележка: Топлинните изследвания използват командите в група Thermal Loads  като топлинни 
ограничени.  

  Fixed constraints/ фиксирани ограничения 

Можете да използвате fixed constraint, когато искате да премахнете всички три транслационни 
степени на свобода за solid (с тетраедрална мрежа)  или всички 6 степени на свобода за 
тънкостенно тяло (с повърхнинна мрежа).  

В зависимост от типа омрежване, можете да приложите фиксирано ограничение към лице, набор 
лица, ръб, точка, възел или крива. 

Забележка:  Възли и криви са налични само за омрежване тип beam mesh types при анализите на 
рамкови конструкции. 

Обърнете се към примера за  символа за фиксирано ограничение в таблицата със символи.  

Activity: Apply a fixed constraint.  

  Pinned constraints/ ограничения с притискане 

Команда Pinned прилага ограничение там, където са трябва да се отстранят три степени на 
транслация и да останат само три степени на ротация. 

Можете да дефинирате pinned constraint както за solid, така и за тънкостенен модел. За тъкностенния 
модел се запазват и трите ротационни степени на свобода.  

В зависимост от типа омрежване, можете да приложите pinned constraint към лице, набор лица, 
построение, ръб, точка, възел или крива.  

Забележка: Възли и криви са налични само при омрежване тип beam mesh при анализ на рамкова 
конструкция. 
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Пример: За да разрешите завъртане на повърхността, нанесете pinned constraint към линейния ръб 
на повърхността, но не и към точка на самата повърхност.  

Вижте примера pinned constraint  в таблицата с примери.  

Activity: Apply pinned and no rotation constraints. 

  

  No Rotation constraints / ограничаване на завъртане 

Можете да приложите ограничение тип No Rotation само към тънкостенен модел. То премахва  трите 
степени на свобода за ротация, като запазва всички степени на свобода за транслация.  

Можете да приложите ограничение тип No Rotation  към лице, построение, ръб, точка или крива. 

Забележка:  Възли и криви са налични само за омрежване тип beam mesh при анализи на рамкови 
конструкции. 

Вижте примера no rotation constraint в таблицата с примери.   

Activity: Apply pinned and no rotation constraints.  

  Sliding Along Surface constraints / плъзгане по повърхности 

Ограничението Sliding Along Surface налага ограничение на равнинно лице да се плъзга по 
повърхност. Това ограничение може да се използва, когато част е симетрична и поддържа 
симетрични натоварвания. 

Забележка:  Този тип ограничение не е налично за омрежване тип beam. 

 Когато изберете ограничението Sliding Along Surface за solid модел, посоката за транслация е 
перпендилулярна на ограниченото лице. 

 Когато изберете ограничение Sliding Along Surface за тънкостенен модел, посоката на 
транслация е перпендикулярна на ограниченото лице, като ротацията е извън лицето.  
Можете да изчистите опцията Include Rotational DOF на командната лента Constraints, за да 
разрешите ротация извън лицето.  

Вижте примера Sliding Along Surface constraint в таблицата с примери.   

Когато частта е симетрична, често може да опрости анализа чрез анализиране на половината на 
модела. Тази техника е много ефективна, защото намалява размера на анализираната геометрия,   
по този начин намалява времето за решаване, като се получават по-точни резултати.  

За да се определи правилно изследването обаче, трябва да се приложат правилните гранични 
условия към профила на половината от модела. Граничните условия, които тряба да приложите 
трябва да ограничат преместванията на равнината на симетрия на половин модел да бъдат същите 
като преместванията, които биха възникнали в целия модел.  

Можете да приложите ограничения  тип Sliding Along Surface към множество равнинни лица в един 
работен поток. 

Activity: Apply a sliding-along-surface constraint.  

  Cylindrical constraints/ цилиндрични ограничения  

Цилиндричните ограничения определят как цилиндрично лице да бъде ограничено относно 
координатна система.  Можете да контролирате следните типове премествания, като използвате 
командната лента Constraints: 

 Radial growth/  радиално нарастване 

 Rotation around cylindrical axis/ ротация около ос на цилиндър 

 Sliding (translation) along axis/ плъзгане (транслация) по ос 

Забележка: Този тип ограничение не е наличен за омрежване тип beam. 
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Вижте примера Cylindrical constraint в таблицата с примери.  

Тези ограничения могат да бъдат приложение само към цилиндрични лица на solid модели и 
тънкостенни модели. Също така те могат да бъдат приложени към множество цилиндрични лица в 
рамките на един работен процес. В този сценарий, всяко лице може да има различна ос. 
Радиалните, периферни и аксиални посоки за всяко лице, се основават на собствената им ос. 

  User-defined constraints/ потребителски дефинирани ограничения 

 Потребителски дефинираните ограничения предлагат гъвкава възможност за дефиниране на 
степените на свобода, с помощта на някоя координатна система във вашия документ.  

В зависимост от типа омрежване, вие можете да приложите потребителски дефинирани ограничения 
към лице, набор лица, построение, ръб, точка, възел или крива. 

Забележка:  Възли и криви са налични само при омрежване тип beam mesh при анализи на рамкови 
конструкции. 

Когато изберете потребителски дефинирано ограничение, можете да използвате интерактивната  
триада, за да: 

 Ограничите движение във всяка комбинация от трите транслационни степени на свобода 
(DOF) за solid части с тетраедална мрежа. 

 

 Ограничите движение във всяка комбинация от шестте степени на свобода - три  за 
постъпателни и три за въртене въртене - за тънкостенни части с повърхнинни омрежвания 
(surface meshes). 

 

 За да научите как да добавите или премахнете степени на свобода, с използване на интерактивната 
триада, вижте примерите User-Defined constraints  в помощната тема Constraint Symbols.  

 За да научите как да интерпретирате етикетите за степените на свобода, вижте помощната тема 
Constraint labels.  

Activity: Apply a user-defined constraint. 
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Дефиниране на ограничение 
 

 

1. От меню Simulation → група Constraints изберете един от следните  типове ограничения: 

 

o Fixed 

o Pinned  

o No Rotation 

o Sliding Along Surface 

o Cylindrical 

o User-Defined 

Забележка: 

o Ограничения тип Cylindrical и Sliding Along Surface не са налични при анализ на 
рамкови конструкции. 

o При топлинен анализ използвайте командите от група Thermal Loads като топлинни 
ограничения.  

2. Щракнете един или повече геометрични елементи към които искате да приложите 
ограничението и след това кликнете Accept. 

o (За Fixed, Pinned, No Rotation или User-Defined) На командната лента Constraints, от 
списъка Type, първо изберете типа на лицето, към което ще приложите 
ограничението – Face/ лице (вкл. набор лица), Edge/ ръб, Point/ точка, Feature/ 
построение, Node/ възел или Curve/ крива – след това кликнете елементите.  

Наличните опции са в зависимост от типа на модела и типа омрежване. 

o (За Sliding Along Surface или Cylindrical) Щракнете равнинните или цилиндрични лица, 
както ви инструктира лентата за подсказки PromptBar.  

3. Ако са добавени  ограничения Cylindrical или User-Defined, уточнете дали да разрешите или 
забраните степените на свобода.  

o (ограничение Cylindrical)  Задайте или изчистете опциите на омандната лента 
Constraints, за да добавите или премахнете степените на свобода. За примери, вижте 
Cylindrical constraints.  

o ( ограничение User-defined)  Направете следното: 

a. На командната лента Constraints, от списъка Coordinate System  ,  
изберете потребителска или базовата координатна система ( опцията по 
подразбиране).  

b.  Уточнете степените на свобода за премахване, като кликнете стрелките за 
посока на триадата.  

Пример: 

 Да премахнете 1 транслационна степен на свобода на solid part:  
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Пример: 

 Да премахнете 2  степени на ротация на тънкостенен модел.t: 

  

 За да добавите степен на свобода, която сте премахнали преди това, 
кликнете рамката на елемента  триадата:  

 

 

 

Забележка:  Необходима е минимум една свободна степен. 

4.  За да завършите добавянето на ограничението, направете едно от следните действия:  

o Натиснете клавиша Enter.  

o  Щракнете с десен.  

Съвет: 

 Алтернативно, можете да кликнете с десен бутон групата Constraints в панела Simulation, да 
изберете Create New Constraint и да изберете ограничението от списъка.  

 Можете да използвате инструментите Select, QuickPick, fence select или Selection Manager , 
за да изберете моделна геометрия.  

 Преди да финиширате командата, можете да настроите командната лента Constraints, за да 
промените цвета за визуализация на ограниченията и етикета (label display). 

 

Редактиране на ограничение 
 

Можете да изтриете, преименувате или да създадете ограниченията от панела Simulation. Можете 
да редактирате ограниченията, като ги селектирате в графичния прозорец.  

Редактиране на ограничение 
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1.  В графичния прозорец щракнете символа на ограничението. 

Съвет: 

o Ако символите на ограниченията не са видими или те са множество ограничения, 
можете най-напред да разгънете група Constraints в дървовидния панел Simulation  и 
там да селектирате името на ограничението. Така  символ подсветва в графичния 
прозорец.  

o Можете да използвате филтъра за селекция QuickPick, за да селсктирате символа на 
ограничението. 

2.  Щракнете манипулатора за редактиране на ограничението в графичния прозорец. 

Пример:  Манипулаторът за редактиране на ограничението изглежда като 3D  анотация, 
например Fixed 1.  

 

3. Направете промени на командната лента Constraints,  което щракнете с десен бутон, за да 
приложите промените.  

Копиране на ограниченията 

Може да копирате ограниченията от едно изследване в друго, доколкото изследването е от същия 
тип. 

1. Активирайте изследването, от което ще копирате.  

2. В дървовидния панел Simulation, направете едно от следните неща:  

o За да копирате едно ограничение, щракнете с десен бутон името на ограничението, 
например Fixed 1, след което изберете Copy. 

 

o За да копирате всички ограничения от едно изследване, щракнете с десен бутон 
група Constraints и изберете Copy. 

 

3. Активирайте изследването в което ще поставяте копираните ограничения. 

4. Щракнете с десен бутон група Constraints и изберете Paste. 
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 Изтриване на ограниченита 

1. Уверете се, че изследването, което искате да модифицирате е активното изследване.  

За да научите как, вижте темата  Activate a study.  

2. В дървовидния панел Simulation, направете едно от следните действия: 

o За да изтриете едно ограничение, щракнете с десен бутон името му и изберете 
Delete. 

 

o За да изтриете всички ограничения в изследването, щракнете с десен бутон група  
Constraints и изберете Delete All. 

 

 
Създаване и използване на ограниченията 

 
 
Използване на ограниченията 

В едно изследване се изисква да бъде определено поне едно ограничение, за ограничаване на 
транслацията и въртеливо движение на модела на определени места. Например, можете да 
изберете геометрични лица, които са закрепени с болтове или закрепени към други компоненти в 
устройство, като например лицата (A) и (B). Можете да поставите ограничение за едно и също лице, 
когато сте определили товар (C), но натоварванията за лицето се игнорират по време на 
обработката  на анализа. 

 

Solid Edge Simulation  предлага различни типове ограничения, базирани на геометрията.  

Ограничения са определени като набор, което прави възможно да се категоризират в различни 
случаи на различни анализи или да се комбинират в един анализ на модел. Например, едно 
линейно-статичено изследване на контейнер под налягане, монтиран на стената, с с дюзи, свързани 
към други тръби може да включва следните ограничения: 

 Фиксирани стойки за стена 

 Без ротация между дюзите и външните тръби 

Тези ограничения могат да бъдат решени по едно и също време. 
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Дефиниране на ограниченията 

Можете да приложите ограниченията към геометрия – точки, ръбове, повърхнини – използвайки 
командите от меню Simulation, група Constraints. Можете също да дефинирате ограниченията от 
контекстното меню на панела с дървовидна структура Simulation. Тези команди са налични, когато 
изследването е активно и вие имате селектирана геометрия. 

 

Забележка: Групата Constraints за омрежване тип beam mesh не включва ограниченията Sliding 
Along Surface или Cylindrical.  

Символите на ограниченията на степените на свобода се показват върху избраните геометрични  
лица, за да индикират, че лицата са ограничени. Вие имате също така възможност да покажите 
етикети с ограниченията на степените на свобода. 

Ограничение степените на свобода  

Свободностоящо физическо тяло може да се движи в три направления (X, Y и Z) и да се върти в три 
равнини (XY, YZ и XZ). В модел с правоъгълна координатна система, тези премествания са наречени 
степени на свобода. Ако работите в цилиндрична координатна система, те се наричат цилиндрични 
степени на свобода (DOF).  

 Ограничения на степените на свобода са маркирани по отношение на координатната 
система. Обърнете се към следните таблици и примери, за да се научите как се тълкуват 
етикетите:  

o Rectangular coordinate system DOF labels 

o Cylindrical coordinate system DOF labels  

Символи за ограничаване степените на свобода 

Символите на ограниченията се извеждат на модела, когато дефинирате ограниченията.  

 Constraint symbols indicate the degrees of freedom (DOF).  

 The constraint symbol arrows point in the directions that are free. 

Повечето ограничения прилагат предварително определени степени на свобода. Въпреки това, два 
типа ограничения — cylindrical и user-defined — можете да изберете, за да разрешите или забраните 
стеоените на свобода. Символите на ограниченията се показват върху модела съответно към 
степените на свобода, коите сте определили.  

За да научите повече: Constraint symbols.  

Селектиране на съществуващи ограничения 

Можете да кликнете двукратно името на ограничението в дървовидния панел Simulation, за да го 
редактирате директно. 

Можете също да селектирате съществуващо ограничение, като най-напред изберете символа на 
ограничението в графичния прозорец и след това да селектирате манипулатора му за редактиране. 

Пример: 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/constraint4a.htm#rect_dof
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/constraint4a.htm#cyl_dof
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/degrees_of_freedom.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/constraint3a.htm


Анализ на модел 

 

70 

All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 

Така се показва командната лента Constraints с опциите за редактиране на селектираното 
ограничение. 

Пример: 

 

Ако символите на ограниченията не се визуализират или  се показват символите на множество 
ограничения, можете най-напред да разширите група Constraints в панела с дървовидна структура 
Simulation и след това да селектирате името на ограничението. Така съответното ограничение 
подсветва в графичния прозорец. 

 
Символи на ограниченията

 
 
Разбиране на символите за индикация на ограниченията 

Символите на ограниченията индикират степените на свобода за модела. Символите са съставени 
от две форми: сферична и с една или повече стрелки.  

 Сферата индикира, че няма степен на свобода. Тя се използва при фиксирани или 
притиснати ограничения (fixed и pinned). Тя също се появява при ограничения за плъзгане по 
повърхности, цилиндрични ограничения и ограничения за  забрана на ротацията. 

 Символи със стрелки указват посоката, в която модела не е ограничен, като всяка стрелка 
показва една степен на свобода.  

 Примери със символи на ограниченията 

Символ на 
ограничение 

Индикира  Пример 
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Символ на 
ограничение 

Индикира  Пример 

Fixed constraint/ 
фиксирано ограничение 

 

Ограничава всички 
шест степени на 
свобода: три за 
транслация и три за 
ротация. 

 

Pinned constraint/   
притиснато ограничение 

 

Ограничава всички 
три степени на 
транслация, като 
разрешава три 
степени на ротация. 

 

No Rotation constraint/ 
ограничение за забрана 
на ротацията 

 

Предотвратява 
ротация, но 
позволява три 
транслационни 
степени на свобода. 
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Символ на 
ограничение 

Индикира  Пример 

Sliding Along Surface 
constraint/ плъзгане по 
повърхности 

 

Ограничава 
движение о по 
посока, нормална на 
повърхнината. 

 

Забележка: 

Ако опцията Include Rotational DOF също е 
избрана,  ротационните степени на свобода около 
две оси, които водят до ротация извън 
повърхнината също се ограничават.  

User-defined constraint 
(solid part) / 
потребителски 
дефинирано 
ограничение 

 

Позволява 
транслация в 1, 2 или 
3 посоки. 

Уточнете степен на свобода за ограничаване, като 
кликнете в триадата стрелката на посоката. 

За да премахнете една транслационна степен на 
свобода върху solid модел: 

 

User-defined constraint 
(thin-body part)/ 
потребителски 
дефинирано 
ограничение върху 
тънкостенна част 

 

Позволява на 
тънкостенната част: 

 Транслация в 
1, 2 или 3  
посоки. 

 Ротация  в 1, 
2 или 3 
посоки.  

За да премахнете  две ротационни степени на 
свобода в тънкостенен модел: 
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Символ на 
ограничение 

Индикира  Пример 

 

Cylindrical constraint/ 
цилиндрично 
ограничение 

 

Чрез бутоните с 
опции на командната 
лента Constraints се 
добавят или 
премахват степени на 
свобода. 

Следващите примери са валидни за solid модел с 
тетраедрална мрежа. 

 
Напълно ограничено. 

 

 

Разрешава само 
радиално 
нарастване. 

 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/constraint1a.htm#cylindrical


Анализ на модел 

 

74 

All rights reserved SpaceCAD Ltd 

Символ на 
ограничение 

Индикира  Пример 

 

 

Ограничава радиално 
нарастване и 
ротация. 

Разрешава плъзгане 
по ос. 

 

 

Разрешава радиално 
нарастване и 
ротация. 

Ограничава плъзгане 
по ос. 

 



Анализ на модел 

 

75 

All rights reserved SpaceCAD Ltd 

Символ на 
ограничение 

Индикира  Пример 

 

Ограничава радиално 
нарастване. 

 

 

 Опции на символите за ограниения 

 Всички символи на ограниченията споделят един и същи цвят.  Глобалната цвят се определя 
от настройката на страницата Simulation от диалоговия прозорец Solid Edge Options. 

Първоначалното определение на цвета RGB е:  (64,160,255).  

Можете да замените цвета по подразбиране на символа чрез бутона Color на командната 
лента Constraints.  

За да научите как: Modify symbol color.  

 Можете да промените първоначалния размер и разстоянието между символите, като 
използвате бутон Symbol Size на командната лента Constraints. 

За да научите как: Modify symbol size and spacing. 

 

Meshes / Мрежи 
 

 
Мрежа - преглед 

Мрежата е сложна система от точки, които припокриват геометрията на модела.  
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Мрежата съдържа материалните и структурни свойства, които определят как структурата реагира на 
определени условия на натоварване.  

Дефиниране на мрежа 

За да дефинирате и генерирате мрежа използвайте командата Mesh, която се намира в група Mesh  
на меню Simulation или в контекстното меню на панела с дървовидна структура Simulation.  

 

Диалоговият прозорец Mesh, показва възможностите, подходящи за вашия тип мрежа.  

Забележка: 

 Типа на мрежата се определя при създаването на изследването.  

 Можете да омрежите модела, без да дефинирате натоварвания или ограничения, но 
материала трябва да бъде зададен. 

След създаването на първоначалната мрежа с командата Mesh, можете да направите фина 
настройка на плътността, формата и границата на мрежата. Можете да: 

 Идентифицирате области, в които мрежата се нуждае от подобряване на отделните части и 
тела. За повече информация,  вижте  Examining the mesh quality.  

 Направите промени в диалоговия прозорец Mesh Options, след което отново да омрежите, 
като използвате командата Remesh.  

 Прецизирате мрежата с помощта на командите Edge Size, Surface Size или Body Size. За 
повече информация, вижте Mesh sizing.  

Забележка:  Оразмеряване на мрежата не е налично за тип Beam mesh. 

Mesh type/ тип мрежа 

Геометрията на вашия модел до голяма степен определя вида на  мражата, която се използва за 
решаване на модела. Solid Edge Simulation поддържа няколко типа  омрежване. 

 Тetrahedral meshing - Тетраедралното омрежване разбива частта на няколко по-малки обеми 
за анализ. За повечето модели, тетраедралната мрежа е подходяща.  

 Surface meshing  - Повърхнинното омрежване предлага опростен и по-точен анализ, когато 
става въпрос за тънки тела, като тънкостенни или ламаринени части.  

Забележка: Surface meshing е еквивалентно на shell meshing в NX Nastran и Femap.  

 General Bodies meshing  - Общото омрежване е за твърди тела и повърхности обединени в 
единични тела. Този тип омрежване е подходящо за части с Т-образни възли. 

Пример: Т-образни възли в (A) и (B). 

 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/mesh1d.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/xid607891.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/meshopts1d.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/mesh2a.htm


Анализ на модел 

 

77 

All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 

 Асемблирани модели, които съдържат както ламаринени, така и стандартни части или 
обединени тела, използват смесена мрежа. 

 Beam meshing е налично само за рамкови конструкции. 

Опции на омрежването 

Възможните опции  омрежването се базират на типа мрежа: tetrahedral/ тетраедрална, surface/ 
повърхнинна, united bodies/ обединени тела или mixed/ смесена. Опциите на типа мрежа контролират 
как да се омрежи модела, като предоставят контрол за специфичните повърхнини и ръбове. 

Опциите за типовете мрежа са налични в диалоговия прозорец Mesh Options.  

Забележка: Тези опции не са налични за тип мрежа Beam meshe. 

