PACOTE SOLIDWORKS SIMULATION

SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 3D

PROJETO E
ENGENHARIA 3D
ORIENTADOS POR
SIMULAÇÃO

Fábricas de todos os setores tornaram a simulação virtual 3D uma ferramenta de
engenharia valiosa para sintetizar e definir seus produtos físicos. A simulação
sofisticada não é mais só para especialistas. É a inspiração que alimenta a inovação. Os
engenheiros de produtos podem tomar suas decisões técnicas inspiradas por percepções
de simulações, descobrindo os benefícios significativos do produto e dos negócios.
Com soluções do SOLIDWORKS® Simulation poderosas e intuitivas, os engenheiros
de produto podem testar novas ideias virtualmente, avaliar o desempenho de
maneira rápida e eficiente, melhorar a qualidade e obter o conhecimento para a
inovação de produtos.

Soluções do SOLIDWORKS Simulation – os pacotes de engenharia 3D para
tomada de decisões técnicas e comerciais
AS SOLUÇÕES DO SOLIDWORKS SIMULATION
AJUDAM AS EMPRESAS A:
Impulsionar a inovação de produtos

Reduzir os custos de desenvolvimento de produtos

• Aumentar a participação no mercado e diferenciá-las da
concorrência com projetos de produtos pioneiros
• Dar autonomia à sua equipe de engenharia com
ferramentas de 3D intuitivas e poderosas para comparar
cenários de projetos e novas ideias a fim de lançar
produtos inovadores no mercado

Aprimorar a eficiência do produto
• Aprimorar o desempenho do produto como quedas de
pressão menores e aumento de potência
• Aprimore a eficiência ecológica dos projetos de produtos

• Reduzir a necessidade de protótipos custosos com a
integração de testes virtuais nas primeiras etapas do
desenvolvimento de produto
• Reduza os custos com terceirização, realizando testes
internos de desempenho e funcionalidade

Lançar os produtos no mercado mais rapidamente
• Otimizar o desenvolvimento de produtos com simulações
intuitivas e integradas ao CAD para projetos sustentáveis,
estruturais, de fluxo de fluidos, de movimento e de
moldagem por injeção de plástico
• Reduza a necessidade da elaboração demorada de
protótipos físicos
• Otimizar o desempenho de montagem verificando
os projetos de peças e moldes nos primeiros estágios
de desenvolvimento

FLUXO DE TRABALHO DE ENGENHARIA SIMULTÂNEO EXCLUSIVO PARA O MELHOR PROJETO DE
PRODUTOS DA CATEGORIA
Conhecido: tarefas de produto, limites de
projeto e metas
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Conceitos de brainstorming
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Meça projetos com base em metas
usando simulação
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SELEÇÃO - PROJETO C

Mesma interface de usuário para projetos
e simulação
Análise rápida para simulação; movimento,
resistência estrutural, taxas de fluxo, problemas
térmicos etc.
Selecione o projeto com o melhor desempenho
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Conforme o projeto evolui e é refinado, a análise
é 100% associável ao projeto, o que permite o
projeto orientado por simulação
Aproveite a inteligência de modelo de CAD
na simulação
Comunique os resultados por meio da equipe
de projeto

O Simulation orienta sobre quais testes físicos
executar e o que medir

SOLUÇÕES DO SOLIDWORKS SIMULATION
As soluções do SOLIDWORKS Simulation ajudam os engenheiros de produtos a reduzir os riscos inerentes à inovação e a lançar
seus produtos no mercado mais rapidamente, com menos protótipos físicos para reduzir custos. Com um conjunto de recursos
de simulação avançado consistente e intuitivo, totalmente integrado com o SOLIDWORKS CAD 3D, os projetistas podem ter
conhecimento do desempenho do produto nos primeiros estágios do projeto e evitar custosos excessos de engenharia.