Когато се омрежва обединено тяло, повърхнинните тела се омрежват с 2D мрежа, а solid телата се 
омрежват с 3D мрежа. Можете да използвате меню Simulation → група Geometry → команда Property,  
за да приложите различен материал или различна дебелина към отделните лица или повърхнини на 
повърхнинно тяло.  

За да научите повече, вижте Mesh material properties.  

Решаване на грешки от омрежването  

Когато се провали омрежването се показва диалогов прозорец със съобщение за грешка. Този 
диалогов прозорец съдържа предложения за опростяване за решаване на  грешката при 
омрежването. Един от начините да направите това е да използвате Geometry Inspector за 
отстраняване на недостатъци в геометрия и малки лица. Можете да изберете бутона Run Geometry 
Inspector в диалоговия прозорец със съобщението за грешка, за да получите достъп до Geometry 
Inspector директно от изследването.  

Когато се провали омрежването в асемблиран модел, диалоговия прозорец със съобщението за 
грешка изписва също всички предходни изс на геометрията, чрез иконките pass или fail.  Частите, 
които са неуспешни, се избират автоматично, когато отворите Geometry Inspector. 

След като промените модела, трябва да стартирате командата Mesh отново. Частите или 
компонентите, които се омрежат автоматично от първия път, не е необходимо да бъдат 
преработени. В асемблиран модел, само частите, които са променяни се селктират автоматично за 
омрежване. 

Омрежване на модела 

1. Изберете меню Simulation → група Mesh → команда Mesh  .  

Съвет: 

o Командата Mesh е налична, когато дединирането на изследването е завършено. Тя 
използва типа мрежа, която е определена за активното изследване.  Типът на 
мрежата от своя страна се основава на моделната геометрия.  

o Можете да омрежите модела, без да натоварите или ограничите модела, но  да му 
зададете материал. 

2. В диалоговия прозорец Mesh:  
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a. Изберете опцията Show mesh on Close. 

b. (По избор)  Щракнете бутона Options и  след това направете настройките на опциите по 
подразбирате в диалоговиа прозорец Mesh Options .  

c. Щракнете един от следните бутони, за да стартирате процеса: 

 Mesh — Изберете тази опция, за да генерирате само мрежата.  Тя ви дава 
възможност да прегледате мрежата и да настроите нейния размер, преди да 
решите анализа.  

 Mesh & Solve — Изберете тази опция, когато не е необходимо да прецизирате 
мрежата чре преоразмеряване.  

Дисплей с  продължителността и статуса на на процеса се показват на вашия монитор. 

o Ако мрежата е достатъчно малка, омрежената геометрия се показва в графичния 
прозорец.   

Броят на възли и брой елементи в мрежата са показани в PromptBar. Това е текущия 
размер на мрежата (mesh size). 

o Ако се покаже диалоговия прозорец за грешка в мрежата, използвайте Geometry 
Inspector, за да премахнете недостатъци в геометрията и малки лица, които 
предизвикват грешки в омрежването. След това изберете отново командата Mesh.  

o Ако използвате опция Mesh & Solve  и процесът спре,  поради грешка в решението, се 
показва диалоговия прозорец NX Nastran Solve Error.  

Съвет: 

 Когато селектирате опцията Show mesh on Close,  можете да затворите диалоговия прозорец 
Mesh и все още да виждате мрежата.  Мрежата може да бъде показвана и скривана от 
отделните части, с използване на полетата за отметки под възела Mesh в панела с 
дървовидна структура Simulation. С показана мрежа може да се определят областите, които 
могат да се нуждаят от подобрение. За повече информация, вижте Examining the mesh.  

 (По избор)  имате готова, първоначално генерирана мрежа с командата Mesh, можете да 
използвате следните команди за преоразмераване на мрежата, като донастроите 
плътността, формата, границата и други свойства:  

o Edge Size 

o Surface Size 

o Body Size 

 Вижте помощната тема Refine the mesh.  

 Друг начин за прецизиране на мрежата е да изберете отново команда Mesh и след това да 
настроите слайдера на Subjective Mesh Size. 

 Можете да използвате отметката пред Same Component Mesh Size в диалоговия прозорец 
Mesh, за да контролирате всички компоненти на асемблирания модел, които да използват 
един и същ размер на мрежата или какъв размер да се настрои автоматично според размера 
на отделните компоненти.  

 Ако използвате бутона Mesh & Solve, резултантните данни се показват в среда Simulation 
Results, когато процеса завърши. 

За да научите как да интерпретирате и манипулирате данните с резултатите, продължете с  
Review analysis results. 
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Изследване на мрежата 
 

 

Можете да изследвате мрежата, за да идентифицирате зоните, които се нуждаят от подобрение. 
Можете да локализирате зоните с лошо качество на мрежата, като приложите ново оразмеряване на   
тези зони, след което повторно да омрежите засегнатите части. 

Показване на мрежата 

По подразбиране, мрежата се показва дотогава, докогато команда Mesh е стартирана и диалоговия 
прозорец Mesh е отворен. Въпреки това, съществуват различни опции, които можете да използвате, 
за да покажете мрежата, след приключване на омрежването. 

 Ако изберете опцията Show mesh on Close в диалоговия прозорец Mesh, можете да 
продължите да показвате мрежата независимо от командата Mesh. 

 Докато мрежата е показана, можете да използвате полетата за отметки под възела Mesh в 
панела с дървовидна структура Simulation, за да включвате и изключвате селективно 
мрежата за всяко тяло в изследването.  

 Пример: 
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 Бутонът Close в диалоговия прозорец Mesh ви позволява да омрежите, да направите 
настройки на мрежата и после  отново да омрежите, без да избирате команда Mesh всеки 
път. 

Индикатори за статуса на мрежата 

След омрежването, статуса на мрежата за отделните тела се индикира чрез иконките под възел 
Mesh.  

Тази иконка за 
статуса на 
мрежата 

Индикира  Необходимо действие 

 

Добро качество на мрежата. Няма. 

 

Лошо качество на мрежата. 
Използвайте командата Show Poor Quality, за да 
идентифицирате елементите от мрежата с лошо 
качество. 

 

Мрежата е пропаднала. 
Прегледайте частта от диалоговия прозорец 
Geometry Inspector. 

 

Няма мрежа. Тази част не е била избрана за омрежване. 

 

Входните параметри за 
мрежата трябва да се 
модифицират. 

Използвайте команда Remesh, за да 
актуализирате мрежата. 

За повече информация, вижте  Identifying areas of poor mesh quality.  

Как се дефинира качеството на мрежата 

Качеството на мрежата се дефинира във Femap чрез съотношенията.  Съотношенията  определят 
качеството на повърхностните триъгълници  в тетраедалното омрежване.  Триъгълниците трябва да 
имат съотношение между 1.0 и  2.0. Това произвежда повърхнинна мрежа с високо качество, което 
води до високо качество на тетраедралните елементи в мрежата на solid модела. 

Критерият за качество на мрежата се прилага към повърх мрежа, която се използва за за омрежване 
на тънкостенни и ламаринени части и в тетраедралната мрежа, която се използва за омрежване на 
части и асемблирани модели. 
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Забележка: Solid Edge Simulation поддържа всички съотношения по подразбиране, използвани от 
Femap, за да се определи качеството на елемента. 

 
Подобряване на мрежата 

 

За омрежване тип surface и solid, външната повърхнина на модела се омрежва най-напред със 
триъгълници. Всеки триъгълник е свързан с други три, за всеки ръб по един. След това, на база на 
външната мрежа, вътрешния обем се омрежва с тетраедрални елементи. Ако лицата на solid   
модела са зле оформени или с дефекти, външната мрежа може да има лошо качество.  

Тук са описани няколко техники, които можете да използвате, за да подобрите качеството на 
мрежата. 

  Можете да използвате командите за преоразмеряване, за да увеличите броя на елементите 
на мрежата в зона, в която качеството на мрежата е лошо, за да получите по-равномерно 
разпределена мрежа. 

Пример: Можете да използвате командата Surface Size, за да усъвършенствате мрежата 
около отворите в ламаринената част. Увеличаването на броя на елементи от субективния 
размер на мрежата по подразбиране от 5,73 мм на  10 мм в диалоговия прозорец Surface 
Size създава по-равномерно разпределение на елементи от мрежата около  отвора. 

.  

 В диалоговия прозорец Mesh Options, който е на разположение при използване на 

командата Remesh или командата Mesh:  

o Можете да използвате и други опции на страницата Solid Mesh и страницата Surface 
Mesh, за да промените формата на мрежата, чрез комбиниране на елементи. 
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o Можете да селектирате  опция -- Use advanced meshing—от страницата Mesh Size, за 
да опростите геометрията.  

Пример: Преди – Геометрията на тресчицата е видима. 

 

 След – Геометрията е опростена. 

 

 

Оразмеряване на мрежата 
 

 
Оразмеряване - преглед 

Команда Mesh автоматично продуцира мрежа, като използва опциите по подразбиране за 
омрежването.  

 Мрежата се показва като точки върху тялото, за да ви даде представа за шарката и 
разпространението.  

 Размерът на мрежата се показва в лентата с подсказки PromptBar.  

Пример: Current mesh has 3057 nodes and 985 elements./ Текущата мрежа има 3057 възела и 
985 елемента. 

 Можете да използвате командата Show Poor Quality, за да идентифицирате  зоните,  в които 
мрежите на отделните части и тела се нуждаят от подобрение. За повече информация, вижте  
Examining the mesh quality.  

 Можете да използвате тази информация, за да прецизирате плътността на мрежата, 
формата и границата ѝ, използвайки една или повече от командите за преоразмеряване на 
мрежата.  

Оразмеряването на мрежата предоставя контроли, които прецизират плътността на мрежата в 
зоните на модела, които изискват по-интензивно изследване. Например, всяка зона, в която 
моделните лица рязко променят формата си са подходящи за оразмеряване.  Криви и отвори също 
представляват зони, в които може да има по-високи напрежения. 

Пример: На тази плоска част, с два отвора с различни диаметри, можете да използвате 
оразмеряване на мрежата, за да се приложите разкична мрежа около отворите с различен 
диаметър: 

 Surface mesh size= 5  прилага се към основното тяло. 

 Edge mesh size= 12 прилага се около ръбовете на малките отвори. 
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 Edge mesh size= 24 прилага се около ръбовете на големия отвор. 

 

Оразмеряването на мрежата предоставя по-голяма точност и води до по-малко проблеми при 
проектирането. В някои случаи това може да доведе до по-бързо решения.  

 
Прецизиране на мрежата 

Има няколко метода, с които можете да прецизирате мрежата. Всеки метод предлага различно ниво 
на контрол.  

 Можете да използвате слайдера Subjective Mesh Size в диалоговия прозорец Mesh, за да 
настроите визуално размера на мрежата. Така прилагате равномерно оразмеряване на 
мрежата по целия модел.  

 Можете да използвате командите Edge Size, Surface Size и Body Size от лентата, за да 
приложите размер на мрежата в специфичните зони от моделната геометрия. Тези команди 
са налични след първона генериране на мрежата.  

 

С командите за оразмеряване, можете да зададете по подразбиране размера на мрежата или по 
подразбиране броя елементи, които се използват за цялата геометрия, където  са дефинирани 
определен размер или брой елементи. Можете също така да се определи конкретен размер на 
мрежата или брой елементи по линия или повърхност. 

Може да има само един размер на мрежата за елемент. Въпреки това, за оразмеряване мрежа върху 
повърхности може да има ръб със собствено оразмеряване. По същия начин, лицата могат да имат 
общи лица.  

 
Опростяване на геометрия за омрежването 

При  геометрия с много малки повърхности и ръбове може да се получат грешки в омрежването. 
Можете да използвате полето за отметка пред опция Use advanced meshing на страницата Mesh Size  
в диалоговия прозорец Mesh Options, за да опростите геометрията по време на омрежването. За 
повечето модели, това осигурява завършване до край процеса на омрежването.  

Пример: Преди – Геометрията на тресчицата е видима. 
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След – Геометрията е опростена. 

 

 
Ред на прилагане на размерите за мрежата 

Оразмеряването на мрежата се прилага към модела в ред:  размер на мрежата за тяло, за 
повърхнина, за ръб. За всяко тяло, повърхнина или ръб, които имат специален контрол за мрежата, 
запис за размера на мрежата се създава или обновява в панела Simulation. Например, Surface Size 
1, Edge Size 1, Body Size 1.  

С използване на панела с дървовидна структира Simulation, можете да:  

 Маркирате или изберете запис на размер на мрежата и да прегледате свързаната моделна 
геометрия. 

 Редактирате размера на мрежата с помощта на командата Edit Definition от контекстното 
меню. 

Забележка: Можете да промените цветовете, използвани за подсветване и селектиране на 
геометрията, с помощта на опциите Highlight и Selected на диалоговия прозорец Colors ( диалогов 
прозорец Solid Edge Options).  

Размер на мрежата за тяло 

Можете да използвате команда Body Size , за да прецизирате мрежата за solid тела и повърхнини.  
Когато изберете тази команда, имате само един обект във вашия модел, той се селектира 
автоматично. Ако имате множество обекти -  тела или повърхнини -  ви се напомня да изберете 
онези, чиято мрежа искате да оразмерите.  

Налични са множество методи на командната лента Body Size, за да уточните различна стойност за 
размера на мрежата. Можете да използвате опциите Tetrahedral Mesh Control, за да промените 
размера на елементите от мрежата вътре в частта (Tet Growth Ratio).  

Съвет:  Размерът на мрежата за solid body  да е най-малко с дебелина на два елемента.  

Размер на мрежата за повърхнини 

Оразмеряването на мрежата за повърхнини позволява на специфични лица и повърхнини да 
получат различен размер на мрежата, от този по подразбиране. Ако вече е зададен такъв размер за 
един от ръбовете на лицето, имате възможност да го промените или да запазите съществуващото 
оразмеряване.  

За моделни лица или повърхнини, можете да използвате командата Surface Size , за да 
преоразмерите размера на мрежата върху криви, асоциативно свързани с тази повърхнина или да 
дефинирате мрежата за всички криви, които нямат текущ размер за мрежата. Можете да уточните 
номинален размер на елемент (nominal Element Size),  който да е разпределен равномерно върху 
всяка крива. Можете да направите това на командната лента Surface Size .  
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Размер на мрежата за ръбове 

За моделни ръбове да използвате командата Edge Size , за да настроите размера на мрежата за 
един или повече ръбове.  

Размер на мрежата за ръбове на отворите може да бъде определен от броя на елементите на ръба 
или от размера на елемент. Използвайте командната лента Edge Size, за да прецизирате мрежата за 
ръба.  

Например, мрежата по подразбиране за част с отвори, показана най-отгоре в тази тема, ще създаде 
мрежа, която е по-фина или груба около различните геометрични характеристики. Можете да 
използвате оразмеряването на мрежата за ръбове, за да увеличите мрежата около големи овори и 
да я намалите около малки отвори, като по-този начин намаляватеконцентрациите на напрежения в 
тези места.  

Друг метод за моделиране на частта в Solid Edge е да използвате разделяне на лица и криви. 
Разделянето на повърхности разпределя по-реалистично натоварванията и ограниченията. 

 
Прецизиране на мрежата 

Ако омрежвате геометрията с команда Mesh, можете да прецизирате мрежата, като използвате една 
или повече команди за оразмеряване. Размерът на мрежата се прилага към модела в следния  ред:   
оразмеряване мрежата на тяло, лице, ръб.  

Друг начин за прецизиране на мрежата е да изберете отново командата Mesh и след това настройте 
чрез слайдер Subjective Mesh Size. 

1. На меню Simulation → група Mesh,  изберете една от следните команди за преоразмеряване 
на мрежата: Body Size, Surface Size или Edge Size.  

 

2. На командната лента направете едно от следните действия: 

o При оразмеряване мрежата за тяло съществуват три начина за определяне на 
размера на мрежата. Извършете едно от следните действия на командната лента 
Body Size:  

 Щракнете Use Default. 

 Щракнете Use Subjective, след което изберете размер чрез слайдера  
Subjective mesh size.  

 Щракнете Specify, след което въведете определена стойност.  

o При оразмеряване мрежата за повърхнина, въведете стойност в полето Element Size  
на командната лента Surface Size.  

o При оразмеряване мрежата за ръб, можете да въведете  на елементите за ръба 
(Number Of Elements  - опция по подразбиране)  или  на елемента (Element Size) на 
командната лента Edge Size.  

3. Ако ви се напомни, изберете геометрията, чиято мрежа искате да прецизирате, като един или 
повече ръбове, отвори или лица.  

4. Щракнете Accept. 

Съответните записи Mesh Size се създават и и изписват в  панела с дървовидна структура  
Simulation.  

5. Изберете меню Simulation → група Mesh → команда Mesh, за да генерирате мрежата. 

Съвет: 
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o Когато завърши омрежването, броя на възлите и броя на елементитев мрежата се 
показват в лентата за подсказки PromptBar.  Това е текущия размер на мрежата. 

o Можете да изберете опцията Use advanced meshing—на страницата Mesh Size в 
диалоговия прозорец Mesh Options, за да опростите геометрията и уверите, че 
процесът на омрежване е завършен. 

Монтажни конектори 
 

 
Кога да използвате конектори 

Конектор е механизъм, който определя как една част да е свързана с друга част или към земята за 
омрежването. В асемблирани модели, можете да идентифицирате свързаните ръбове, лица, 
повърхнини и цилиндри,  без да се налага да се моделира връзката и  точното поведение при 
свързване. Можете да използвате конектори, за да: 

 Симулирате твърди връзки (rigid connections),  като ръб към ръб или заварени плочи. 

 Симулирате части, закрепени с болтове. 

 Компенсирате огъващи се части, като уточните толеранса.  

 Компенсирате дебелината на стрдна повърхност (mid-surface thickness) между две части от  
ламарина.  

Конектор по същество е вид ограничение, което можете да използвате, за да контролирате 
поведението на  компоненти на асемблирания модел за целите на анализ на крайните елементи. 

Видове конектори в асемблирани модели 

Можете да приложите конектори с помощта на командите от меню Simulation → група Connectors: 

 Glue and no penetration contact connectors 

 Bolt connectors 

 Edge connectors 

Забележка:  Можете да използвате меню Tools → група Model → команда Weldment в Solid Edge, за 
да създадете заварки между 2D sheet metal  и 3D части в асемблирания модел. В Solid Edge 
Simulation,  можете да залепите (чрез glue connectors),  след това да омрежите модела с 
тетраедрална мрежа. 

 
Региони на целеви и изходни конектори 

 

Когато създавате монтажни конектори с команда Manual connector или команда Auto connector, вие 
трябва да селектирате целеви и изходни лица и повърхнини, за да ги свържете. В Solid Edge 
Simulation,  първата селекция е целевата страна на връзката. Втората селекция е изходната страна 
страна на връзката. 

 Идентифициране на целеви и изходни лица за конектор  

 Избиране  целевите и изходни региони за конектор  

 Редактиране посоката на регион за конектор 

Идентифициране на целеви и изходни лица за конектор  

В панела Simulation, конекторите glue  и no penetration са означени с етикети: Connector 1, Connector 

2, Connector 3 и са предшествани от символ . Ако позиционирате курсора върху етикет, 
съответните целеви и изходни лица подсветват в графичния прозорец. Когато кликнете етикета на 
конектор можете да покажете манипулатора му за редактиране. 

В графичния прозорец, символите на монтажните конектори са оцветени кодирано, за да бъдат по-
лесни за разпознаване и редактиране на целевите лица и изходните лица. Можете да използвате 
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тази информация за идентифициране и заменяне на регионите на връзката между целеви и изходни 
лица при  връзки, които са залепени (glue) или без проникване (no penetration).  

Цетовете по подразбиране се задават на страницата Simulation( в диалоговия прозорец Solid Edge 
Options),  но можете да промените тези цветове локално от командната лента Assembly Connector.  

 Диалогов прозорец Solid Edge Options  Символ върху свързани лица 

Connector target/ целeва част на конектора 

 

Connector source/ изходна част на конектора 

 

 
Избиране  целевите и изходни региони за конектор 

Важно е да се разбере как са създадени контактни елементи при избора на целевите и изходните 
страни на връзката, тъй като двете могат да бъдат взаимозаменяеми.  

Солвърът прожектира вектор, нормален на изходния регион към целевия регион. Той създава 
контактни елементи, когато тези нормали пресичат елементи в целевия регион и са в рамките на 
критериите за търсене на разстояние от контактната двойка. Това означава, че когато двата региона 
на двойката не са съответстващи един към друг елементи, броят на контактни елементи, които 
солвъра създава може да се променя в зависимост от това  кой регион прожектира елемента. 

Пример: Регион (A) има един линеен елемент на мрежата и регион (B) има четири. Когато 
контактните елементи се създават между  регион (A) и целевия регион (B) се създава единичен 
контактен елемент. 

 

Ако (C) е избран за изхпден регион и (D) е избран за целеви регион, тогава се създават четири 
контактни елемента.  

 

Като цяло, за контактна двойка региони, плътността на мрежата от изходната страна страната на  
връзката трябва да бъде по-голяма от или равна на плътността на  мрежата на целевата страна на 
връзката. Когато изходните и целевите региони имат различни плътности на мрежата, повече 
елементи от изходния регион означава, че са създадени повече контактни елементи, които 
произвеждат по-добри резултати. 

За да научите как да промените присвоените региони за съществуваща връзка, вижте Replace target 
and source connection regions.  

 
Редактиране посоката на регион за конектор 

В правилно дефиниран конектор, посоката на лицата и повърхностите от целевия регион на 
конектора и посоката на лицата и повърхности в региона на източник на конектора, трябва да сочат  
една към друга. В повечето случаи, командите за връзка постигат тази цел. Когато това не е така, 
можете да използвате командата Edit Region Directions от контекстното меню на панела с 
дървовидна структура Simulation, за да: 
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 Прегледате лицата и повърхностите, представляващи региони на конекторите.  

 Промените посоката на всички конектори. 

 Промените посоката на отделни лица и повърхнини. 

За да научите как вижте:  Change connector region direction. 

 
Промяна на посоката за региона  

Използвайте командата Edit Region Directions, за да прегледате и модифицирате посоката на 
региона за монтажния конектор.  

В правилно дефиниран конектор, посоката на лицата и повърхностите от целевия регион на 
конектора и посоката на лицата и повърхности в региона на източник на конектора, трябва да сочат  
една към друга. 

1. В панела с дървовидна структура Simulation, щракнете с десен бутон конектора и изберете  
Edit Region Directions. 

Графичният прозорец представя лицата и повърхнините представляващи целевия регион и 
техните отделни индикатори за посока. 

2. Променете посоката на региона от целевите лица на конектора, като направите едно от 
следните действия: 

o За да обърнете посоката на конектора на 180º за всички лица и повърхнини, 
щракнете бутона Flip All Directions на командната лента (A) или натиснете клавиша  F 
от клавиатурата. 

 

o За да обърнете посоката за индивидуални лица и повърхнини, щракнете 
манипулатора  посока (B)  върху съответното лице или повърхнина. 
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3. Натиснете клавиша Enter или щракнете с десен бутон, за да продължите към стъпка за 
селектиране на изходния регион. 

4. Повторете, за да модифицирате посоката на изходните лица и повърхнини за конектора. 

Съвет: 

o За да запазите непроменена посоката за региона, натиснете Enter или щракнете с 
десен, за да пропуснете стъпката и да продължите. 

o Можете да използвате командата Edit Region Connectors, за да модифицирате 
конекторите glue и no penetration, създадени автоматично или ръчно. 

 

Замяна на изходни и целеви региони на конектор 
 

Можете да замените целевия и изходия регион за конектори glue или no penetration.  

 Ако конектора е създаден с използване на опция Select Multiple, тогава можете да замените 
множество лица и повърхнини в  целевия и изходен регион. 

 В противен случай, ще бъдете подканени да замени една целево и едно изходно лице или 
повърхнина. 

1. В графичния прозорец щракнете манипулатора за редактиране на конектора, който искате да 
модифицирате.  

Съвет:  За да локализирате и покажете манипулатора за редактиране в графичния прозорец, 
можете да извършите едно от следните действия: 

o Щракнете етикета Connector 1 в панела Simulation pane.  

o Щракнете  символа на конектора и използвайте филтъра за селекция QuickPick, за да 
го ллокализирате и селектирате. 

Командната лента Assembly Connector се показва, както и символите за връзка между 
целевия и изходен регион в точките на контакт.  

2. За  целевото лице (лица) подсветнати в червено, направете едно от следните неща: 

За да Направете това 

Замените едно целево 
лице. 

Щракнете различно лице или повърхнина.  
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За да Направете това 

Замените множество 
целеви лица. 

Щракнете множество лица или повърхнини, които искате да 
замените, след което щракнете с десен бутон или натиснете 
Enter, за да продължите.  

Запазите съществуващото 
целево  лице лица). 

Щракнете с десен бутон или натиснете Enter,  да пропуснете 
тази стъпка. 

3.  За изходното лице (лица), подсветнати в синьо, направете следното: 

За да Направете това 

Замените едно изходно лице. Щракнете различно лице или повърхнина, след което 
натиснете Accept. 

Замените няколко изходни лица. Щракнете множество лица или повърхнини, които искате 
да замените, след което щракнете Accept. 

Запазите съществуващото 
изходно лице лица). 

Щракнете Accept. 

4. Актуализацията на връзка е завършено, когато командната лента изчезне. Можете да 
проверите текущите целеви и изходни райони, като кликнете върху името на конектора в 
панела Simulation.  

Забележка: 

Символи за целеви и изходен регион на 
конектор 

Предназначение 

Цвета по подразбиране е червен. 

 

 Индикира целевата страна на връзката. 

Цвета по подразбиране е син. 

 

Сочи от изходната към целевата страна на връзката. 

Съвет:  Можете също да използвате следните опции на командната лента Assembly Connector, за да 
момодифицирате целевата и изходната страна на връзката:  

  Добавя лица или повърхнини към целевата или изходната страна на връзката, която 
редактирате.  

  Разменя целевите и изходните лицата, след като те са избрани или определени.  

  Обръща реда на селекция за целеви и изходни лица, така че можете да селектирате 
първо изходните лица, а после целевите лица.  
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Конектори Glue и No penetration contact 
 

С помощта на командите Manual connector или Auto connector, можете да залепите или 
присъедините безконтактно две части, тънкостенни части, sheet metal лица или повърхнини в 
асемблиран модел.  

 Кога да използвате конектори glue или no penetration contact  

 Използване на команда Manual connector 

 Използване на команда Auto connector 

 Целеви и изходни региони на конектор  

Кога да използвате конектори glue или no penetration contact 

Конектори Glue и No penetration contact са най-често използваните конектори между лица и 
повърхности.  Използвайте следните насоки и примери, за да определите кога да използвате тези 
конектори. 

 Glue 

Изберете тип Glue connector, за да създадете връзка като нееластична пружина и за 
предотвратяване на относителна скорост на движение във всички посоки, като твърда връзка 
между регионите. 

Пример: Използване на glue connector: 

o За заварени плочи. 

o В топлинни изследвания. 

Конектори Glue се прилагат, когато е налице пресичане между лицата, а разстоянието между 
тях е по-малко или равно на определеното  разделящо раз между тях. 

Залепените повърхнини трябва да си съвпадат. Те не трянва да бъдат перпендикулярни, тъй 
като се получава грешка при решението. 

Забележка: 

o Използвайте командата Edge connector, въведете Glue,  за да създадете възлови 
връзки между ръбове и повърхности, или ръбове и повърхности, които използват 
определено разстояние search distance и фактор penalty factor. 

o Използвайте Bolt connector, за да свържете перпендикулярни ръбове.  

 No Penetration Contact 

Изберете тип No Penetration Contact connector, за да предпазите от проникване лицата, които 
влизат в контакт, като позволите плъзгане, с допълнителни ефекти на триене. Можете да 
уточните коефициент на триене (friction coefficient) в диалоговия прозорец Assembly 
Connector Properties.  

Пример: 
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Пример: Използвайте конектор No Penetration Contact за лагери и болтове. Той позволява 
едновременно постоянен натиск и отстояние. Обаче номиналното освобождение, като това , 
моделирано в CAD  системи, може да се окаже проблемно при омрежването на частите, 
които нямат физически контакт с частта. Това може да позволи движение на твърдо тяло, 
което може да причини проваляне на NX Nastran. Вижте: Mesh interference: closing nominal 
gaps in bearings and bolted parts.  

 Конектор от смесен тип 

В асемблирани модели с различни части, може да искате да се смесят конектори.  

Пример: Използвайте конектор тип Bolt,  за болтовите отвори (A) и  конектор No Penetration 
Contact, за да предпазите от проникване двете плочи (B). 

 

Забележка: Конектор No Penetration Contact  е еквивалентен на  NX Nastran Linear Contact connector.  

  Използване на команда Auto connector  

 В меню Simulation → група Connectors → команда Auto създава залепени или безконтактни 
конектори между лица или повърхнини. Използвайте команда  Auto, за:  
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 Автоматична селекция и създаване на конектори между някои части или между всички части 
в изследването. 

o Ако използвате опцията Select All Components , Solid Edge Simulation  
автоматично идентифицира лицата на всички компоненти, които са на специфично 
зададено разстояние едно от друго. Тогава, вие можете да потвърдите или 
отхвърлите кандидатите за връзка между двойки лица, преди да се създадат 
конекторите.  

 Създаване на единичен колектор или множество колектори между лицата или повърхнините 
на частите. 

o Решението за използване на опция One Connector Per Component Pair  или да 
позволите да се създадат множество конектори за всяка връзка е преди всичко 
въпрос на управление. По-малко конектори за няколко лица са по-лесни за 
модифициране. От друга страна, ако искате по-фин контрол, като например 
дефиниране на търсене за различни разстояния за всеки набор лица или с помощта 
на някои конектори тип glue и тип no penetration, може да е по-добре да има много 
отделни конектори. 

Командата Auto connector използва командната лента Auto, за уточняване и създаване на 
конекторите.  

За да научите как, вижте Create automatic connections between assembly components.  

  Използване на команда Manual connector  

Подобно на команда Auto, меню Simulation → група Connectors → команда Manual създава конектори 
тип glue или no penetration contact между лицата или повърхнините. Въпреки това, командата Auto 
може да намери твърде много лица или да пропусне лицата, които искате да свържете. Поради това, 
използвайте командата Manual connector, когато искате изрично да се свържете точно определено 
лице с друго такова.  

По подразбиране, командата Manual connector разполага единичен конектор между две лица или  
повърхнини, които изберете. Първата селекция представлява целевата страна на връзката, а 
втората – изходната страна на връзката.  

За ръчно създаване на конектори, можете да изберете едно и също лице или повърхнина да бъде 
едновременно и в целевата и в изходната страна на връзката. Вие може да искате да направите 
това, когато ламаринената част е огъната така, че единия край влиза в контакт с другия край и те са 
заварени заедно.  

За да свържете множество лица или повърхнини с един колектор, използвайте опция Select Multiple  

 на командната лента  Assembly Connector.  

Използвайте динамичното входно поле в графичния прозорец, за да уточните минималното 
разделящо разстояние между целевия и изходен набор лица.  

 За да научите как, вижте Create manual connections between faces or surfaces. 

 

Създаване на автоматични връзки между компоненти в асембирания 
модел 

 

Вместо да избирате отделни лица за връзката, командата Auto connection ви позволява да изберете 
цели компоненти или цялата геометрия в модела. След това автоматично идентифицира лицата на 
тези тела, които са в рамките на търсенето по зададено разстояние.  

1. Изберете меню Simulation → група Connectors → команда Auto connector. 
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2. На командната лента Auto Connection,  изберете  за тип конектор Glue или No Penetration 
connector.  

За повече информация, вижте Glue and no penetration contact connectors.  

3. (По избор) В полето Search Distance на командната лента въведете нова стойност за 
максимална дистанция.  

Съвет: 

o В повечето случаи, стойността по подразбиране е приемлива. 

4. Изберете компонентите или органите на модела, като направите едно от следните неща: 

o Щракнете бутон Select All Components за автоматична селекция на лицата всички 
компонентни тела, които са в рамките на дефинираното разстояние за търсене едно 
от друго.  

o Изберете най-малко две съставни тела в модела. 

Можете да плъзнете ограда или да използвате инструмента за избор, QuickPick, или 
Selection Manager, за да изберете моделната геометрия.  

5.  Направете следното:  

o За да потвърдите подсветнатите компоненти и да продължите, щракнете бутона 
Accept. 

o За да добавите или премахнете компоненти от избрания набор, щракнете бутона 
Deselect, след което повторете стъпка 4. 

6. В диалоговия прозорец Results, прегледайте списъка с кандидатите за двойки лица за 
свързване.  

Пример: 

 

Съвет: 

o Можете да щракнете върху връзката в списъка, за да видите съответните 
подсветнати тела в графичния прозорец.  

o Можете да премахнете конектор от списъка, като го изберете от списъка и след това 
натиснете клавиша за изтриване Delete. 

7.  В прозореца Results, направете едно от следните: 
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o За да създадете конекторите в асемблирания модел, щракнете бутона Create 
Connectors. 

За всяка двойка лица се показва символ за конектор.  

o За да изчистите селекцията и да селектирате нова, щракнете бутон Close и щракнете  
Deselect на командната лента. 

Съвет: 

 Можете да зададете опцията One Connector Per Component Pair на командната лента, за да 
намалите броя на създадените връзки. Преоразмеряването на модела може да генерира 
грешка в NX Nastran. 

 След като завършите със създаването на конекторите, можете да използвате командната 
лента Assembly Connector, за да модифицирате някое от следните неща:  

o Промените търсената дистанция. 

o Промените размера на символа на конектор, разстояние и цвят. 

o Скриете или покажете етикета connector value label. 

За да покажете командната лента, щракнете манипулатора за редактиране на конектора в 
графичния прозорец.  

 Можете да идентифицирате целевите и изходните лица за конектори тип glue и no penetration 
contact чрез кодирания цвят на символа за монтажния конектор. За да научите повече, вижте 
Identifying connector target and source faces .  

 Мерните единици по подразбиране и точността им се дефинират в диалоговия прозорец File 

Properties, който може да се отвори Application button  . Ако въведете стойност в 
единици, различни от тези по подразбиране, стойността се превръща автоматично в мерната 
единица по подразбиране. 

 
Създаване на ръчни връзки между лица или повърхнини 

 

Режимът по подразбиране на команда Manual е да създаде връзка между едно целево лице и едно 
изходно лице. За да създадете връзка между множество лица, задайте опцията Select Multiple на 
командната лента.  

1. Изберете меню Simulation → група Connectors → команда Manual. 

 

2. На командната лента Assembly Connector,  изберете за тип конектор Glue или No Penetration.  

За повече информация, вижте Glue and no penetration contact connectors.  

3. Изберете целево лице или повърхнина от една позиция. 

За повече информация, вижте Choosing target and source connection regions.  

4. (По избор) В динамичното входно поле  графичния прозорец въведете стойност за 
максимално разстояние за разделение между лицата, за създаване на конектор.  

Съвет: 

За да уточните търсене за минимално разстояние за конектор тип No Penetration contact в 
допълнение към търсенето на максимално разстояние, щракнете бутон Options на 
командната лента  Assembly Connector.  

5. Изберете изходно лице или повърхнина от различна позиция или върху същата позиция, 
след което щракнете с десен бутон или натиснете Enter. 
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   Конектори тип Edge  
 

 
Кога се използвате конектори тип Edge 

Използвайте меню Simulation → група Connectors → команда Edge, за да създадете конектори там, 
където има твърда връзка по време на омрежването. Можете да: 

 Създадете конектор ръб с ръб (еdge-to-edge).  

 Създадете конектор ръб с лице/повърхнина (edge-to-face/surface).  

Връзки тип Edge  прехвърлят напреженията от натоварване от една част към следващата.   

Пример: Можете да изберете  ръбовете и повърхнините  две части metal parts, които се събират  
ъгъл 90º, за да създадете твърда връзка между тях. 

 

Конектор Edge симулира функционалността от Femap – команда Closest Link, с помощта на твърди 
връзки, които ограничават всичките шест степени на свобода. 

Използване на команда Edge connector 

Команда Edge connecto работи като команда Manual connector. Тя използва командната лента  
Assembly Connector, за да уточни и създаде връзките, като ви се напомня да изберете елементите за 
свързване.  

 Когато типа на конектора = Rigid,  можете да създадете връзки между два или повече ръба. 
Можете също да създадете връзка между ръб и повърхнина или между ръб и лице. 

 Когато типа на конектора = Glue, можете да въведете търсене за разстояние (search distance) 
и penalty factor  в диалоговия прозорец Assembly Connector Properties, преди да създадете  
чрез:  

o Избиране на ръб и лице.  

o Избиране на ръб и повърхнина.  

Забележка: Това е различно от командата Manual connector (Glue), която създава връзки 
между лица и повърхности. 

Връзките се генерират автоматично. Всеки възел от изходния ръб (опция From) се свързва с най-
близкия  ръб, лице или  повърхнина (опция To).  

Можете да редактирате избрания набор, за да добавите или премахнете елементи от него, чрез 
кликване на етикета Edge Connector 1 в графичния прозорец. 

 
Cъздаване на връзки edge-to-edge 
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1. Изберете меню Simulation → група Connectors → команда Edge .  

Командната лента  Assembly Connector се показва.  

2. От списъка Connector Type, изберете Rigid. 

3. (From connection)  Изберете ръб, след което кликнете с десен бутон или натиснете Enter.  

4. (To connection) Изберете друг ръб (повърхнина), който искате да свържете, след което 
натиснете Enter.  

Конекторите се показват от двете страни на възката. Всеки възел от ръба се свързва с най-
близкия възел от лицето или повърхнината. 

 

Съвет: 

 Селекция – Можете да използвате инструментите Select, QuickPick, fence select или Selection 
Manager, за да селектирате моделна геометрия.  

 На командната лента Assembly Connector, можете да използвате бутона Toggle Source/Target 

Selection , за да промените първата иазбрана страна на връзката. 

 
Cъздаване на връзки edge-to-face  

1. Изберете меню Simulation → група Connectors → команда Edge  .  

Командната лента Assembly Connector  се показва.  

2. От списъка Connector Type изберете Glue. 

3. В диалоговия прозорец Search Distance, въведете стойност за търсене на максимално 
разстояние, което трябва да  имат два елемента, които искате да свържете. 

4. (From connection) Изберете ръб, след което кликнете с десен бутон или натиснете Enter.  

5. (To connection) Изберете лице или повърхнина, с която искате да свържете ръба, след което 
щракнете с десен бутон или натиснете Enter.  

o Връзка Glue (залепване) се създава между двойката избрани елементи, ако между 
тях съществува търсеното максимално разстояние. 

o Конекторите се показват от двете страни на връзката. Всеки възел от ръба се 
свързва с най-близкия възел от лицето или повърхнината.  

Съвет: 

 Опции за селектиране 
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o Можете да използвате инструментите Select, QuickPick, fence select или Selection 
Manager, за да селектирате моделната геометрия.  

o На командната лента Assembly Connector, можете да използвате бутона Toggle 

Source/Target Selection  , за да промените първата избрана страна на връзката.  

 Промяна на стойността (penalty value) 

Можете да промените стойността penalty value, като щракнете бутона Options на командната 
лента, след което да въведете  стойност в диалоговия прозорец Glue Connector Options.  

Тази стойност определя фактора penalty factor за всички свързани двойки. Факторът рenalty 
factor е коефициентът на твърдост,  използван за предаване на изместването между 
двойките елементи във връзката. Стойността по подразбиране на този фактора за залепени 
елементи е 100. По-голяма стойност намалява проникването и ускорява конвергенцията.  

Забележка:  за да намерите по-задълбочена информация за опциите на NX Nastran 
processing, вижте NX Nastran User Guide, User.pdf,  в C:\Program Files\Solid Edge 
ST7\Program\ResDLLs\0009 directory. 

  Конектори тип Bolt  
 

 
Кога се използват конектори тип Bolt  

Конекторите Bolt прехвърлят от една част към друга натоварвания на опън, огъване  и топлинните 
натоварвания. Можете да използвате меню Simulation → група Connectors → команда Bolt, за да 
симулирате връзките с болтове между лица на части, които нямат самите скрепителни елементи.  

Можете да използвате команда Bolt, за да симулирате: 

 Болтове с и без гайки.  

 Болтове от различен материал от този на болтовете. 

 Предварително натегнати болтове. 

 Отвори с проникване и отвори без проникване.  

 Всички видове отвори (simple, tapered, flat bottom, V bottom, threaded), a така също и 
цилиндрични изрези. 

Можете да използвате командата Bolt, както с 2D, така и с 3D мрежи. Можете да искате да 
комбинирате симулация на болтове с конектор No penetration contact. Например, когато модела 
съдържа две части с отвори, но без болтове, вие можете да:  

 Използвате командата Bolt, за да създадете болтова връзка (A).  

 Използвате командата No Penetration Contact  (B), за да предпазите две плочи от проникване 
по между им.  
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Използване на команда Bolt 

Повечето от информацията, необходима за създаването на болт конектор е подразбиране, в 
зависимост от елементите, които сте избрали. Ако вашия 3D модел съдържа болтове и други 
крепежни елементи, можете да ги скриете в Pathfinder и просто да използвате част от отворите, за да 
генерирате болтови конектори в модела за FEA анализа. Избор на отвори, а не моделирани 
компоненти болтове, дава много по-кратко време за омрежване и преработка. 

Пример: Ако изберете отвор, софтуерът определя свързаните части, чрез намиране на цилиндрични 
отвори по протежение на обща ос в други части. Горното и долното лице се определят от свързаното 
лице (и) в двата края на отвора. Видът по подразбиране за болтов конектор е непресова сглобка. 
Диаметърът на главата и гайката се изчислява от диаметъра на  избрания отвор. 

 

При команда Bolt connector използвайте командната лента Bolt, за да уточните опциите за създаване 
на болтовия конектор.  
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 Можете да използвате опция Plane  от списъка Bolt Type, за да уточните дали искате да 
да селектирате един отвор и да създадете болтови колектори на всички отвори, отговарящи 
на условията. 