SOLIDWORKS Simulation
Como o SOLIDWORKS Simulation conta com um ambiente
avançado de teste estrutural para simulação sofisticada em
um fluxo de trabalho intuitivo, você pode responder aos desafios de engenharia que envolvem cenários complexos de carga
e casos multifísicos.
Também é possível testar produtos em uma ampla gama
de parâmetros em todo o processo do projeto, como
durabilidade, resposta dinâmica e estática e comportamento
térmico, e usar as sugestões técnicas obtidas o quanto antes
para um projeto otimizado.

SOLIDWORKS Motion Simulation
O SOLIDWORKS Motion Simulation oferece aos engenheiros
uma análise poderosa e intuitiva de montagem para determinar
de forma precisa os movimentos físicos da montagem sob
carga, assim como controle do tempo (movimento baseado
em tempo) ou a sequência (movimento baseado em evento).
Com as forças e o movimento da montagem calculados, é
possível fazer uma análise estrutural dos componentes com
o SOLIDWORKS Simulation para garantir o desempenho
do produto.

SOLIDWORKS Flow Simulation
A dinâmica de fluidos computacional (CFD, computational
fluid dynamics) intuitiva do SOLIDWORKS Flow Simulation
permite que o projetista simule o fluxo de líquidos e de gases
em condições realistas, execute cenários "e se" e analise
eficientemente os efeitos do fluxo de fluidos, transferência
de calor e forças relativas em componentes imersos ou
circundantes. No início do processo do projeto, os projetistas
podem simular facilmente fluxo de fluidos, transferência de
calor e forças de fluidos que são fundamentais para o sucesso
do projeto.

"Com o SOLIDWORKS Simulation, consigo identificar e resolver possíveis problemas
durante o projeto; assim, quando moldamos essas peças iniciais, elas ficam certas já na
primeira vez. É uma ferramenta incrível. Graças a ela economizamos de 30 a 60 por cento
em custos de capital para desenvolvimento de novos produtos."
— Todd Turner, engenheiro de desenvolvimento de produtos sênior, Macro Plastics
SOLIDWORKS Plastics
A simulação de moldagem de injeção do SOLIDWORKS
Plastics prevê como o plástico derretido fluirá durante o
processo de moldagem de injeção – o método de fabricação
usado para produzir mais de 80% de todos os produtos
plásticos. A capacidade de prever como o plástico fluirá
permite prever defeitos relacionados à fabricação. Além disso,
o SOLIDWORKS Plastics permite a previsão de empenamento
de peça e otimização de resfriamento de moldes. Os usuários
podem alterar a geometria das peças ou dos moldes,
as condições de processamento ou o material plástico
para eliminar ou minimizar defeitos potenciais e, assim,
economizar energia, tempo e recursos naturais e financeiros.

SOLIDWORKS Sustainability
O SOLIDWORKS Sustainability realiza a avaliação ambiental
em tempo real como parte do processo de projeto do
produto. Totalmente integrado ao seu ambiente de projetos
SOLIDWORKS e usando critérios padrão do setor para a
avaliação do ciclo de vida útil, o SOLIDWORKS Sustainability
apresenta comentários instantâneos para que você possa
rapidamente fazer ajustes no projeto e transformar as metas
de sustentabilidade em resultados.

O USO DE RESULTADOS DA SIMULAÇÃO NO ALCANCE MAIS ALTO DAS METAS DE PRODUTOS
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Adote um método de engenharia simultâneo para qualidade de produto premium.
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"O SOLIDWORKS Flow Simulation não só melhora a produtividade e a eficiência, mas
também permite lidar com os desafios de transferência de calor que não conseguiríamos
resolver sem ele."
– Bernd Knab, gerente de desenvolvimento da POLYRACK Tech-Group

DESAFIOS DE ENGENHARIA ENFRENTADOS COM AS SOLUÇÕES DO SOLIDWORKS SIMULATION
As soluções do SOLIDWORKS Simulation permitem que os engenheiros de produto realizem um teste de
desempenho completo em uma interface do usuário única com o fluxo de trabalho de engenharia mais suave
e eficaz.
Para produtos enviados para fluxo de fluidos e transferência de calor, você pode simular o fluxo de fluidos com base em seu
produto para velocidade, pressão e percepções térmicas com simulação de CFD, usar os resultados térmicos em uma simulação
de tensão térmica para avaliar o risco de dilatação e medir a resposta de seu produto à vibração aleatória em análise dinâmica
estrutural. Tudo isso em um ambiente único para permitir um fluxo de trabalho exclusivo e produtivo.