  

 Можете да използвате опция Multiple Bolts  , за да контролирате как да се създадат   
възлите за конектора (Bolt Connector nodes) в панела Simulation. Ако вашата част има много 
отвори с еднакъв размер, можете да изберете тази опция, за да генерира един възел, 
например, Bolt Connector 1, който представлява съвкупност от всички отвори. Това прави 
лесно редактирането на всички болтови конектори едновременно.  

Симулиране на болтови елементи 

Симулацията на болт конектор замества с твърди линейни елементи крепежната система –
болт/шпилка, шайба и гайка. Елементите на болт симулациятата,  генерирани по време на 
омрежването са следните: 

 Beam -- Един единствен твърд елемент, който използва цилиндрично напречно сечение да 
представлява болта или шпилката.  

 Spider -- Серия от твърди линейни елементи, които представляват главата и гайката в 
паякоподобна форма.  

 

Паякът свързва краищата на елементите във вашия модел. 
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Паякът прехвърля натоварванията към оста. Огъването и твърдостта на болтовата глава и гайката 
се симулират от линейните елементи.  

Съображения за Spider combination  

Твърдите елементи в паякобразната форма могат да са свързани с модела си по различни начини. 
Най-простият пример е да се свържат твърдите елементи до ръба на отвора. В повечето случаи това 
е достатъчно. Все пак, ако имате болт завит в отвор, може да искате да се свържете твърдите 
елементи от вътрешната страна на отвора, за по-добро симулиране на болтовата резба.  Също така, 
може да искате да се свържете твърди елементи на подложката около отвора, където лежи главата 
на болта или шайбата. 

Като алтернатива на определяне на контакт между две части, можете да създадете твърди 
елементи, където отворите на всяка част се срещат, за да се предотврати частите да се изтеглят 
една към друга.  

Важно е да се отбележи, че болт симулацията е приблизително решение, чието основна предимство 
е бързина и простота. Болтовите връзки могат да бъдат доста сложни и зависят от редица 
променливи, включително как те са свързани, размер на резбата, материали, посока на приложени 
сили, и триенето между болта и частични повърхности. Например, ако има случай, когато болтът 
може да се среже, след това решението с помощта на no-penetration конектор (линеен контакт)  с   
пълно тетраедрално омрежване ще бъде много по-добро решение. Разбира се, това значително ще 
увеличи времето за решаване. 

В допълнение, многото твърди елементи могат да доведат до прекалено твърд болт. Това би могло 
да се случи, когато болтът и компонента (ите)  свързани със значително по-различен коефициент на 
твърдост на материала.  Прегледайте  справочника за вашия материал в тези сложни ситуации, за 
да се гарантира, че вашето решение осигурява точността, която искате. 

 Създаване на болтови връзки 

1. Изберете меню Simulation → група Connectors → команда Bolt .  

2. Изберете един или повече отвори от горното лице или повърхнина, ку=ъдето главата на 
болта или шайбата се опират в частта. Приемливата геометрия включва:  

o Цилиндрични лица, представляващи отвори. 

o Конични повърхнини, представляващи скосени отвори. 

o Повърхностни изрязвания или кръгове, представляващи отвори на ламаринени  
части. 

Избраният отвор (отвори), както и всички отвори с обща цилиндрична ос, са подсветнати.  

Съвет: 

o Отворите могат да бъдат свързани чрез командата Bolt, дори когато те са с различни 
размери. Въпреки това, те трябва да бъдат However, трябва да има най-малко два 
отвора, за да бъде създаден болтов конектор. 
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o Зеленият цвят на болтовия конектор индикира за добра връзка; а червения  - за 
грешно състояние. 

3. В динамичното входно поле, потвърдете или променете стойностите по подразбиране за 
всяко от следните неща: 

o Bolt diameter/ диаметър на болта 

o Shaft/ вал – уточнете диаметъра на вала. 

o Nut diameter/ диаметър на гайката –Стойността по подразбиране зависи от типа на 
отвора. 

o Prestress force/ Сила на натягане—по подразбиране е 0. 

4.  Направете едно от следните неща: 

o За да потвърдите подсветнатите елементи и да финиширате, щракнете с десен бутон 
или натиснете Enter.  

o  За да премахнете оттвор от избрания набор по горното лице, натиснете Shift и след 
това щракнете отвора. 

Болтовите конектори са създадени през всички отвори, които споделят едни и същи 
цилиндрични оси като отворите, избрани о горното лице.  

 

Съвет: 

  Можете да зададете допълнителни опциина командната лента Bolt.  Тези опции включватe:  

o Използвайте списъка с материали Material, за да изберете материал за болтовите 
конектори, различен от този на свързаните части.  

o Използвайте списъка Bolt Type, за да уточните метода за създаване  болтовите 
конектори. Например, за да изберете множество отвори, можете да използвате 
следните методи: 

 В графичния прозорец изберете отделни отвори. 

 На командната лента щракнете Bolt Selection Type, изберете опция Plane, 
след което щракнете един отвор. 

o   Показва символ паяк за всеки отвор, през който преминава конектора.  
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 Можете да редактирате болтов конектор, с помощта на манипулатора му. 

 

Редактиране на болтов конектор 

Можете да използвате манипулатора на болтовия конектор, за да промените търсеното разстояние, 
да добавите или премахнете отвори от прилежащите части или повърхнини. Актуалната композиция 
от манипулатора за редактиране в модела зависи от типа на болта или крепежната система, от броя 
на свързаните отвори и дали те се намират върху part или sheet metal повърхнина. Следните из 
показват  да редактирате болтов конектор, който свързва отвори през три части в асемблирания 
модел. 

1. В графичния прозорец щракнете манипулатора за редактиране на конектора, който искате да 
промените.  

 

2. Щракнете белият тороид в края на стрелката, за да го активирате за редактиране. 

 

3.  Плъзнете тороида по свързващата ос. 

o За да включите друг отвор в болтовата връзка, разтегнете манипулатора. 

o За да премахнете отвор от конекторната връзка, скъсете маманипулатора.  
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4. Щракнете с десен бутон, за да приложите промените. 

 

 

Манипулатори, етикети и символи за монтажни конектори 
 

 
Използване на манипулатори и етикети на монтажни конектори 

Всеки монтажен конектор е представен в графичния прозорец. Чрез два вида етикети. Единият вид е  
манипулатор, който можете да използвате за модифициране на връзката. Другият, етикета за 
стойността е по избор – можете да го включвате или изключвате. 

 Манипулатора за редактиране изглежда като анотация: показва името на конектора и е 
приложен към лицето с указателна стрелка. Можете да кликнете върху манипулатора за 
редактиране, за да редактирате самата връзка.  

 

Забележка: Можете да използвате опциите от меню PMI →  група PMI Text Display, за да  
промените размера на текста на манипулатора за редактиране, така че да може по-лесно да 
се чете.  

За да научите повече, вижте: Change PMI text size.  

 Можете да използвате бутон Value Label   на командната лента Assembly Connector, за 
да покажете етикета, идентифициращ стойността и мерните единици на разстоянието в 
конектора.  
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Символ на конектора и размер  етикета 

Можете да промените размера и разстоянието на символа за монтажен конектор, с помощта на 
диалоговия прозорец Graphic Symbol Size.  Можете да отворите този прозорец чрез бутона Graphic 

Symbol Size   на командната лента  Assembly Connector.  

За да научите как, вижте : Modify symbol size and spacing.  

Цвят за  символа за конектор 

Цветовете по подразбиране на символите за монтажен конектор се задават на страницата Simulation 
(диалогов прозорец Solid Edge Options).  

Бутонът Color   на командната лента Assembly Connector показва текущо присвоения цвят за 
избрания символ на конектор. Можете да промените цвета локално в диалоговия прозорец Color. 
Тази цветна палитра променя цвета за символите на монтажните конектори и за етикетите 
стойностите в текущия документ.  

За да научите как, вижте Modify symbol color. 

 

Анализ на модел - рамкова конструкция 
 

В модел на рамкова конструкция,  криви за гредите (beam curves)  се създават от design body и се 
омрежват като отделни елементи и възли.  

Използвайте следния процес на анализ по метода на крайните елементи, за да симулирате 
условията на натоварване на рамковия модел и да определите различните места на напречните 
сечеия на гредите.  

1. Отворете модела на рамковата конструкция. 

2. Изберете меню Tools → група Environs → команда Frame .  

Забележка: Така се отваря среда Frame. 

3. На PathFinder, щракнете меню Simulation , за да се покаже панела с дървовидна 
структура Simulation.  

Съвет:  За да научите как се използва панел Simulation, вижте: 

o Displaying the Simulation tree-view pane 

o Reviewing the study status  

4. Използвайте командата New Study, за да създадете ново изследване (create a study) и да 
селектирате моделна геометрия за анализа.  

Можете да модифицирате опциите за обработка или резултатите в диалогов прозорец  
Create Study (или Modify Study).  

5. Определете натоварване за прилагане към модела.  

Забележка:  Изследванията Normal modes studies не използват товари. 

6. Определете ограничение.  

Забележка: Топлинните изследвания използват командите от група Thermal Loads като 
топлинни ограничения. 

7. (По избор)  Определете допълнителни ограничителни условия: 

o Определете възел, за да се поставят допълнителни натоварвания и ограничения на 
рамковата конструкция.  
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Забележка: Използвайте командата Node, за да разположите изрично възли, когато 
имате нужда да се поставят допълнителни тежести и ограничения по отделните 
елементи на рамковата конструкция. 

o Дефинирайте свободните степени  на свобода за ставите на рамковата конструкция.  

Забележка: Когато са свързани гредите, всичките шест степени на свобода са 
свързани във всеки лъч. Изберете командата Release да уточните степените на 
свобода, която да не бъде ограничена.  

8. Омрежете модела.  

За повече информация относно омрежването, прочетете Meshes.  

9. Изберете меню Simulation → група Solve → команда Solve, за да стартирате анализа. 

 

o Диалоговият прозорец Simulation Progress показва статуса на процеса.  

o Ако процесът спре, заради грешка се показва диалогов прозорец NX Nastran Solve 
Error.  

10. Преглед резултатите от анализа.  

Пример: Можете да прегледате напречните сечения на гредите и диаграмите им, като 
селектирате следните полета за отметки на меню Home → група Show → раздел Display 
Options: 

o Beam cross section 

o Beam diagram 

 Можете да: 

o Покажете картата с резултатите (plot results).  

o Прегледате характеристиките на гредата ( beam properties) за напречно сечение. 

 
Дефиниране на възел 

 

1. В среда Frame, изберете меню Simulation → група Mesh → команда Node .  

2. Направете едно от следните действия, за да локализирате новия възел върху кривата на 
гредата:  

o Произволни местоположения – щракнете някое място върху кривата. 

o Средна точка – Щракнете средна точка.  

o Офсет от някой край – Щракнете крайна точка и въведете стойност за офсета в 
полето. 

3. Щракнете с десен бутон, за да разположите възела. 

Командата остава активна и вие можете да продължите с разполагането на допълнителни 
възли. 

4. Натиснете Escape, за да завършите командата. 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/mesh1a.htm
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Пример: 

(A)  представяне на beam curve. 

(B) представяне на beam node. 

 

Забележка:  В топлинно изследване на модел на рамкова конструкция, не можете да дефинирате 
топлинни натоварвания, ако моделът е ограничен с твърди връзки.  Твърди връзки се създават, 
когато пътят на рамката не преминава през центроида на напречното сечение. 

 

Определяне на свободна степен 
 

1. В среда Frame, изберете меню Simulation → група Mesh → команда Release. 

 

2. Изберете крива на греда някъде близо в края, който скате да освободите.  

Забележка:  Триадата обозначава нулата за  степени на свобода., които са за тази става. 
Осите представят степените на транслация, а дъгите – степените на ротация.  

 

3. Изберете ос или дъга, представяща степента на свобода, която искате да освободите. 

 

При пускането освободените степени, те се изобразяват  в съответния си цвят по  
подразбиране. 
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Забележка: Командата остава активна и можете да продължите с освобождаване на 
допълнитени степени. 

Пример: Освободени транслация в посока Z и ротация в равнина XZ. 

 

Освободена ротация за трите равнини, подобно на сферична става. 

 

4.  Натиснете Esc, за да прекратите командата. 

 

Показване напречното сечение на греда 

 

1. В среда Frame, на панела Simulation разширете възела Geometry. 

2. В панела с дървовидна структура Simulation изберете компонент на рамката, за който искате 
на покажете напречното сечение. 

3. Щракнете с десен бутон и изберете командата View Beam Properties. 

Можете да използвате диалоговия прозорец Beam Properties, за да прегледате 
характеристиките на напречното сечение и да разберете резултатите от анализа на 
рамковата конструкция. За да научите как, вижте Beam Properties.  

Съвет: Solid Edge Simulation показва точките на възстановяване от стреса, които се изчисляват от 
Femap. Във Femap, обаче, можете да промените точките за възстановяване от стрес и 
референтните точки на напречното сечение:  

 В раздела Stress Recovery на диалоговия прозорец Cross Section Definition. 

 В раздела Stress Recovery на диалоговия прозорец Define Property. 

Следното изображение показва точките за възстановяване от стреса, означени и посочени във 
Femap. 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/beamprops1a.htm
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Погледнете за повече информация Femap help. 

 
Показване на среда Simulation Results 

 
 

 Покажете средата за разглеждане на резултатите Simulation Results, като направите едно от 
следните неща: 

o Изберете меню Simulation → група Results → команда Results. 

 

o На панела с дървовидна структура Simulation, щракнете с десен бутон възел Results  

  и изберете командата View.  

Съвет: Среда Simulation Results се показва автоматично, след като NX Nastran реши 
успешно изследването. 

 

Тестване на резултатите от анализа 
 

 
Показване на възела с резултатите от анализа 

Използвайте команда Probe в среда Simulation Results, за да покажете отделни стойности от 
анализа, места и свързани измествания за всеки възел в модела от анализа. 
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Докато командата Probe е активна, можете да посочите и покажите подробни детайли относно 
отделни възли в пресечните точки на мрежести елементи. Тази информация се показва като 
временни анотации, както е показано на следващата илюстрация. 

 Можете да промените цвета по подразбиране на възловите точки, като промените 
настройките на цвета ( Node color setting) на раздела Simulation ( в диалогов прозорец Solid 
Edge Options). 

 На раздела Color Bar → група Format , можете да: 

o Променете формата на цифровата стойност, като използвате списъка Number Format.   

o Променете броя на знаците след десетичната запетая (точността), като използвате 
списъка Decimals . 

Когато излезете от командата Probe, временните анотации и възлови точки вече не са видими. 

 

Формат на възловите данни 

Режимът на дисплея на възлови данни  показва числовите резултати от анализа, като изнесена в 
кутия анотация с бял или цветен фон. Това прави данните лесни за четене, особено когато се 
наслагват върху тъмен фон с градиент на цвета или модел. 

Не можете да регулирате поставянето на временни анотации. 

Формат за показване на възловите данни 

Можете да използвате полето за отметки Show Displacement на командната лента Probe, за да 
контролирате показването на свързаните с изместването стойности.  

 Когато тази опция е изчистена, следните данни се показват: 

o Node=(X, Y, Z) (Units) 

Value=Value (Units)  

 Когато тази опция е зададена,   се по също стойностите за изместването:  

o Node=(X,Y,Z) Units 

Value=Value Units 

Deformation=Δ(DX,DY,DZ) Units  

Можете да промените форматирането по подразбиране на числените стойности и броя на знака 
след десетичната запетая, като използвате списъка Number Format на Color Bar tab→ група Format.  
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Опцията Automatic автоматично селектира възможно най-подходящия формат за всяко от следните  
неща:  

 Стойностите на възел показани в таблицата Probe Table.  

 Местоположението на възела, показано в графичния прозорец.  

 Стойностите от лентата за цвета в раздела Results на Simulation Results report.  

Показване на възловите данни при плочи 

Можете да използвате опцията Plate Thickness на меню Home → група Show → меню Display Options, 
за да добавите или премахнете дебелина от повърхността на плоча. Това също показва как 
стойностите за възела се показват в анотация probe callout. 

Когато е избрана опцията Plate Thickness, се показват карти на всички повърхности на удебелена 
плоча. Можете да изберете възли от двете страни на плочата и да видите ясно коя страна на 
удебелена плоча се намира изследвания възел. Тази стойност на възела се показва в анотация. 

Ако изчистите отметката, за да премахнете дебелината и изберете възел от 2D повърхнина, две 
стойности на възела се показват в анотацията,  въпреки, че е избран един възел при тестването 
(пробата).  

 Анотацията показва три стойности:  

o (1) Местоположението на избрания възел. 

o (2) Стойност за горната страна на плочата (Top). 

o (3) Стойност за долната страна на плочата (Bot). 

 Звездичка  (*) идентифицира видимата стойност в текущата ориентация на изгледа.  

Данни  Показани като Пример 

(1) Node (X,Y,Z location) Node=(-2.6, 1, 1.5) in 

(2*) Value (Top Plate) Value (Top)*=18.1 ksi 

(3) Value (Bottom Plate) Value (Bot)=18.2 ksi 

 

Манипулиране на таблицата Probe Table 

След като данните се покажат в Probe Table, можете да: 

 Плъзнете колоните на таблицата, за да ги преоразмерите. 

 Използвате команда Sort от контекстното меню на таблицата Probe Table, за да покажете 
стойностите в нарастващ или намаляващ ред. 

 Използвате командата Font от контекстното меню на таблицата Probe Table , за да увеличите 
или намалите размера на шрифта. 
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 Използвате команда Search от контекстното меню на таблицата Probe Table, за да бързо 
определени стойности. 

 

Преглед на възловите данни като електронна таблица 

Докато командата Probe е активна, можете да използвате командите от контекстното меню, за да 
копирате и пействате данни от клетките на таблицата Probe Table в друг тип документ, като 
електронна таблица в Excel или документ Microsoft Office Word.  

 
Показване на възловите данни от анализа 

Използвайте командата Probе, за да посочите и покажете подробно данните от анализа за отделни 
възли от геометрията на пресичащи се елементи от мрежата. Данните на възела се показват като 
временни анотации върху модела. 

1. В среда Simulation Results,  изберете една от следните опции на раздел Color Bar → група 
Format → списък Number Format: 

o Automatic/ автоматично 

o Scientific/ научно 

o Floating/ плаващо 

2. Меню Home → група Probe → команда Probe . 

 

 Показва се празна таблица Probe Table. 

3. (По избор) В таблицата Probe Table щракнете в полето Show Displacement. 

Така ще покажете стойностите за относително преместване DX, DY, DZ, в допълнение към 
местоположението X, Y, Z  на възела. 

4. В графичния прозорец щракнете възел. 

Съвет:  Възлите се показват като жълти точки, докато местите курсора върху модела. 
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5. Преместете курсора, за да позиционирате данните на възел там, където желаете, след това 
щракнете.  

o Стойността от анализа и местоположението се показват като изнесена анотация, с 
указателна линия към местоположението на възела.  

o  Същите данни се добавят към таблицата Probe Table. 

6.  Повторете стъпки 4 и 5, за всеки допълнителен възел, който искате да прегледате. 

Съвет: След като данните се покажатв таблицата Probe Table,  вие можете да: 

 Използвате скролера на команда Probe, за да прегледате всички части на таблицата Probe 
Table.  

 Копирате данните от таблицата Probe Table и да ги пействате в друг тип документ, като 
електронна таблица Excel или документ Microsoft Office Word. 

 Използвайте командата Sort от контекстното меню на таблицата Probe Table , за да покажете 
стойностите във възходящ или низходящ ред. 

 Използвайте командата Font от контекстното меню на таблицата Probe Table , за да 
увеличите или намалите размера на шрифта. 

 Използвайте командата Search от контекстното меню на таблицата Probe Table, за да 
намерите бързо определени стойности. 

 

Карти с изместванията на компонента 
 

Когато изберете опция Displacement от списъка Result Type, в група Data Selection, можете да 
прегледате резултатите от симулацията в някоя от следните карти за изместване на компонента: 

 Displacement translation data plots / транслационно преместване 

 Displacement rotation data plots/ ротационно преместване 

 Applied force data plots/ приложена сила 

Забележка: Компонентите T1, T2 и T3  изместването са еквивалентни на осите X, Y и Z в Solid Edge.  

Карти с данни за транслационното преместване 

Можете да изберете картите за изместването на компонента, които показват транслацията, чрез 
избиране на следните данни от списъка Result Component на група Data Selection. 

 Total Translation/ обща транслация: 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/plot4a.htm#plot4a_displacement
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/plot4a.htm#plot4a_rotation
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/plot4a.htm#plot4a_appforce
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 T1 Translation/ транслация по Т1:  

 

 T2 Translation/ транслация по Т2 :  

 

 T3 Translation/ транслация по Т3: 
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Карти с данни за ротационно преместване 

Можете да изберете картите за изместването на компонента, които показват ротацията, чрез 
избиране на следните данни от списъка Result Component на група Data Selection. 

 Total Rotation/ обща ротация:  

 

 T1 Rotation/ ротация около Т1:  

 

 T2 Rotation/ ротация около Т2 :  
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 T3 Rotation/ ротация около Т3 :  

 

Карти с данни за приложена сила 

Можете да покажете резултатите от приложената сила, като селектирате следните типове данни от 
списъка Result Component в група Data Selection. 

 Total Applied Force/ обща приложена сила 
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 T1 Applied Force/ приложена сила по Т1  

 

 T2 Applied Force/  приложена сила по Т2 
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 T3 Applied Force / приложена сила по Т3 

 

 

Карти с напреженията в компонента (Stress component)
 

 

Когато изберете Stress от списъка Result Type в група Data Selection, можете да прегледате 
симулационните резултати в някоя от следните карти за напреженията в компонента: 

 Principal stress plots  

 Maximum shear stress plots  

 Mean stress plots  

 Von Mises stress plots  

 Factor of safety plots 

 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/plot2a.htm#plot2a_principalstress
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/plot2a.htm#plot2a_maxshear
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/plot2a.htm#plot2a_meanstress
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/plot2a.htm#plot2a_vonmisesstress
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/plot2a.htm#plot2a_safety
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Principal stress plots 

В натоварен модел, съществуващата конкретна ориентация на елемента, за която всички 
напрежения на срязване (shear stress) са нула. Нормалите на елементите в тази ориентация се 
наричат основни направления, а натоварванията по тези нормали са главните напрежения (principal 
stresses). Можете да покажете главните напрежения, като изберете един от следните видове стрес  
от списъка Result Component в групата Data Selection:  

 Max Principal Stress—максимален principal stress: 

 

 Min Principal Stress—минимален principal stress: 

 

 Int Principal Stress—междинен principal stress: 
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Забележка: Карта с междинният Principal stress на модел, която показва с цвят контурите на  
твърдото тяло, докато елементите на плочите са показани с цвета на мрежата. Цветът на  
мрежата показва, че не са налични резултати. 

 

Maximum shear stress plots 

Можете да покажете максималното напрежение на срязване върху геометрията на частта, като 
селектирате тип Max Shear stress data  от списъка Result Component в група Data Selection. 

 

Mean stress plots 

Средно напрежение се появява по време на синусоидално променливо напрежение. Можете да го 
покажите върху частта, като селектирате тип Mean stress data от списъка Result Component в група 
Data Selection. 
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Von Mises stress plots 
Von Mises stress е комбинация  от трите основни стреса в някоя определена локация. Този 
резултантен стрес обикновено се сравнява с  якостта ма материалите (material yield strength), за да 
се определи дали ще се разруши при определено състояние на натоварване. Можете да покажете 
тези резултати, като изберете тип Von Mises stress data от списъка Result Component в група Data 
Selection.  

  

Factor of safety plots 

Повечето индустрии имат определени стандарти за допустимите стойности за фактор на 
безопасност (factor of safety). Стойността е свързана с липсата на доверие в някои аспекти на 
процеса на проектиране, като изчисленията, материално съдържание и качествено производство. 

Факторът на  безопасност (factor of safety - FOS ) е отношението на максимално допустимото 
напрежение към максималното напрежение.   

FOS = Ultimate Stress/Maximum Allowable Stress 

Solid Edge Simulation  изчислява фактора на безопасност, на база максималното напрежение d on the 
(Ultimate Stress), дефинирано в таблицата с материалите и максималното напрежение, изчислено в 
решението. 

Пример:  Максималното напрежение за структурна стомана е 52,000 psi.  Ако максимално 
допустимото напрежение в модела е 20,000 psi, то стойността на фактора на безопасност (FOS)  е  
2.6. 

Картата с факторът на безопасността ви помага да се определи какво казват резултатите от стрес за 
адекватността на дизайна. Чрез изследване на  границите на фактора на безопасност, можете да 
упражните техническа преценка, при балансиране между намаляване на разходите за материали и 
осигуряване на  сигурността на продукта.  

 Интерпретиране стойностите  на фактор за сигурност 

 Картата с резултатите за фактора на сигурност се показват с използване на User-
Defined Scale от 0 до 2.    

Стойност на фактор за 
сигурност 

интерпретиране 

<1.000 Материалът на това място е пропаднал. 

>1.000 Материалът на това място е безопасен. 

1.000 
Материалът на това място е започнал да се 
проваля. 
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 Можете също да покажете актуалната изчислена стойност фактор на сигурност, като 
изберете опция All Results Scale  на  раздел Color Bar → група Scale.  

 Можете да използвате резултатите от фактора за сигурност, за да оцените 
асемблиран модел, който съдържа части с различни материални свойства. 

 

Constraint component plots 
 

Когато селектирате Constraint Force от списъка Result Type в група Data Selection, можете да 
прегледате резултатите от симулацията в някое от следните в следните карти с ограничения на 
компонента: 

 Constraint force data plots/ данни за ограничителни сили 

 Constraint moment data plots/ данни за ограничителни моменти 

Забележка:  Компонентите T1, T2 и T3 са еквивалентни на осите X, Y и Z в Solid Edge.  

Constraint force data plots 

Можете да селектирате следните типове данни за ограничителни сили от списъка Result Component  
в група Data Selection: 

 Total Constraint Force/ обща ограничителна сила 

 

 T1 Constraint Force/ ограничителна сила по Т1 
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 T2 Constraint Force/  ограничителна сила по Т2 

 

 T3 Constraint Force/  ограничителна сила по Т3 

 

Constraint moment data plots 

Можете да селектирате следните типове данни за ограничителни моменти от списъка Result 
Component в група Data Selection: 

 Total Constraint Moment/ общ ограничителен момент 



Анализ на модел 

 

124 

All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 

 R1 Constraint Moment/ ограничителен момент по R1 

 

 R2 Constraint Moment/ ограничителен момент по R2 

 

 R3 Constraint Moment / ограничителен момент по R3 
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Strain component plots 
 

За да генерирате карта с напрежениета в линейно-статично изследване и изследване на огъване,  
трябва да е селектирана опцията Strain elemental result в диалоговия прозорец Create Study (или  
Modify Study). Модален тип изследване произвежда по подразбирене карти за енергия на 
деформация на компонента. 

 Strain plots 

 Strain energy plots 

Strain plots 

Можете да използвате картите с напреженията в линейно-статично изследване и изс на огъване, за 
да оцените количеството деформация при прилагане на натоварвания и ограничения, в сравнение с 
оригиналния размер и форма на модела.  

Можете да прегледате симулационните резултати за напреженията, като селектирате от група Data 
Selection следните  опции за резултатите: 

 

Тип данни  Карти с данни 

Result Mode (Не е приложимо) 

Result Type Strain/ напрежение 

Result Component (Strain plots изписани долу) 

 Maximum Principal Strain/ максимално главно напрежение 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/plot7a.htm#plot7a_strain
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/plot7a.htm#plot7a_strainenergy
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 Minimum Principal Strain/ минимално главно напрежение 

 

 Mean Strain/ средно напрежение 
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 Max Shear Strain/ максимално напрежение на срязване 

 

 Von Mises Strain/  

 

Strain energy plots 

Можете да използвате картите за енергия на деформацията (Strain energy) за оценка на обема на 
работата, необходима за трансформиране на модел от недеформирано в деформирано състояние.  

Можете да прегледате симулационните резултати за енергия на деформацията, като селектирате  
следните опции в група Data Selection: 

Тип данни  Карти с данни 

Result Mode Mode1, Mode 2, Mode 3, ... 

Result Type Strain 

Result Component (Strain Energy plots изписани долу) 

 Strain Energy 
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 Strain Energy Density 

 

 Strain Energy Percent  

 

Beam reaction component plots 
 

Когато селектирате Beam End Reactions от списъка Result Type в групата Data Selection, вие можете 
да прегледате силулационните резултати в някоя от следните карти на напреженията в компонента: 

 Beam moment plots 

 Beam shear force plots 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/plot8a.htm#plot8a_end_moment
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/plot8a.htm#plot8a_end_shearforce
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 Beam axial force plots  

 Beam torque force plots  

Забележка: Трябва да бъде избрана отметката пред опция Beam end reactions в диалоговия 
прозорец Create Study (или Modify Study)  за тези карти, за да се генерират реакциите в резултатите 
за рамковите конструкции.. 

Beam moment plots 

Огъващите моменти могат да бъдат показани в две равнини, представени от координатната система 
в следната картинка: 

 

Пример: Равнина XY съответства на Plane 1,  а равнина XZ  съответства на Plane 2. 

Покажете тези карти, като изберете един от следните видове данни от списъка Result Component в 
групата Data Selection: 

 Beam Plane 1 Moment 

 

 Beam Plane 2 Moment 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/plot8a.htm#plot8a_end_axialforce
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/plot8a.htm#plot8a_end_torqueforce
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Beam shear force plots 

Сили на срязване са причинени от приложения товар в краищата на гредите. Можете да покажете  
тези сили на срязване, като изберете един от следните видове данни от списъка Result Component в 
групата Data Selection: 

 Beam Plane 1 Shear Force 

 

 Beam Plane 2 Shear Force 
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Beam axial force plots 

В структурна рамка, състояща се от множество греди, аксиалните сили развиват в краищата им.  
Можете да покажете карта с аксиалните сили, като селектирате един от следните типове данни в 
списъка Result Component, в група Data Selection: 

 Beam Axial Force/ аксиална сила за греда 

 

Beam torque force plots 

Можете да покажете карта на въртящия момент по краищата на гредите, чрез избиране на типа 
данни Beam Torque Force от списъка Result Component, в групата Data Selection. 

 

Карти с компоненти на напреженията върху греда 
 

В модел на рамкова конструкция с омрежване тип beam mesh, когато селектирате Stress от списъка  
Result Type в група Data Selection, можете да прегледате симулационните резултати в всяка от 
следните карти: 

 Beam stress recovery point plots 

 Beam combined stress plots 

 Beam tension plot 

 Beam compression plot  

Положителните стойности индикират области с напрежение на опън. Отрицателните стойности 
индикират области с напрежение на натиск. 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/xid433778.htm#xid433778_cs
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/xid433778.htm#xid433778_combined_stress
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/xid433778.htm#xid433778_tension
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/xid433778.htm#xid433778_compression
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Карти с точките от гредата за възтановяване от напрежения 

На напречното сечение на греда, можете да  покажете комбинираните резултати от  напрежения на 
опън и натиск във всяка точка на възстановяване (Pt1, Pt2, Pt3 и Pt4).  

 

Забележка: Тъй като резултатите от комбинираните напрежения обикновено са еднакви за край A  и  
край B, се отчита само един резултат. Само когато се приложи друга твърдост към споделен възел, 
на картата се отчита разичен резултат в този край.  

Можете да покажете тези резултати, като селектирате следните типове данни от списъка Result 
Component в група Data Selection: 

 Beam Pt1 Combined Stress 

 

 Beam Pt2 Combined Stress 



Анализ на модел 

 

133 

All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 

 Beam Pt3 Combined Stress 

 

 Beam Pt4 Combined Stress  

 

Съвет: Във Femap,  можете да модифицирате точките за възстановяване от стреса и референтните 
точки за напречното сечение. В Solid Edge Simulation,  можете да зададете подробна информация за 
напречното сечение, като използвате командата View Beam Properties. За да научите повече, вижте 
Beam properties.  

Карти с комбинирано напрежения върху греда 

Можете да покажете комбинираните резултати за минималното и максималното аксиално и огъващо 
напрежение за греда.  

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/beamprops1a.htm
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Покажете картата с тези резултатеи, като селектирате един от следните типове в списъка Result 
Component в група Data Selection: 

 Beam Max Combined Stress 

 

 Beam Min Combined Stress 

 

Карти с напрежения на опън върху гредата  

Напрежението действа като сила на опън върху елемент о рамковата конструкция. Лъч отговаря на 
напрежението, като удължение в посока на приложената сила.  

Можете да покажете резултатите от напрежението върху една греда, като селектирате  следния тип 
данни от списъка Result Component в група Data Selection: 

 Beam Tension M.S. (Границата на безопасност) 
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Забележка: Границата на безопасност - beam tension margin of safety и beam compression margin of 
safety -  се базира на изчислените в Solid Edge Simulation напрежения, а също така отговаря на 
граничните напрежения, дефинирани върху картата NX Nastran MAT1.   

Beam compression plot 

Компресирането действа като притискаща сила върху елемента от рамковата конструкция. Гредата 
отговаря на силата на натиск, чрез съкращаване по посока на приложената сила.  

Можете да покажете резултатите от натиска върху гредата, като селектирате следния тип данни от 
списъка Result Component в група Data Selection: 

 Beam Compression M.S. (Границата на безопасност) 

 

 

Диаграми на гредите (beam diagrams) 
 

 

Вместо да се намери срязването и момента в една точка, когато в една точка се приложи 
натоварване към гредата, диаграми показват къде са срязващи сили и огъващите моменти и как се  
променят по дължината на една греда. Това важи и за разпределеното натоварване 

Можете да използвате диаграмите на гредите, за да идентифицирате местата с максимално и 
минимално срязване и момент. 

В модел на рамкова конструикция с омрежване тип beam mesh, можете да използвате меню Home → 
група Show → меню Display Options, за да покажете диаграмата за реакционните сили в краищата на 
гредата, напрежението и изместването.  

Знаци за посоките  

 За огъващи моменти, положителната стойност огъва градата надолу, а отрицателната – 
нагоре.   

 За сили на срязване,  положителната стойност изкривява  левия край на гредата нагоре, а 
дясния - надолу. Отрицателната стойност изкривява левия край надолу, а десния – нагоре. 

Диаграми за реакциите в краищата на гредата 

Можете да покажете диаграмата на гредата за реакционните сили в краищата, като изберете  Beam 
End Reactions от списъка Result Type от меню Display Options.  

Пример: 

 Резултати за момент се показват, когато изберете една от картите за моменти от списъка 
Result Component: 
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 Резултати за  сразването се показват, когато изберете една от картите за силите на срязване 
от списъка Result Component: 

 

Диаграми с резултантни напрежения 

Можете да покажете диаграмите с резултантните напрежения, като селектирате Stress от списъка  
Result Type, след което изберете Beam Diagram от меню Display Options.  

Пример: Yield stress се калкулира, когато изберете една от картите за комбинирани напрежения в 
списъка Result Component: 
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Диаграми с резутантните измествания 

Можете да покажете диаграмите с резултантните измествания на гредата, като изберете 
Displacement от списъка Result Type, след което изберете Beam Diagram от меню Display Options.  

Пример:  Резултатите от транслацията се показват, когато изберете една от картите за тра от 
списъка Result Component: 

 

 

Температурни карти  

 

Температурните карти се генерират по подразбиране за топлинните изследвания; температурните 
карти също се генерират за комбинирани изследвания (thermal stress analysis). 

Можете да покажете температурните карти, когато изберете Temperature от списъка Result Type в 
група Data Selection. 
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Карти с температурните разпределения 

Температурните карти показват разпределението на температурата за всеки възел в модела. 
Можете да изберете възлите с командата Probe, за да покажете температурите в отделните възли. 

Температурните карти показват само първичния модел. Те не показват деформация. 

Пример: Ако лента с дължина 1 m има приложена температура 21° C  в единия край и 22° C в другия 
край, температурната карта показва разпределението на температурата във всеки възел от лентата.  

 

Ако искате да видите резултатите с градиента на температурата, които показват как се променя 
температурата за единица дължина, трябва да бъде избрана опцията Heat Flux  в опциите Results 
Options for studies.  

Пример:  С използване на същите вхидни температурни условия, резултатът от  температурния 
градиент е 1° C/m. 

 

Карти с компоненти на топлинния поток 
 

 

Картите за топлинния поток показват ефекта от обмена на топлинна енергия в топлинните 
изследвания. Когато селектирате Heat Flux от списъка Result Type в група Data Selection, можете да 
прегледате симулационните резултати в някоя от следните карти за топлинния поток на компонента: 

 Temperature gradient data plots / карти с данните за температурен градиент 

 Heat flux data plots/ карти с данни за топлинния поток 

Карти с градиента на температурата 

Картите с температурния градиент показват промяната на температурата върху единица дължина от 
елемента. Можете да изберете следните випове данни от списъка Result Component в група Data 
Selection. 

 Total Temp Gradient/ общ температурен градиент 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/study3d.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/study3d.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/xid430239.htm#xid430239_gradient
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/xid430239.htm#xid430239_heatflux
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 X Temp Gradient/ температурен градиент по Х 

 

 Y Temp Gradient/ температурен градиент по Y 

 

 Z Temp Gradient/ температурен градиент по Z 
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Карти с данни за топлинния поток 

Можете да изберете карти с топлинния поток в компонента, в които се измерват скоростта на 
топлинната енергия през единица площ, като селектирате следния тип данни за топлинен поток, в 
списъка Result Component в Data Selection. 

 Total Heat Flux/ общ топлинен поток  

 

 X Heat Flux/  топлинен поток по Х 

 

 Y Heat Flux/ топлинен поток по Y 
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 Z Heat Flux/ топлинен поток по Z 

 

Приложни температурни карти  
 

 

Приложните температурни карти се създават от топлинните комбинирани изследвания, като един от 
резултатите на thermal stress analysis.  

Можете да покажете приложните температурни карти, когато: 

 Изберете Applied Temperature от списъка Result Type в група Data Selection. 

 Изберете Plots→Static→Applied Temperature в панела Simulation. 

Приложни температурни карти  

Приложни температурни карти  показват градиента на температурното разпределение върху 
деформиран и недеформиран модел, както и на първичния модел. 
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Можете да използвате полето за отметка пред опция Applied Temperature в Results Options for 
studies, за да контролирате кои приложни карти да се генерират автоматично, когато изследването 
се реши.  

Забележка: Температурните карти се генерират от топлинните изследвания и от топлинните 
комбинирани изследвания. Приложните температурни карти се генерират само от топлинните 
комбинирани изследвания. 

 

Карти с резултати 
 

 

Можете да покажете карти с различните резултати от анализа, с помощта на командите в среда 
Simulation Results.  

1. В среда Simulation Results enviro, покажете меню Home → група Data Selection. 

Тази група съдържа опции за селектиране на картите с данни за активнотио изследване.  

 

2. Изберете резултатите, които искате да видите от списъка Data Selection 

Result modes  Result types  Result components  
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Result modes  Result types  Result components  

 

 

 

Забележка: Наличните опции са в зависимост от типа на изследването и  избраните опции за 
процеса в диалоговия прозорец Create Study. 

3. Изберете меню Home → група Show → команда Display Options ,  което сложете 
отметка пред Contour.  

 

Щракнете Close, за да продължите. 

Съвет:  Това меню е налично също и на раздел Display. 

4. На меню Home → група Contour Style, изберете един от стиловете за контура на модела: 
Contour styles.  

 

Пример: Стилът на контура на модела влияе върху начина на цветовото показване на 
резултатите. Този пример използва гладки контури (smooth contours). 
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5.  Изберете типа на модела за показване:  

o (За да покажете деформирания модел) Изберете меню Home → група Show → 

команда Display Options   отново, след което сложете отметка пред 
Deformation.  

 

 

o (За да покажете на деформираната част, насложена върху недеформираната) 
Сложете отметка и в двете полета: Undeformed Model и Deformation.  
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o (За да покажете дебелина на плоча върху повърхност) Изберете полето за отметка 
пред Plate Thickness. 
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o ( За да окажете картите с резултати от анализа на рамкова конструкция, омрежена с  
beam mesh)  

Съвет: За да покажете квадратните възли, показани в следните изображения, 
използвайте меню Home → група Relate → команда Relationship Handles в среда 
Frame. 

 

 

 На меню Home → група Show → Display Options→ изчистете отметките пред: 
Beam Cross Section и Beam Diagram. 
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 На меню Home → група Show → Display Options→ сложете отметка пред  
Beam Cross Section. 

 

 На меню Home → група Show → Display Options→ сложете отметка пред  
Beam Diagram. 

Опцията Beam Cross Section е изчистена за следващото изображение:  

 

o За да покажете маркерите за минималните и максималните стойности—Сложете 
отметки в полетата пред следните опции на раздел Color Bar→ група Show: 

 Min Marker  
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 Max Marker 

За да научите повече, относно тези и други помощни средства за показване на 
резултати, вижте:  

 Adjust the color bar.  

 Using the color bar. 

Съвет: 

o Типа на избраните данни, които виждате в модела се базират на  избраната част от 
опциите Results Options for studies, избрани в диалоговия прозорец Create Study ( или  
Modify Study). За да научите как да добавите повече карти с възли или елементи от 
вашето изследване, вижте  Add result plots to the study.  

o Можете да контролирате типа и количеството деформация, като използвате опциите 
от меню Home → група Deformation:  

 

Вижте Controlling model deformation.  

o Можете да промените показването на лица и ръбове в модела, с използване на 
опциите в следните групи на раздела Display: Primary Display, Undeformed Display и  
Unanalyzed Display. 

Вижте  Adjusting the appearance of faces and edges.  

o Можете да прегледате beam properties за напречните сечения на греда, за да 
разберете резултатите от анализа на модела на рамкова конструкция. 

 

Показване на резултатите 
 

 
Селектиране на данни за показване 

Можете да изберете данните от резултатите за показване, като използвате списъка от меню Home → 
група Data Selection.  