Distribuição de temperatura a partir de
uma análise de CFD no SOLIDWORKS
Flow Simulation

A distribuição do deslocamento a partir de
uma análise térmica de tensão conjunta no
SOLIDWORKS Simulation

Valores de densidade espectral de potência
(PSD, Power Spectral Density) a partir de
uma análise de vibração aleatória no
SOLIDWORKS Simulation

Para peças plásticas, você pode simular o preenchimento, empacotamento e resfriamento do processo de moldagem por injeção
e executar a análise de deformações para determinar se a sua peça deformará devido a tensões moldadas. É possível realizar uma
análise estrutural que leve em conta as tensões moldadas e externas para avaliação de resposta do produto.

Tempo de preenchimento e localização
frontal de derretimento a partir da análise
de preenchimento no SOLIDWORKS Plastics

Fluxo de calor a partir da simulação de
resfriamento do SOLIDWORKS Plastics da
cavidade, dos canais de resfriamento e
do molde

Distribuição de tensão em uma peça
plástica enviada a um carregamento
externo em conjunto com tensões
moldadas residuais

Realize a análise estrutural com
carregamento estático ou dinâmico para
garantir o dimensionamento ideal

Estude uma classe completa de análise de CFD
em seus produtos e visualize os resultados do
fluxo de fluidos para engenharia intuitiva

Estude a deformação de produtos com
grande deslocamento e modelos de
materiais complexos durante o processo
de projeto

Realize a análise de movimento da
montagem para avaliar o desempenho
mecânico por meio de movimentos
operacionais

Realize a análise de moldagem por injeção
de plástico para otimizar as localizações do
ponto de injeção e prever as localizações de
linhas de solda e filtros de ar

Obtenha a melhor frequência de resistência
para peso ou desempenho de rigidez para os
projetos com análise de otimização estrutural

SOLUÇÕES SOLIDWORKS DE DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTOS
O SOLIDWORKS proporciona um ambiente de desenvolvimento
3D intuitivo que aumenta a produtividade dos recursos
de projeto e engenharia para criar produtos superiores
de modo mais rápido, eficiente e econômico. Conheça a
gama completa do SOLIDWORKS para projetos, simulação,
comunicação técnica e gerenciamento de dados em
www.solidworks.com/ptb_products2016.

SAIBA MAIS
Para saber mais sobre as soluções do SOLIDWORKS Simulation,
acesse www.solidworks.com/ptb_simulation ou entre em
contato com a sua revenda local SOLIDWORKS autorizada.
Os requisitos de sistemas SOLIDWORKS são
divulgados no site do SOLIDWORKS em
www.solidworks.com/ptb_systemrequirements.

Nossa plataforma 3DEXPERIENCE, que oferece um amplo portfólio de soluções, é a base da nossa
linha de aplicativos presentes em 12 setores do mercado.
A Dassault Systèmes, a empresa 3DEXPERIENCE®, fornece universos virtuais às empresas e aos profissionais para que possam imaginar inovações
sustentáveis. Suas soluções líderes mundiais transformam o modo como os produtos são projetados, fabricados e assistidos. As soluções de
colaboração da Dassault Systèmes incentivam a inovação social, expandindo as possibilidades para o mundo virtual a fim de melhorar o mundo real.
O grupo agrega valor a mais de 190.000 clientes de todos os portes, em todos os setores e em mais de 140 países. Para obter mais informações, acesse
www.3ds.com /pt-br.
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Todo software do Simulation oferece aos engenheiros de projeto recursos de análise intuitivos, avançados e aprofundados para
uma avaliação precisa do comportamento do produto.