 

Комбинираният избор от трите списъка--(A)  Режим за резултата, (B) Тип резултат и (C) Компонент 
на резултата—определя изходните данни, които са текущо показани, а така също и всички налични 
изходни данни за селектиране. Промяната на селекцията от тези списъци автоматично актуализира 
средата Simulation Results.  

Данните от резултатите са налични в зависимост от дефинираното изследване.  

(A) Режим за резултата 

Списъкът Режим за резултата (A) е указан за нормалния моделен анализ.  Той също е подходящ за 
анализ на изкълчване, когато за компонент на резултата е избран Load Case 2 (modal results). 
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Можете да прегледате картите с резултатите за всеки един режим, като използвате падащия списък 
под стрелките, които са отстрани на списъка.side the list.  

(B) Тип резултат  

Опциите в списъка Result Types (B)  се определят чрез полетата за отметка в Results Options for 
studies. Можете също да зададете опциите по подразбиране на раздела Simulation, в диалоговия 
прозорец Solid Edge Options.  

 Възловите резултати включват: Displacement plots, applied force plots, constraint plots, beam 
end reactions и thermal plots.  

 Елементните резултати включват: Stress plots  и  strain plots.  

(C) Компонент на резултата 

Компонентът, избран в списъка Result Components (C) е текущо избрания върху модела. 

Показване на диаграмите и сеченията за гредите 

В модел на рамкова конструкция с омрежване тип beam mesh, можете да използвате меню Home → 
група Show → Display Options, за да покажете диаграмата beam diagram  и напречното сечение beam 
cross section  в картите с резултатите за гредата (Beam plots).  

Забележка: Beam plots  са налични само в среда Frame. 

Показване на картите с резултатите от панела с дървовидна структура 

В допълнение към използването на списъците в Data Selection за селектиране на данните, вие 
можете да покажете резултатите от панела с дървовидна структура Simulation.  

 В панела с дървовидна структура Simulation, можете да видите всички налични данни от 
резултатите, чрез разширяването на възел Plots, под колектора Results.  

o Обработените карти с резултати се показват в черен текст. 

o Текущо показаната карта е в син текст. 

o Необработените карти с резултати се показват в сив текст. 

 Можете да промените показаната в графичния прозорец карта, като кликнете с десен бутон 
името на картата с резултата в дървовидния изглед и изберете командата View.  

 Можете също с двукратно щракване върху името на картатата, за да пкажете съответния 
резултат. 

Забележка:  Сложете отметка в полето пред опция Do not process all results after solve (faster), за да 
ограничите броя на картите, които се обработват междувременно след решението на изследването. 
Тази опция е налична в диалоговия прозорец Create Study (или Modify Study) и  на раздела 
Simulation, в диалоговия прозорец Solid Edge Options. 

Можете да използвате командата View, за да покажете предишни необработени карти с резултати на 
изследването. 

Анимиране на моделната деформация 

Можете да анимирате моделната деформация, за да визуализирате отговора на  ограниченията и 
приложените сили.   

За да научите как, вижте:  Animate and save the simulation results.  
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Displacement plots/ карти на изместването 

Изместването се позовава на преместването на геометрията на модела, в резултат на 
деформацията от приложените сили и ограничения. Можете да покажете изместването по различни 
начини: 

 Можете да покажете само деформирания модел. 

 

 Можете да насложите деформирания модел върху недеформираният. 

  

 Можете да покажете ротационната деформация. Ротацията се позовава  на полученото  
завъртане на частта,  поради приложените въртящи моменти или ротационни ограничения.   



Анализ на модел 

 

151 

All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 

За примери, вижте: Displacement component plots.  

Applied force plots/ карти с приложените сили 

Можете да покажете ефекта от приложената върху  геометрията на модела сила, като сила от 
натоварване. 

 

За примери, вижте:  Applied force plots.  

Constraint plots/ карти с ограниченията 

 Можете да покажете ефекта върху геометрията на модела от сила, която се определя от  
ограничение.  
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 Можете да покажете ефекта върху геометрията на модела от момент, който се определя от  
ограничение.   

 

За примери, вижте: Constraint component plots.  

Thermal plots/ топлинни карти 

Топлинните карти се генерират при изследвания heat transfer и thermal stress analysis,  които в Solid 
Edge Simulation се оценяват с помощта на топлинни комбинирани изследвания - thermal coupled 
study. Thermal stress analysis продуцира температура и приложни температурни карти,  както и    
карти linear static или linear buckling.  

 Temperature plots / температурни карти 

Температурните карти показват температурата в отделните възли на първичния модел.  
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За примери, вижте: Temperature plots.  

 Applied Temperature plots/ приложни температурни карти 

Приложни температурни карти показват градиента на температурното разпределение върху 
деформиран и недеформиран модел, както и на първичния модел. 

 

За да научите повече, вижте:  Applied temperature plots.  

 Heat flux plots/ карти за топлинния поток 

Топлинния поток измерва скоростта на пренасяне на топлинната енергия през единица площ. 
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Картата за топлинния поток показва също градиента на температурното разпределение 
върху елементите в модела. 

За примери, вижте:  Heat flux component plots.  

Beam reaction plots (Frame environment) 

В среда Frame, можете да покажете картите с реакциите на гредата, напреженията и диаграмите. 

 Можете да покажете огъващия момент в краищата на всяка една от гредите на рамковата 
конструкция.  

 

 Можете да покажете bending shear във всеки от краищата на елементите от рамковата 
конструкция.  
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 Можете да покажете въртящия момент във всеки от краищата на елементите от рамковата 
конструкция.  

 

 Можете да покажете напреженията  в точките за възстановяване от напрежения за всяко 
напречно сечение, както и комбинираните минимални и максимални натоварвания за всеки 
край: 

 

За примери, вижте Beam reaction component plots, Beam stress component plots и Beam 
diagrams.  
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Stress plots/  карти с напрежения 

Stress / напрежението е силата върху единица площ от модела.  

 Можете да покажете резултатите от напреженията върху модела, възникнали в резултат на 
приложени натоварвания и ограничения. 

 

 За примери, вижте Stress component plots.  

Strain plots/  карти с деформации 

 Strain/ деформация е отклонението от оригиналния размер и форма на модела. Можете да 
покажете деформацията върху модела, възникнала от приложените натоварвания и 
ограничения.  

 Извършената външна работа, която причинява деформацията се превръща в strain energy  
(енергия за дефомацията).  Можете да покажете върху модела тази енергия за 
дефомацията.  

За примери, вижте Strain component plots.  

Карти с резултати за модели със смесено омрежване 

 В модел със смесена мрежа, който съдържа както solid, така и surface геометрия, можете да 
използвате полето за отметка пред опция Plate Thickness display, за да показвате и скривате 
дебелината на плочата в картата с резултати.  

 

Опцията Plate Thickness display също отразява стойностите за възела, показани чрез маркерите 
Minimum и Maximum и командата Probe. Когато опцията Plate Thickness display  е деселектирана, 
тези анотации индикират дали стойността се намира върху горната (Top) или долната (Bot)  
повърхност на плочата. Вижте помощната тема:  Probing analysis results , за да научите повече.  

Някои карти могат да бъдат генерирани, където резултантните компоненти не могат  да се получат 
за цялата геометрия на модела. Например,  картата Intermediate Principal result component за 
напрежение или деформация при смесен тип омрежване може да продуцира резултати за твърдите 
тела, но не и за повърхнини. В такъв случай, картите с резултати показват контурни цветове на 
твърдото тяло, докато елементите на плочите са показани в цвета на  мрежата. Цветът на  мрежата 
показва, че резултатите не са приложими към геометрията 
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Contour styles/ контурни силове 
 

Избиране на контурния стил  

Контурният стил определя как да се показват резултатите върху картата с резултати. Можете да 
избирате от следните видове: 

 Smooth/   

 Banded  

 Elemental  

 Iso Contour 

 Dynamic Iso Contour 

 

Избирането на бутона за стил на контура прилага съответния стил към резултатите за модела.  

Забележка: Контурният стил е видим, само когато е избрана командата  от  група Show →Display 

Options  →Contour options.  

В допълнение към избрания стил на контура, можете да изберете цветовата гама за визуализиране 
върху картата с резултати. Можете също да промените мащаба, формата на цифрите и друго. За да 
научите повече, вижте: Using the color bar.  

Smooth contour shading 

 показва непрекъснат спектър от цветове, които да показват графично резултатите за  
стойностите 
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Анализ на модел 

 

158 

All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 

Banded contour shading 

 показва различни цветни ленти с цвят, съответстващ на броя на нивата в  цветната лента.  

 

Element contour shading 

 показва резултатите за елемент в съответни цвят за стойността.  

 

Iso contours 

  показва контурите на модела с исо линии (iso line) или исо повърхнини (iso surface), като всеко 
контур представя константна резултантна стойност.  Цветната лента показва резултантната стойност 
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в края на всяко  цветно ниво.  Броят на нивата (на линии или повърхнини), показани в модела се 
контролира от меню Color Bar → група Colors → опция Levels.  

 Iso lines— контурните исо линии се показват по подразбиране, когато селектирате командата 
Iso Contour.  Контурите Iso line спомагат в разбирането на резултатите за разпределението 
на стойностите по повърхността на вашия модел. Можете да покажете изо линии при 
твърдотелните моделите и при моделите с плочи, които ползват смесен тип омрежване.  

 

 Iso surfaces-- контурните исо повърхнини показват резултатите с разпределенията на 
стойностите във вашия модел. Можете да покажете исо повърхнините на модели , чиито 
елементи са омрежени с тетраедрална мрежа, смесен тип мрежа или повърхнинна мрежа.  

 

 Картите с исо контури не са налични за модели на рамкови конструкции, чиито елементи са 
омрежени с мрежа тип beam mesh. 

Забележка:  Исо контурите, които виждате се базират на типа мрежа и на следните опции: 

Generate only Surface results (faster) 

Тази опция в диалоговия прозорец Create Study (или Modify Study) се прилага към моделите с 
тетраедрална мрежа и смесена мрежа. Когато е деселектирана се генерират исо 
повърхнини, които могат да се показват. Когато е селектирана се показват исо линии.  

Налични са следните опции в среда Simulation Results, на меню Home → група Show → списък 
Display Options: 

Surfaces in Iso Contour 

Тази опция показва исо повърхнините на модел с тетраедрална или смесен тип мрежа. 
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Plate Thickness 

Тази опция се прилага към моделите с  повърхнинна мрежа, към целите модели и тези със 
смесена мрежа.  Когато е избрана, iso повърхнини се показват. Когато е деселектирана се 
показват iso линии. 

 
Dynamic iso contours 

 показва напречното сечение на частта при определена температура, чрез динамично 
преместване на контурната линия или повърхнина през модела. Това се използва успешно за 
визуализирането на всяко ниво със съответстващата стойност  от резултата.  

Повърхността, която се премества зависи от  приложените натоварвания и ограничения. Тя също 
така зависи от това кой тип карта разглеждате.  

Обратно, можете да въведете стойност в командната лента Dynamic Iso Contour, за да покажете 
съответния Iso Contour. 

 

За да научите как, вижте:  Use dynamic iso contours.  

 

Използване на цветната лента 
 

Цветната лента е цветово кодирана легенда за интерпретиране на резултатите от анализа. 
Цветната лента е видима в среда Simulation Results.  За да научите повече относно компонентите на 
цветната лента, вижте: 

 Anatomy of the color bar 

 Contents of the header.  

Можете да използвате опциите на раздела Color Bar от лентата, за да промените атрибутите на 
цветната лента, преди да генерирате репорти, изображения или анимации на резултатите. Тук са 
някои от нещата, които можете да промените: 

 Positioning options/ опции за позициониране 

 Numeric value format/ формат за цифровата стойност 

 Color bar scale/ мащаб на цветната лента 

 Minimum and maximum value markers/ маркери за минимална и максимална стойност 
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 Color bar colors/ цветове в цветната лента 

 Text attributes: size, color, font / текстови атрибути: размер, цвят , шрифт 

 Background color and image / фонов цвят и изображение 

Можете да персонализирате достъпа до функциите на раздела Color Bar, чрез добавяне на бутони 
към менюто за бърз достъп Quick Access toolbar и чрез определяне на бързи клавиши в диалоговия 
прозорец Customize.  

Можете да запаметите за бъдеща употреба вашите персонални настройки за показване на 
резултатите. За да научите как, вижте помощната тема:  

 Save your changes to the analysis results display settings.  

Съдържание на цветната лента 

Можете да включвате и изключвате маркерите за минимална стойност, максимална стойност, 
заглавието и цялата лента, като използвате следните опции в групата Show: 

 

 Когато цветната лента (4) се покаже:   

 Заглавието (3) в горната част на цветната лента показва мерните единици на стойностите. 

 Надписът (5) в долната част (footer) на цветната лента показва със стрелка стойността  на 
границата за провлачване (yield strength) на материала. Надпис footer се показва само за 
карти Von Mises stress на единични части, където границата на провлачаване (yield strength)  
се определя в материалните свойства.  

o Стрелката е позиционирана в легендата срещу стойността на yield strength.  

o Когато стойността на yield strength е извън обхвата на стойностите, показанив 
легендата, стрелкатата не се показва в легендата, а се показва в надписа footer.  

Независимо от цветната лента, можете да покажете описателното заглавие (1) и за потребителски 
дефинирана цифрова скала – маркери за минимална (6) и максимална стойност (2).   

 

Positioning options/ опции за позициониране 

Гъвкави възможности за позициониране на цветната лента  и описателно заглавие ви позволяват да 
подредите прозореца, така че изследвана геометрия не се закрива. Експериментирайте с иконите в 
групата Position, за да намерите най-добрата комбинация от настройки за цветната лента и 
заглавието. 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/colorbar1a.htm#colors
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  Преместване на цветната лента  от дясната или лявата страна на изследваната геометрия.  

Забележка: Можете да преоразмерите цветната лента с помощта на опцията Color Bar Width  
от група Format. 

 

 Показване на описателно заглавие   в горната или долната страна на прозореца.  

Забележка:  Можете да настроите размера на заглавието, като използвате опцията Font Size  
от групата Font. Контролите в групата Font се прилагат към всички показани изображения с 
текст, включително към изображенията, експортирани към репортите.  

 
Numeric value format/ формат за цифровата стойност 

Можете да използвате опциите на раздела Color Bar → група Format, за да промените независимо 
формата на цифровата стойност – Scientific или Floating Point – мястото на десетичната запетая. 
Тези промени се прилагат към стойностите, показани в цветната лента, маркерите за минимална и 
максимална стойност, стойностите в таблицата Probe Table и графиките, а също и в репортите. 

  

 Можете да промените опция Number Format на Automatic, така че Solid Edge Simulation  да 
избере възможно най-подходящия формат за всяка от следните стойности, вместо да 
използва един и същм формат за всички:  

o Възловите стойности, показани в таблицата Probe Table и местоположението на 
възела, показан в графичния прозорец. 

o  Цифрите, показани в колоната на цветната лента. 

 Можете да зададете изрично числения формат който искате да използвате, като зададете 
Number Format на Scientific или Floating. 

 Можете да промените мястото на десетичната  запетая, като използвате списъка Number Of 
Decimal Places. 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/colorbar1h.htm#colorbarmove
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 Можете да  размера на шрифта, цвета и вида на цифровите стойности, като използвате 
опциите в група Font на раздела Color Bar. 

За да научите как: Change the numeric value format.  

Color bar scale/ мащаб на цветната лента 

Цветовете на цветната лента се мащабират автоматично, според обхвата на резултантните  
стойности на анализа. Минималната стойност и максималната стойност от тази скала са показани на 
раздела Color Bar → група Scale.  

Можете да използвате опцията Visible Results, за да покажете само частите на цветната лента,  
които съответстват на показаните резултати от симулацията. Това е полезно, когато се 
преразглежда асемблиран модел, в който някои от компоненти са скрити или изрязани, за да се 
покажат вътрешните резултати от симулации на bolt или weld конектори. 

Ако искате да изобразите резултати в модела с различни минимални и максимални стойности, 
можете да промените скалата на user-defined scale.  

За да научите как, вижте: Apply a user-defined scale to the color bar legend.  

С потребителски дефинирана скала можете също така да уточните стойностите (underflow и overflow)  
под и над нея, както и цветовете. 

Minimum and maximum value markers/ маркери за минимална и максимална стойност 

Маркерите за минимална и максимална стойност идентифицират резултантна стойност, базирана на 
к контурния стил, който сте избрали за показване на резултатите. 

 За стилове  smooth и banded, маркерите идентифицират: 

o Възелът, който съдържа минималната стойност. 

o Възелът, който съдържа максималната стойност.  

 За стил elemental, маркерите идентифицират: 

o Елементът, съдържащ минималната стойност. 

o Елементът, съдържащ максималната  стойност.  

За тези възли или елементи, маркерите показват стойността, мерната единица, брой елементи или 
възли от данните в таблицата Probe data table. 

За да научите как, вижте: Display minimum and maximum value markers.  

Text size, color, and font/ размер на текста, цвят и шрифт 

Можете да използвате опциите в група Font на раздела Color Bar, за да промените размера, цвета и 
шрифта на текста. Можете да добавите bold и italic.  Промените, направени с помощта на тези 
контроли засягат всички от следните характеристики: 

 Color bar components: legend values, title, and footer/ компонентите на цветната лента:  
легенда на стойностите, заглавия 

 Descriptive header/ описателно заглавие 

 Minimum and maximum value markers/ маркери за минимална и максимална стойност 

 Information in the probe data table/ информация в таблицата с данни Рrobe data 

 The text displayed with images/ текстът, показан с изображенията 

Color bar colors/ цветове в цветната лента 

Можете да промените цветовете в цветната лента интерактивно, с помощта на опцията  раздел 
Color Bar → група Colors. 

Color bar color Можете да промените цветния спектър и да приложите към показаните 
резултати с помощта на списъка Spectrum. Някои от наличните опции 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/colorbar1h.htm#colorbarnumeric
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spectrum включват: 

Structural  

 

Thermal 

 

Grayscale 

 

Rainbow 

 

Stoplight 

 

 

Number of levels/ брой нива 

Можете да промените броя на цветните нива за показване. Това не променя височината на  
цветната лента.  

Стойностите могат да бъдат от 2 до 32. 
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Invert the color bar spectrum 

Изберете отметката Invert Spectrum, за да обърнете реда на цветния спектър в цветната 
лента. 

Overflow and underflow colors 

Когато цифровият формат е User Defined, а не Automatic, можете да използвате цветовете 
overflow и underflow, за да видите какви стойности са изобразени над или под скалата в 
цветната лента. 

За да научите как: Specify overflow and underflow colors..  

Background color and image/ фонов цвят и изображение 

За да направите текста и изображенията лесни за виждане и принтиране, можете да промените 
фона на графичния прозорец от оцветен в сиво с градиент на цвета, към бяло или друг цвят. 
Фоновият цвят се контрокира от две различни настройки: background type и background color. 

За да научите как: Change the background color.  

 

Настройка на цветната лента 

Цветната лента е видима в среда Simulation Results, когато преглегдате модела с контурни цветове. 
Използвайте опциите от лентата, за да ги покажете и модифицирате тяхното представяне. 

Направете следното: 

За да Направете това 

Покажете цветната лента. Изберете с отметки  двете полета: 

 Меню Home → група Show → Contour. 

 Меню Color Bar → група Show → Color Bar.  

 Цветната лента.  Щракнете една от иконките в раздел Color Bar → група Position, за 
да преместите лентата спрямо геометрията в прозореца 
резултатите от анализа. 

o Right side  

o Left side  

Промените цветния 
спектър  на цветната 
лента. 

От раздела Color Bar → група Colors → списък Spectrum, изберете 
различен цветен спектър 

Покажете описателно 
заглавие. 

1. Изберете отметката Header на раздела Color Bar → група Show. 

2. Щракнете иконката Header на раздела Color Bar → група Position, 
за да позиционирате заглавието горе вляво или долу вляво на 
прозореца с резултатите. 

Покажете маркерите за 
минимална и максимална 
стойност. 

На раздела Color Bar → група Show изберете следните полета: 

 Min Marker 

 Max Marker 

Промените ширината на 
цветната лента.  

 Ширината по подразбиране на цветната лента е Normal. 

 На раздела Color Bar → група Format → списък Color Bar Width, 
иазберете едно от следните неща: 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/colorbar1h.htm#colorbaroverflow
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Анализ на модел 

 

166 

All rights reserved SpaceCAD Ltd 

o Thick  

o Thin  

Променете формата на 
цифрова стойност. 

1. (Цифров формат) От раздела Color Bar → група Format → списък 
Number Format, изберете Automatic.  Тази опция позволява на 
програмата да избере най-подходящия формат за обозначенията 
в актуалните резултати. 

Съвет: 

o За да уточните формата за обозначенията, изберете  от 
списъка Scientific или Floating. 

o Стойностите, които са твърде ниски или твърде високи, 
могат да се покажат като нулеви. 

2. (Десетична запетая) От раздел Color Bar → група Format →  
списък Number Of Decimal Places  изберете  цяло число от о до 16, 
с използване на една от след техники: 

o Щракнете стрелката нагоре или надолу. 

o Щракнете в полето и след това със скролера на мишката 
променете стойността.  

 

Приложите мащаб, 
дефиниран от 
потребителя към 
легендата за цветната 
лента. 

Забележка: 

Мащабът по 
подразбиране е  
Automatic.  

1. На  раздела Color Bar → група Scale изберете User Defined. 

2. В полето Min въведете минимална стойност за потребителски 
дефиниран мащаб.  

3. В полето Max  въведете максимална стойност за потребителски 
дефииран мащаб.  

Съвет: С мащаб, дефиниран от потребителя можете също да използвате 
квадратчетата Underflow и Overflow в група Colors, за да видите какви 
стойности попадат под или над мащабираните резултати. 

Уточняване на цвета за   
стойностите underflow и  
overflow. 

1. (Уточняване на underflow) На раздела Color Bar → група Colors  
направете следното: 

a. Изберете полето за отметка пред Underflow, след което  

щракнете бутона Underflow Color   до нея.  
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b. В диалоговия прозорец Color щракнете полето color, след 
което щракнете OK за да го приложите.  

2. (Уточняване на overflow) На раздела Color Bar → група Colors  
направете следното: 

a. Изберете полето за отметка Overflow след което щракнете 

бутон Overflow Color   до него..  

b. В диалоговия прозорец Color щракнете полето color, след 
което щракнете OK за да го приложите.  

Съвет: Тези опции са налични само когато имате потребителски 
дефиниран мащаб. 

 

Промяна на фоновия цвят на прозореца (window background color) 

Можете да промените фона на графичния прозорец и да премахнете градиента на оцветяването му 
за по-добра визуализацияна текста при принтиране. 

 

1.  Напревете следното: 

o Щракнете с десен и изберете Background/View Overrides. 

o Изберете меню View → група Style → команда View Overrides  .  

2. В диалоговия прозорец View Overrides щракнете раздела Background. 

3. На раздела Background,  щракнете Solid. 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/symbol1d.htm
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4. Изберете цвят от списъка за цветове. 

Съвет: Стилът на изгледа се запаметява във всеки файл.  За да направите всеки нов файл, който 
създадете с вашия предпочитан стил, редактирайте генерално стила в шаблона, който използвате. 

 

 Анимиране и запаметяване на симулационните резултати 
 

 

1. В среда Simulation Results, селектирайте данните, които искате да се показват. 

За да научите как, вижте Plot results.  

2. Изберете меню Home → група Animate → команда Animate. 

 

Анимирането на симулационните резултати започва автоматично в графичния прозорец, 
използвайки текущите настройки на командната лента Animate.  

3. Направете следното: 

o Щракнете бутон Play/Pause  , за да задържите анимацията в текущия кадър.  

o Щракнете бутон Stop   , за да върнете анимацията към първоначалния кадър.  

4. На командната лента Animate, променете опциите за анимацията.  

Пример: 

o За да забавите или ускорите анимацията, променете броя на кадрите в полето 
Frames per second  или дължината на цикъла в полето Cycle length (seconds). 

o За да промените колко от анимирания цикъл да се възпроизвежда, изключете или 

включете бутон Animate Full Cycle  .  

Пълен цикъл плавно връща в изходна позиция, докато половин цикъл скача назад. 

o За да промените преходите между циклит, изчистете или задайте бутон Animate 

Sinusoidal Cycle   .  

Резултатите със синусоидален цикъл са по-гладка и по-привлекателна анимация, 
отколкото анимацията  с линеен цикъл. 

Вижте помощната тема Animate command bar за да видите с примери как тези и други 
контроли се отразяват на анимацията.  

5. Щракнете бутон Play, за да пуснете анимацията с новите настройки. 

6. На командната лента щракнете бутон Save As Movie  , за да запишете анимацията като  
филмов файл.   

7. За да прекратите действието на командата, щракнете Close или натиснете Esc. 

 

Репорти на анализа 
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Съдържание на репорта 

Можете да използвате командата Create Report, за да създадете подробен репорт на разултатите, 
генерирани при анализа. 

 

 Репортът съдържа генерирана от програмата информация за входните данни за анализа:  
моделна геометрия и свойства; материали; тип на изследването и свойства; тип омрежване; 
натоварвания; ограничения и монтажни конектори. 

 Заглавната страница на репорта идентифицира използваната за стартирането на анализа  
софтуерна програма и версия; име и лого на компанията; дата и час. 

 Преди да генерирате репорта, можете да добавите въведение и заключение, като 
използвате диалоговия прозорец Create Report.  

 Разделът с резултатите включва  резултантните изображения на модела, както и 
резултантни данни и стойности. 

Забележка: Възможно е да се генерира репорт за изследването, което е остаряло или непълно. Ако 
го направите, секцията Study Properties на репорта ще съдържа допълнителна секция с етикет 
Caveat Text , с посочване на този ефект. 

Изходен формат на репорта 

Можете да използвате  диалоговия прозорец Create Report, за да уточните изходния формат на  
репорта с резултатите от симулацията. Ако изберете опция Web (.html), то репорта ще се покаже 
автоматично в интернет браузера. Този формат има предимството, че осигурява препратки между 
различните части на репорта. 

Репортът се отваря автоматично в асоциативната програма, чиито формат сте избрали. 

За да научите как, вижте Report simulation results.  

Име и местоположение на репорта  

Всеки файл с репорт се именува с използване на следната условност: Solid Edge filename_study 
name.report type extension.  

Всеки  репорт на симулация е създаден в собствена папка от структурата. Директорията о 
подразбиране е Temp , но можете да изберете различна локация, като използвате опцията Report 
Location на диалоговия прозорец Create Report.  

Пример:  Ако е създаден репорт за моделен файл Carrier.asm и името на изследването е Static 
Study 1, тогава:  

 Репортът ще се наименува Carrier_Static Study 1_1.htm.  

  Структурата на папките ще бъде следната Carrier_Simulation\Static Study 1_1\Carrier_Static 
Study 1_1.htm. 

Прилагане на дисплейните настройки за резултатите към симулационните резултати 

Можете да приложите предварително запаметени дисплейни настройки  към текущо показаното 
решено изследване в среда Simulation Results. Тези настройки могат да съдържат параметри, като 
моделно състояние, стил на контура, деформация, цвят на лица и ръбове и специфичен шрифт.  Те 
не включват зависими  изследването опции, зададени в меню Home → група  Data Selection или 
опциите за мащабиране в раздела Color Bar → група Scale. 

 В среда Simulation Results  направете едно от следното: 

o От меню Home → група Settings → списък Current Named Display Settings изберете 
името на дисплейната настройка за резултата.  
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Съвет: Ако резултатите са били записани глобално,  използване на командата Save 
Results Display Global, тогава изберането на настройката default,username ще 
извлече общите стойности.  

o На меню Home → група Settings щракнете Results Display Settings .  

Диалоговият прозорец Simulation Results Display Settings се показва.  

1. От долната кутия, изберете името на настройката, която искате да 
използвате. 

2. Щракнете Apply. 

Запаметяване на промените към дисплейните настройки на симулационните резултати 

Можете локално да запаметите дисплейните настройки на резултатите от симулацията, така че да 
можете да ги приложите към други изследвания в текущия документ. Можете също да запишете 
вашите дисплейни настройки на резултатите в системния регистър за повторна употреба в други  
изследвания от различни документи. 

Тези настройки могат да съдържат параметри, диспейно състояние на модела, контурен стил, стил 
на цветна лента, деформация, цвят на лица и ръбове и специфичен шрифт. Те не включват опции, 
зависими от изследването, които са зададени на меню Home → група Data Selection или на меню 
Color Bar → група Scale. 

Запаметяване на дисплейните настройки за резултатите за употреба в други документи 

Запазване на резултатите на настройките на дисплея  най-общо означава, че те могат да бъдат 
приложени към изследвания в други документи. 

 В среда Simulation Results избере меню Home → група Settings →Save Results Display 

Globally .  

Настройките са записани в регистъра за всеки потребител. Те се актуализират и за 
дисплейната настройка на резултат, която се идентифицира в списъка Current Named 
Display Settings.  

Пример: 

default,username 

Setting_4 

Съвет: 

o Всеки път, когато запишете резултатите на дисплея глобално, те се прибавят към 
настройките в системния регистър. Това означава, че регистър може да съдържа  
комбинирани настройки за показване на резултатите  изследвания в други документи.  

o Ако се нуждаете локално от различни дисплейни параметри, а не от глобалните, 
глобалните настройки могат да се персонализират и запаметят локално, с използване 

на меню Home → група Settings → команда Save Results Display Settings .  

Запазване на дисплейните настройки на резултат за използване в текущия документ 

Запазване на дисплейните настройки на резултат локално означава, че те могат да бъдат приложени  
към други проучвания в текущия документ, но не и за изследвания в други документи.  

 В среда Simulation Results направете следното: 

o На меню Home → група Settings щракнете Save Results Display Settings .  

o На меню Home → група Settings щракнете Results Display Settings .  

Диалоговият прозорец Simulation Results Display Settings се показва.  

1. В полето Setting name въведете име за настройките на резултата.  

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/saveresults1d.htm
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2. Щракнете Save. 

 

Оптимизиране резултатите от изследането 
 

 
Какво е оптимизация на дизайна ? 

Оптимизация на дизайна в Solid Edge Simulation прецизира резултатите от структурния или 
топлинния анализ на part, sheet metal или assembly модел, чрез промяна на изследваната геометрия.  
Например, вие можете да: 

 Решите изследване тип linear static study, след което да използвате команда Optimize, за да 
оптимизирате геометрията за напрежения, изместване или фактор на сигурност.  

 Решите изследване тип steady state heat transfer study,  след което да го оптимизирате, за да 
минимизирате разсейването на топлината. 

 Решите изследване тип buckling study, след което да намерите фактора maximum buckling 
load. 

 Решите изследване тип modal study, след което да го оптимизирате, за максимална или 
минимална резонансната честота. 

Оптимизация прогнозира как дизайна издържа условията на натоварване, като една или повече 
променливи се оценяват в целия диапазон от стойности. Оптималният дизайн е този, който отговаря 
на всички изисквания, но с минимален разход на някои фактори като тегло, площ, обем, стрес, и 
разходи. Оптималният дизайн обикновено е този, който е също толкова ефективен, колкото е 
възможно. 

Оптимизацията е успешна, когато: 

 Някои функции в дизайна могат да бъдат променени и това може да стане автоматично.  

 Програма за анализ може да определи дали е целесъобразно проектирането. По принцип, 
всяко количество, което може да се изчисли от конструкцията може да се използва като 
критерий по време на оптимизация.  

 Най-добрите стойности за някои от променливите на дизайна не са очевидни. Например, вие 
вярвате, че имате правилния дизайн, но бихте искали да го потвърдите, преди да 
продължите. 

По-добре е да се използва оптимизация по-рано в процеса на проектиране на продуктите, отколкото 
по-късно. Тъй като дизайна става по-сложен и става по-труден за оценяване. 

Дефиниране на проблем за оптимизиране 

Оптимизация може да се използва за решаване на конкретна стойност. Можете също да изберете 
Можете да изберете общо качество, което искате да оптимизирате, като тегло. За двата вида 
проблеми, това е целта на проектиране. Може да има само една цел от дизайна за оптимизация.  

Оптимизираният дизайн трябва или да увеличи или да сведе до минимум целта, чрез промяна на 
променливите на дизайна, като същевременно поддържат критични резултати в рамките на 
определени граници за проектиране.  

 Целта на проекта е моделното свойство или симулационния резултат (целта), което се 
опитвате да отразите. Това наподобява търсене на 3D цел (3D Goal Seek),  но оптимизацията 
на дизайна е само за симулационни изследвания и ги решава в по-сложни какво-ако 
сценарии.  

 Променливите на дизайна – variables - са сменяеми размери или други променливи 
характеристики на модела, които са определени в Variable Table и в диалоговия прозорец 
Physical Properties.  

 Граници за проектиране са условията, на които трябва да отговарят оптимизацията на 
изследването.  
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Пример: Вашата цел е да се намалят разходите за производство на частта, като се сведе до 
минимум собственото тегло (цел на проектирането). Но вие също трябва да се поддържа нивото на 
напрежението да бъде по-малко, отколкото границата на провлачване  провлачване (yield stress) – 
това са условията, на които трябва да отговаря оптимизацията на изследването. За да направите 
това, което искате, е  да се даде възможност на процеса на оптимизация да регулира един или 
повече размери (променливи на  дизайна). 

 

Почти всеки аспект на вашия проект може да бъде оптимизиран, за постигане на целите на дизайна. 

 Стартиране на анализа за оптимизация на диазйна 

Командата New Optimization    е налична в меню Simulation → група Study, а също така и в 
контекстното меню на селектираното симулационно изследване. Избирането на тази команда 
показва диалогов прозорец, подобен на Optimization, който е мястото, където можете да изберете 
променливите, които да използвате в оптимизацията, когато стартирате процеса на оптимизация.  

Ако започнете да определяте параметрите за оптимизация, но не сте в състояние да ги завършите, 
можете да запишете на входовете, които сте определили за използване по друго време.  Можете да 
завършите процеса с помощта на контекстната команда Edit Optimization 

 За обща информация за определяне на променливите и параметрите на оптимизация на 
проектирането, вижте:  Defining design optimization parameters.  

 Можете да изберете бутона Help на всяка страница от диалоговия прозорец Optimization, за 
да научите повече за всяка опция от тази страница. 

 За да разгледате пример стъпка по стъпка за това как да се определи проблема и да се 
уточнят параметрите, вижте:  Minimize the mass of a part with design optimization.  

По време на анализа на оптимизация, Solid Edge Simulation изпълнява серия от цикли за  
модификация и оценка. Това означава, че анализа на първоначалния проект се извършва, 
резултатите се оценяват срещу определени критерии за проектиране и проектиране и се 
модифицират както е необходимо. Този процес се повтаря, докато бъдат изпълнени всички  
посочени критерии. 

За информация за последваща обработка, вижте: Displaying and modifying the optimization results. 

 

Показване и модифициране на резултатите от оптимизацията 
 

 
Разбиране на иконките на оптимизацията в панела Simulation 

Колектор Optimizations се показва в панела Simulation, само когато изберете команда New 

Optimization   и дефинирате минимум един параметър в диалоговия прозорец Optimization.  

 Колектор Optimizationsr (A)  се показва под възела Results. Всички оптимизации на 
изследването се запаметяват  в същия колектор.  
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mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/xid612963.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/xid654835.htm


Анализ на модел 

 

173 

All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 Командата Optimize, която е налична в контекстното меню и като бутон в диалоговия 
прозорец Optimization, решава симулацията и продуцира първата оптимизация в 

изследването, наречена Optimization 1 node (B).  

 Optimization 1 Results (C)  се публикува за всяка итерация на процеса (D)  

 

Показване резултатите от оптимизацията 

Успешният процес на оптимизация прилага последното открито решения (последната итерация)  към 
изследваната геометрия и актуализира модела. Когато процеса завърши се показва съобщение  за 
статуса на конвергенцията, където конвергенция се отнася до решение, което попада в рамките на 
изискванията за оптимизация. След това можете да изберете бутона View Plots или бутона View 
Spreadsheet в диалоговия прозорец, за да видите резултатите веднага.  

За всяка оптимизация можете да използвате контекстните команди, за да направите преглед на 
резултатите от оптимизацията и да редактирате променливите, както и да прегледате променената 
геометрия след всяка итерация на процеса. Командите за бърз достъп са на разположение на 
базата на тяхното място под колектора Optimizations в среда Simulation. 

Показване резултатите от оптимизацията 

Вие можете да 
Със следната бърза 
команда  

Налична на следното 
място 

Покажете карта с резултати от 
оптимизацията. 

View 

Optimization 
1→Results→Iteration  
1→Plots node 

→Displacement→Total 
Translation.  

Покажете резултати от оптимизацията в 
електронна таблица.  

View Summary 
Възел Results под 
селектираната 
оптимизация  

Покажете карта с резултати  в среда 
Simulation Results. 

View Plots 
Възел Results под 
селектираната 
оптимизация 

Видите оптимизирана геометрия за 
конвергентното решение.  

Show Modified Geometry 

Забележка: Променливите 
на дизайна от последната 
(окончателна) итерация се 
прилагат към геометрията на 
симулационното изследване. 

Възел Optimization 1  

Видите как конкретна  итерация за 
оптимизация итерация променя  
изследваната геометрия. 

Пример: Въпреки че решаването на 
оптимизацията актуализира изследваната  
геометрия с резултатите от последната 
итерация, например, Iteration 6, вие все 

Show Geometry 

Забележка: : Променливите 
на дизайна от избраната 
итерация се прилагат към 
геометрията на 
симулационното изследване. 

Възел Iteration 1, Iteration 

2,...  
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Показване резултатите от оптимизацията 

Вие можете да 
Със следната бърза 
команда  

Налична на следното 
място 

още може да видите как различна 
итерация ще се отрази на модел с 
помощта на командата Show Geometry. 

 Оптимизацията в електронна таблица: 

 Лист Summary показва променливите на оптимизация и резултатите от всяка итерация на 
процеса. Стойностите, показани в червено са тези, които превишаване пределите на 
проектните стойности. 

 Лист Graph съдържа графики на всяка итерация.  

Пример:  Графиката за общата оптимизация – Mass / Iteration – показва как масата Mass ( ос 
Y) се промяна при всяка итерация (ос X ). 

 

Можете също така да прегледате резултатите от оптимизацията в среда Simulation Results, 
използвайки всички стандартни анимации и команди за показване на картите с резултати. 

Модифициране на геометрия от оптимизирано изследване  

След като решите оптимизацията, можете да я модифицирате и да я приложите отново за  
изследвана геометрия, с използване на следните бързи команди. 

 Модифициране на геометрия от оптимизирано изследване 

Можете да 
Със  следната бърза 
команда   

Налична на следното 
място 

Създадете  сценарий за нова оптимизация. 

Възможни са множество оптимизации на едно 
изследване. 

New Optimization 

Забележка:  Създава 
колектор Optimizations  в 

 Възел Simulation 
Study, който е 

решен   или 
готов за 
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 Модифициране на геометрия от оптимизирано изследване 

Можете да 
Със  следната бърза 
команда   

Налична на следното 
място 

Пример:  Ако Optimization 1 е анализ на това 
как се променят напреженията при промяна 
на дебелината на материала,  може да искате 
да създадете друга оптимизация, Optimization 
2 , за да сравните промените на 
напреженията, при промяна на радиусите на 
огъване. 

панела Simulation, ако това 
е първата оптимизация. 

решаване.  

 От колектор 
Optimizations  

 

Решите оптимизиране на изследване с 
използване на параметрите, определени в 
диалоговия прозорец Optimization. 

Забележка:  Ако променливите, използвани 
при оптимизацията се променят или отменят, 
изследването изслиза от актуалност. 

Optimize 
Възел Selected 

Optimization  

Промените променлива или параметър в 
диалоговия прозорец Optimization и след това  
да актуализирате резултатите. 

Edit Optimization 
Възел Selected 

Optimization  

Върнете променената геометрия в 
предварителното си състояние -  преди 
оптимизация. 

Reset Geometry 

Забележка:  Променливите 
на дизайна от първата 
итерация се прилагат към 
геометрията от 
симулационното 
изследване. 

Възел Selected 

Optimization  

Отмените последната команда, но не можете 
да отмените командата Optimize. 

Undo Quick Access Toolbar 

 
Съобщения за статус на оптимизация 

Оптимизацията е успешна, когато решението е постигнато и се покаже диалогов прозорец със 
статуса на конвергеницията - convergence status.  

Ако оптимизацията не завършва, защото вие отмените процеса на оптимизация, или ако се появява 
съобщение за грешка, всички валидни итерации, които са били завършени са запаметени. 

Можете да използвате раздела Convergence Parameters в диалоговия прозорец Optimization,  за да 
позволите известна гъвкавост при променливите на оптимизация. 

 
Минимизиране на масата на частта чрез оптимизация на дизайна

 

Можете да прецизирате резултатите от структурното изследване или изследването за пренос на 
топлина, използвайки командата New Optimization в Solid Edge Simulation. Оптимизацията на дизайна 
променя геометрията на частта, на база на симулационните променливи, като натоварвания,  
напрежения, деформация, опън и собствена честота.  

Пример: Искате да намалите масата на дадена част, за да се намалят разходите за нея, но  да 
гарантирате, че напрежението Von Mises Stress и коефициент на сигурност (FOS) попадат в 
границите на дизайна. За да постигнете тази цел, която искате да промените размерите на изрези за 
намаляване на площта на повърхността (и следователно масата) на частта.  
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За този сценарий на оптимизация, можете да дефинирате целта на дизайна (Design objective), 
ограниченията на дизайна (Design limit) и променливите на дизайна (Design variables), както следва в 
диалоговия прозорец Optimization: 

 Design objective= Намаляване на масата с най-малко 1 LBM. Текущата стойност е 7,632 LBM. 

 Design limit=Von Mises Stress<Yield Stress/Factor of Safety (където Yield Stress=4000 psi, 
FOS=2). 

 Design variables= Височината и ъгъла на изреза, както са дефинирани в таблицата Variable 
Table. Текущите размерни стойности са показанаи в следващата илюстрация: 

 

1. Изберете меню Simulation → група Study → команда New Optimization .  

Това създава колектор Optimization в панела Simulation и показва диалоговия прозорец 
Optimization  

Забележка: Симулационното изследване трябва да бъде решено, преди да можете да   го 
оптимизирате, с използване променливи от симулационни резултати. Ако в изследването 
има омрежване, но няма решение, все още можете да го оптимизирате, използвайки само 
променливите на натоварването. 

2. Определяне целта на дизайна / design objective. 

a. На страницата Design Objective (диалогов прозорец Optimization), щракнете Define 
Objective.  

b. В диалоговият прозорец Define Objective изберете променливата, която искате да 
използвате като design objective и щракнете OK, за да затворите диалоговия 
прозорец. 

Пример:  Разширете списъка Physical Properties и изберете Mass. 

c. На страницата Design Objective, от списъка Objective Type, изберете Minimize. 

Текущата стойност на масата се показва. 

d.  Щракнете бутона Next или щракнете Design Limits в левия панел. 
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3. Определяне ограниченията на дизайна / design limits. 

a. На страницата  Design Limits ( диалогов прозорец Optimization)  щракнете Add Limit.  

b. В диалоговия прозорец Add Design Limit, разширете списъка Physical Properties или  
Simulation Study Results, докато ви се отдаде възможност да селектирате 
променливата, която искате да използвате за ограничения на дизайна.   Щракнете  
OK, за да затворите диалоговия прозорец. 

Пример:  Разширете списък Simulation Study Results и изберете Von Mises Stress.  

Текущата стойност за избраната характеристика или резултантна променлива се 
показват на страницата Design Limits. 

c. На страницата Design Limits, щракнете Rule  .  

d. На страницата  Design Limit Rule Editor, използвайте списъка Minimum limit, списъка 
Maximum limit и полетата Value, за да дефинирате приемливи граници за избраната 
променлива за ограничение на дизайна. Щракнете OK, за да затворите диалоговия 
прозорец. 

Ограничителните параметри се показват в колоната Limit Value на страницата Design 
Limits. Ако определите минимален и максимален лимит, се показват две стойности, 
разделени с точка и запетая.  

Пример:  За да ограничите  Von Mises Stress<4000 psi/2,  направете следното: 

A. От списъка Maximum limit, иаберете Less than или equal to. 

B. В полето Value, въведете 2000. 

 Когато въведете максимална стойност , но не и минимална стойност, записът в 
колона Limit Value ще изглежда така: 

 

e. Щракнете бутона Next или щракнете Design Variables в левия панел. 

4. Определяне променливите на дизайна / design variables. 

Определете променливите на дизайна, използвайки ограниченията, дефинирани в таблицата 
Variable Table или чрез определяне на подмножество от тези граници, използвайки Design 
Variable Rule Editor. 

a. На страницата Design Variables (диалогов прозорец Optimization), щракнете Add Model 
Variable.  

b. В таблицата Variable Table, изберете реда със съответната променлива, на която 
искате да разрешите да се променя, след което щракнете Add.  

Пример: Селектирайте променливата за размер на ъгъла (Angle dimension), 
натиснете клавиша Shift, след което изберете за променливата за височината ( Height 
dimension). 

Избраните променливи и техните текущи стойност се показват на страницата Design 
Variables. 

c. На страницата Design Variables, за всяка от променливите на дизайна селектирайте 

именто, след което щракнете Rule . В редактора  Design Variable Rule Editor,  
дефинирайте приемливите граници за избраната променлива на дизайн.  

Минималните и максималните стойности, които определяте за всяка променлива се 
показват в колоната Range на страницата Design Variables, разделени с точка и 
запетая. 
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Пример: Позволете да се промени променливата на ъгъла, така че той да е по-голям 
от 40 градуса и по-малък от 90 градуса. Също така позволете променливата  на 
височината да се промени така, че тя да е по-голяма или равна на 3 инча и по-малка 
от или равна на 3.9 инча 

. 

Получените записи в колона Range на страницата Design Variable изглеждат така: 

 

5. Сценарият за оптимизация на дизайна сега е напълно определен. В диалоговия прозорец 
Optimization, щракнете бутона Optimize... , за да започне процеса.  

Когато оптимизацията намери решение, моделът се актуализира с помощта на нови  
стойности на променливите. 

 

6. В диалоговия прозорец convergence status,  щракнете следните бутони, за да прегледате 
графичните и цифровите резултати от оптимизацията:  

o View Summary—Представя Excel електронна таблица, покаваща резултатите от всяка 
итерация. Ако тя има някакви стойности, показани в червен текст - това означава, че 
са надхвърлени границата на проектиране.  

Щракнете раздела Graph в долната част на работния лист, за да видите графиката на 
конвергенция на целта през всяка итерация.  

Пример: Целта на проекта за намаляване на масата с най-малко 1 LBM е постигната. 
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o View Plots—Показва карта с резултатите, в съответствие с последната итерация на 
процеса за оптимизация. 

Пример:   Картата с резултати Von Mises Stress показва, че огра ниченията на 
дизайна Von Mises Stress<2000 psi  се поддържат. 

 

Дефиниране параметри за оптимизация на дизайн 
 

 

Когато изберете команда Optimize за определено симулационно изследване, диалоговият прозорец 
Optimization показва последователно разделите, с които да дефинирате параметрите за сценария на 
оптимизацията, който искате да оцените.  

Тази тема предоставя обща информация за определяне на обективния дизайн, едно или повече 
променливи на дизайна и ограничение на дизайна. За информация относно това означението и 
използването на  тези термини и за докладване на проблем, вижте темата Optimizing study results. 

Определяне на обективния дизайн 

Когато дефинирате обективният дизайн, наличните параметри за избиране в диалоговия прозорец  
Optimization зависят от типа на изследването, което оптимизирате и включената в изследването 
геометрия. Най-общо, можете да избирате от следните характеристики: 

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/xid610944.htm


Анализ на модел 

 

180 

All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 Физичните свойства (Mass/ маса, Volume/ обем Surface Area/ повърхнинна площ),  са 
изброени в диалоговия прозорец Physical Properties или в диалоговия прозорец Physical 
Properties Manager. 

Физичните свойства, които са били про не са наклични за селектиране. За повече 
информация, вижте How overriding properties affects study optimization.  

 Всички непреработени и преработени  резултантни компоненти на решено симулационно 
изследване, както е записано в екрана Simulation, в колектора Results, под Plots. 
(Например,компоненти в Results, които виждате при разширяване на възел Stress включват 
Max Principal Stress, Min Principal Stress, Von Mises stress и Factor of Safety.) 

 В изследване тип normal modes study, резонансната честота (Hz), както е показана на екрана 
на Simulation, в колектора Results, под Plots (например, стойносте за Mode 1, Mode 2). 

 В изследване тип linear buckling study, коефициент на натоварване на изкълчване както е 
показан на екрана на Simulation, в колектора Results, под Plots (например, собствените 
стойности Mode 1, Mode 2). 

Вие определяте целта на дизайна с помощта на раздел Design Objective (диалогов прозорец  
Optimization).  

Определяне на ограниченията на дизайна (design limits) 

Всяка оптимизация изисква едно или повече ограничения на дизайна. За всяко ограничение на 
дизайна, можете да укажете минималните или максималните условия или диапазон от стойности. 
Същите видове параметри са на разположение за ограниченията на дизайна както и за целта на 
проектиране. Вие не може да присвоява същата характеристика към целта на дизайна като към 
граница на проектиране. 

Вие определяте  границата на проектиране, използвайки Optimization (Design Limits). 

 

  

Определяне променливите на дизайна 

Променливите на дизайна са налични за оптимизация чрез таблицата Variable Table. Всяка 
променлива, която искате да изберете като променлива на дизайна има определен за нея 
минимален и максимален лимит. По-добре е да направите това от Variable Table, използвайки 
диалоговия прозорец Variable Rule Editor, но вие също може да направи това при определяне на 
параметрите на оптимизация, използвайки Design Variable Rule Editor..  

Само променливи, които могат да бъдат променени, са допустими като променливи на дизайна. Те 
включват: 

 Променливи за размери, генерирани в таблица Variable Table при създаване на геометрията.  
Те включват заключени PMI размери на синхронно функции, скици и  монтажни връзки. 

 Потребителски дефинирани променливи, които сте въвели в таблицата Variable Table. 

 Променливи - Peer variables – които са достъпни през асемблирания модел. 

 Променливи, свързанив форма (като радиуси на закръгления) също се генерират при 
промяна на геометрия. 

 Симулационни  променливи - които са друг вид променливи на дизайна - автоматично се 
добавят към Variable Table, когато поставите товар или изберете  геометрия. 

Променливи, които не могат да бъдат избрани като пром на дизайна саследните: 

 Променливи с дискретни стойности или променливи въз основа на формула, в пействана 
връзка не могат да бъдат избрани като променливи на дизайна. 

 Read-only променливи, като PMI  размери на ordered part. 

Можете да дефинирате променливите на дизайна с помощта на раздел Design Variables ( диалогов 
прозорец). 
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Simulation properties/ симулационни характеристики 

 
 
Mesh material properties/ материални характеристики на мрежата 

Можете да използвате следните команди за да настроите материалните характеристики на модела: 

 Edit Material/ редактиране на метериал 

 Edit Thickness/ редактиране дебелината на материал 

 Override Property/  замяна на харектеристика 

Промяна на материал за обекти  

Можете да използвате командата Edit Material, за да приложите различен материал от обект от 
дадено ниво къ модела. Тя показва диаогов прозорец Edit Material.  

Командата Edit Material е налична от контекстното меню на възел Material в панела с дървовидна 
структура Simulation. 

Вижте помощна тема, Change the study material or thickness.  

Промяна дебелината на материал за обекти 

Можете да използвате командата Edit Thickness, за да приложите различна дебелина на материала 
от обект от дадено ниво към sheet metal или към обединено тяло. Тя показва диалогов прозорец Edit 
Thickness.  

Командата Edit Thickness е налична от контекстното меню на възел Thickness в панела с дървовидна 
структура Simulation. 

Вижте помощната тема: Change the study material or thickness.  

Промяна на материал и дебелината му за лица и повърхнини 

Когато се омрежи обединено тяло,  повърхнинните тела получават 2D мрежа, а твърдите тела 
получават 3D мрежа.  За да се осигури по-добър контрол върху мрежата, която се генерира или 
преоразмери по повърхността на тялото, можете да използвате меню Simulation  → група Geometry   
→ команда Override Property, за да се променят свойствата на материалите, предвидени за 
отделните лица или повърхнини. 

Командата Override Property е налична в изследване с един от следните типове омрежване:  

 Surface 

 United Bodies 

 Mixed and General Bodies 

Възел Override Property се показва в панела Simulation, когато замените първата характеристика. 
Различен възел Property се показваза всеки набор лица, към които се прилагат хатрактеристиките. 

Можете да модифицирате заменената характеристика, като използвате командата Edit Definition от 
контекстното меню на избрания възел Property. 

 За да научите как, вижте Override mesh properties. 

 
Beam properties 

Можете да прегледате beam properties за напречно сечение на греда, за по-добро разбиране на 
резултатите от анализа на модел на рамковата конструкция. Можете също да да прегледате картите 
с напреженията в точките от напречното сечение на гредата за възстановяване на напреженията. 

Преглед на греда в места за възстановяване на напрежение 

Можете да прегледате местата за възстановяване от напрежения, за напречно сечение на греда  в 
рамкова конструкция, използвайки диалогов прозорец Beam Properties.  

mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/sesim/editmaterial1h.htm
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Можете да отворите диалогов прозорец от панела с дървовидна структура Simulation, когато 
изберете командата View Beam Properties от контекстното меню на компонент от рамовата 
конструкция.  

Горната част на диалоговия прозорец показва точките на местоположение на напрежениято. 

 

Долната част на диалоговия прозорец отчита стойности от резултатите от анализа, включително: 

 Area/ площ 

 Moments of Inertia/ инерционен момент 

 Torsional Constants/ константи на усукване 

 Shear Area/ зона на срязване 

 Nonstructural mass and length/  

 Warping constant/ константа на увиване 

 Perimeter/ периметър 

 Neutral Axis Offset 

Макар и да не може да се редактира, можете да копирате тази информация, за да бъде използвана  
във Femap.  

Забележка: 

 Element Coordinate System 

Оста X на елемент преминава от първия възел на елемент греда към втория възел. Оста Y 
на елемент е перпендикулярна на оста X на елемент. Тя сочи от първия възел към 
ориентацията (или трети) възел. Ако се използва вектор ориентация, оста Y сочи от първия 
възел по посока на вектора на ориентация. Оста Z на елемент се определя от пресичането   
на осите X и Y. 

 Stress recovery points 

Местата за възстановяване от напрежения определят позициите в елементарна YZ равнина,  
в която искате да анализиращата програма да изчисли напрежения. В Solid Edge Simulation, 
тези точки се изчисляват автоматично от Femap; няма никакви контроли за промяна на тези  
местоположения.  

Във Femap, въпреки това, можете да модифицирате възстановяването на стрес и 
референтните точки на напречното сечение с използване на следните средства 

o В раздела Stress Recovery на диалоговия прозорец Cross Section Definition. 

o В раздела Stress Recovery на диалоговия прозорец Define Property. 

 Releases 
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Можете да дефинирате освобождаване, която премахнете връзката между  на свобода на 
избрания елемент и възлите на  елемент греда.  

 Offset vectors 

Офсетните вектори, определени върху елемента движат неутралната ос и центъра на 
срязване от възлите. Neutral Axis Offsets (Y,Z) премества неутралната ос от центъра на 
срязване. Ако няма офсет, неутралната ос и центъра на срязване си съвпадат. Ако няма 
офсети, неутралната ос и център на срязване лежат директно между възлите. 

Погледнете за повече информация Femap help. 

Преглед на картите с резултатите в точките за възстановяване на напреженията 

Можете да прегледате картите с резултатите за напреженията във всяка точка на възстановяван, 
чрез преглед на картите Beam stress recovery point plots в среда Simulation Results. 

 

Оптимизиране на модели за анализи по метода на крайните елементи 
 

За да получите най-добри резултати от Solid Edge Simulation, можете да оптимизирате геометрията 
във вашия part, sheet metal и assembly модел. Има няколко начина, за да направите това: 

 Използване на опростени (simplified) part или sheet metal модели 

 Старателно уточняване на материалните свойства 

 Премахване на недостатъците в геометрията и малките лица  

 Офсет на ръбовете около отвори и крепежи 

 Оптимизация на асемблираните модели 

Използване на опростени (simplified) part или sheet metal модели 

Можете да създавате изследвания, използвайки модели тип synchronous (1), ordered (2) и simplified 
(3). Тези моделни състояния се дефинират в меню Tools → група Model.  

За да елиминирате грешките по време на омрежването, можете да използвате опростеното 
състояние на модела. 
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Всяко моделно състояние, създадено в PathFinder има свой запис в панела Simulation.  Текущото 
активно състояние на модела определя къде се създава ново изследване. 

 

Вижте Create a study using a simplified model.  

Старателно уточняване на материалните свойства 

 Material type /тип материал 

Задължително е, за да бъде решено изследването. A материал може да бъде предварително 
определен в part или sheet metal модел или избран от списъка Materials върху лентата при 
създаването на изследването.  Материалът, посочен в в part или sheet metal модел, 
автоматично се прилага в асемблирания модел. 

 Material thickness/ дебелина на материала 

Ако дебелината на материала (material thickness или gage) е определена в sheet metal модел 
или assembly модел, тогава тази дебеина се прилага автоматично към симулационното 
изследване. Алтернативно, вие можете да промените материала и дебелината му за 
изследването. 

Можете да създадете изследвания, които симулират разликите в материалите. Вижте Using studies 
to compare materials.  
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Премахване на недостатъците в геометрията и малките лица 

Части, които съдържат сложни функции, определени от много малки повърхности и ръбове могат да 
произвеждат грешки в омрежването. Можете да използвате Geometry Inspector за откриване на 
пропуски в геометрия, за да намерите малки лица, връхчета  и снопчета на геометрията, които 
причиняват проблеми.  

Има два начина за отваряне на Geometry Inspector: 

 Когато омрежването пропадне се показва съобщение за грешка. Можете да използвате 
бутона Run Geometry Inspector в диалоговия прозорец, за да отворите Geometry Inspector 
директно от изследването.  

В асемблиран модел, това е допълнително предимство, включено в списъка на състоянието 
pass-fail  за всяка част и компонент в изследването. Частите, които не са издържали са 
избрани автоматично за проверка.  

  От лентата можете да изберете меню Inspect → група Evaluate → команда Geometry 

Inspector   .  

За целите на анализа по метода на крайните елементи, използвайте следните опции в диалоговия 
прозорец Geometry Inspector, за да опростите модела: 

 Геометрия от активното изследване--След създаването на изследването и  селектирането на 
геометрия, изберете опция Geometry from Active Simulation Study  в диалоговия прозорец 
геометрия от Active опция Simulation Проучване в диалоговия прозорец Geometry Inspector, за 
да стесните фокуса на проверката в настоящото изследване. 

 Small entities—Селектирането на тази опция дава възможност да уточните типа геометрия за 
търсене. По подразбиране се селектирани Faces, Slivers и Spikes.  Можете също да 
промените толеранса на търсената стойност. 

 Fit--Когато проверката приключи, можете да изберете някоя от възли в областта Results на 
диалоговия прозорец, за да маркирате съвпадащата геометрия в модела. Можете също така 
да използвате бутона Fit за да я увеличите и маркирайте всички съвпадащи лица в 
прозореца наведнъж. 

 Можете да опростите модела, като изберете един от малките субекти в Pathfinder, и след 
това да ги изтриете с помощта на бързи команди. 

 След извършване на промени в модела, данните в Geometry Inspector излизат от актуалност. 
Вие трябва да изберете отново командата, за да се актуализира списъкът на инспекцията.   

 Можете да валидирате подобренията от повторното омрежване на модела. Когато повторно 
омрежите асемблиран модел, само частите, които не  са се омрежили от първия път се 
преработват чрез командата Mesh. 
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За практика, вижте  Activity: Simplify a part using the Geometry Inspector.  

За информация относно откриването на причина, вижте помощната тема Using the Geometry 
Inspector  в Solid Edge Help.  

Забележка: Когато е избрана опцията Use advanced meshing в диалоговия прозорец Mesh Options на 
страницата Mesh Sizing, от модела автоматично се премахват геометрични снопчета, за да се 
позволи завършването на омрежването.  

Офсет на ръбовете около отвори и крепежи 

Преди да омрежите модел, който съдържа отвори, изрези или крепежи (като болтови конектори), вие 

можете да използвате меню Surfacing → група Surfacing → списък Split → команда Offset Edge    
в part и sheet metal  модели, за да създадете по-добро омрежване.  

За отвори, създадена от изрези, командата Offset Edge може да доведе до по-добра мрежа около 
един ръб или върху площ, като се раздели лицето или повърхннината. Както е показано в таблицата 
по-долу, мрежата по подразбиране по целия силует се подобрява, след като разделихте лица чрез  
офсета на ръбовете на изреза.  

Офсет на 
ръбовете? 

Изрез в лице или 
повърхнина 

Мрежа по подразбиране  
(tetrahedral) 

Мрежа по подразбиране  
(surface) 
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mk:@MSITStore:C:/Users/Plamena/Desktop/sesync.chm::/importing_exporting_files/geominspect1a.htm
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Офсет на 
ръбовете? 

Изрез в лице или 
повърхнина 

Мрежа по подразбиране  
(tetrahedral) 

Мрежа по подразбиране  
(surface) 

 Не 

 

 

 

 Да  

 
  

За болтови връзки, командата Offset Edge генерира офсетни лица, за да представи местата, които 
влизат в контакт с болт, гайка, шайба и отвора. Това произвежда повече възли за паякообразната 
мрежа за свързване и по-добро представяне на болта. 

Болт без офсетов отпечатък на ръба Болт с офсетов отпечатък на ръба 

 

 

 
 Оптимизация на асемблирани модели 

 Assembly connector material/ материал за монтажния конектор 

Материалът не може да бъде избран или променен от асемблирания модел. Въпреки това, 
когато симулирате болт или скрепителна връзка FEA  модел, с използване на команда Bolt, 
можете да уточните различен материал за крепежа, от този, използван в телата. 

 Selecting geometry/ селектиране на геометрия 
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За да ускорите времето за омрежване в асемблиран модел, можете да използвате 
опростеното представяне на part и sheet metal геометрия в изследването:  

o Смесите дизайн части и опростени части в едно и също изследване. 

o Използвате опростено тяло на позиция в едно изследване и дизайн тяло в друго. 

o Избирате опростено тяло или изберете mid-surface,  лица, ръбове или върхове от 
опростеното тяло. 

o Променяте състоянието на геометрията в рамките на съществуваща изследване, без 
да засягате останалите изследвания. 

Когато активирате изследване, асоциативната моделна геометрия показва подходящото 
състояние на частите –  дизайн или опростено. 

Забележка: Оростени асемблирани модели (Simplified assemblies) се създават извън Solid 
Edge Simulation, с помощта на меню Tools → група Simplify → команда Create Simplified 
Assembly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


