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Streszczenie. W opracowaniu omówiono problematykę wirtualnego prototypowania (WP). 
Scharakteryzowano główne obszary WP tj.: komputerowo wspomagane projektowanie, cie-
niowanie i animację, metodę elementów skończonych oraz systemy symulacji mechanicznych. 
Podano również  przykłady zastosowania WP w budowie maszyn. 
Abstract. Problems of virtual prototyping (VP) are discussed in this paper. Main fields of VP 
(computer aided designing, rendering and animation, finite element method and systems of 
mechanical simulations) are characterized. Examples of VP applications in metalworking are 
given, too. 
1. Wprowadzenie. Przedstawione w niniejszym opracowaniu zagadnienia związane z  wirtu-
alnym prototypowaniem dotyczą głównie przemysłu motoryzacyjnego, który uznawany jest 
za główna lokomotywę gospodarki światowej.  
 Powszechnie wiadomo, że koncerny samochodowe pracują pod silną presją rynku. Ce-
chą charakterystyczną dzisiejszych czasów jest fakt, że rynki wewnętrzne krajów nie są chro-
nione przed konkurencją z zewnątrz. Dlatego też koncerny samochodowe muszą szczególnie 
szybko reagować na potrzeby rynku, by wyprzedzać konkurencję chociaż o pół kroku. Dodat-
kowo zmieniające się trendy w modzie oraz różna zamożność konsumentów wymusza, by na 
rynku było coraz więcej typów i modeli samochodów maksymalnie dostosowanych do indy-
widualnych potrzeb użytkowników. Należy zauważyć, że projektowane samochody muszą 
gwarantować maksymalne bezpieczeństwo, być ekonomiczne, spełniać standardy emisji spa-
lin, być ergonomiczne, estetyczne itd. Spełnienie tych wszystkich, często sprzecznych wyma-
gań jest bardzo pracochłonne i czasochłonne. Zatem trwa ciągłe poszukiwanie alternatyw-
nych, w stosunku do obecnie stosowanych, dróg wdrażania nowych wyrobów do produkcji. 
Za jedną z takich dróg uznawany jest proces komputerowy, nazywany wirtualnym prototy-
powaniem (WP), który od kilku lat stosowany jest w wiodących koncernach motoryzacyjnych 
przy opracowywaniu nowych modeli samochodów. WP polega na zbudowaniu realistycznego 
projektu (najczęściej maszyny, urządzenia, procesu technologicznego), a następnie na wyko-
naniu wielowariantowych symulacji numerycznych zachowań projektu w różnych warun-
kach, zmierzających do osiągnięcia rozwiązania optymalnego pod kątem przyjętej funkcji 
celu.  

2. Wirtualne prototypowanie a tradycyjny proces rozwoju. Na rys. 1. przedstawiono po-
równanie tradycyjnego procesu rozwoju wyrobu z wirtualnym prototypowaniem. Sposób tra-
dycyjny jest drogi i czasochłonny, gdyż polega on na budowie i testowaniu modeli fizycz-
nych. Na przykład w przypadku elementów karoserii najpierw wykonuje się modele z gliny. 
Następnie na podstawie tych modeli kreśli się rysunki wykonawcze. Dopiero na podstawie 
tych rysunków budowany jest rzeczywisty prototyp danej części. Prototyp ten poddaje się ba-
daniom testującym. Na podstawie wyników badań wprowadza się poprawki kształtu i cały 
proces jest powtarzany. Zanim zostanie uzyskany zadowalający rezultat zwykle wykonywa-
nych jest kilka, a czasami nawet kilkanaście takich iteracji projektowych. Taki cykl projekto-
wania znacznie podnosi czasochłonność i koszty rozwoju, szczególnie w przypadku złożo-



nych struktur ruchowych. Przykładem może tutaj służyć wykonanie makiety samochodu, 
które pochłania wiele miesięcy czasu oraz kosztuje z reguły od 300.000 do 500.000 USD [1]. 
Należy również zauważyć, że aktualnie stosowanie procedury testowania samochodów w tu-
nelach aerodynamicznych oraz na torach próbnych pochłaniają miliony dolarów rocznie. Ko-
lejnym mankamentem tradycyjnego procesu rozwoju jest to, że prototypy nie są wykonywane 
za pomocą aktualnie stosowanych procesów wytwórczych, co może wpływać ujemnie na 
osiągi uzyskiwane przez samochody opuszczające taśmę produkcyjną. 
 Należy również zauważyć, że wyroby projektowane metodą tradycyjną często odbiegają 
od rozwiązań optymalnych. Np. występujące źródła drgań i hałasu są trudne do wychwycenia 
i z reguły są dopiero usuwane w drodze żmudnych badań doświadczalnych. Brak dokładnego 
określenia wielkości obciążeń i naprężeń poszczególnych części doprowadza z kolei do ich 
częstego przewymiarowania, co odbija się oczywiście na ciężarze i rozmiarach produktu. 
 Przytoczone powyżej problemy nie mają miejsca w procesie WP. W tym przypadku 
przy pomocy komputerów o dużych mocach obliczeniowych wyposażonych w  zaawanso-
wane oprogramowania projektowane są modele wirtualne, które następnie poddawane są sy-
mulacjom dynamicznym i kinematycznym. Zastosowanie tego rodzaju prototypowania redu-
kuje ilość wykonywanych prób na modelach rzeczywistych, skraca czas wdrożenia oraz ob-
niża koszty rozwoju. Zastosowanie wirtualnego prototypowania umożliwia optymalizację 
ogólną samochodów ze względu na jakość, bezpieczeństwo, trwałość itp. 
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Rys. 1. Równanie tradycyjnego procesu rozwoju oraz wirtualnego prototypowania 

3. Obszary wchodzące w skład wirtualnego prototypowania. Główne obszary WP to: (i) 
komputerowo wspomagane projektowanie, (ii) cieniowanie i animacja, (iii) metoda elemen-
tów skończonych oraz (iv) systemy symulacji mechanicznej – rys. 2. 

Komputerowo wspomagane projektowanie za pomocą systemów CAD jest obecnie naj-
częściej wykorzystywanym w przemyśle obszarem wirtualnego prototypowania. Na rynku 
dostępnych jest wiele systemów CAD. Ze względu na posiadane możliwości systemy te 
można podzielić na:  
• zaawansowane (np.: Pro/Engineer, Unigraphix, Ideas, Catia, Euclid) kosztujące po około 

30.000 USD za stanowisko; 
• średniozaawansowane (np. Solid Edge, Solid Works, Pro/Engineer Junior), które są do-

stępne w cenie około 7.000 USD; 
• systemy proste, umożliwiające kreślenie na płaszczyźnie. 
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Rys. 2. Obszary wchodzące w skład wirtualnego prototypowania 

Stosując średniozaawansowany system CAD-owski można projektować modele wirtu-
alne zaawansowanych struktur mechanicznych. Przykładem może być tutaj prezentowany na 
rys. 3 projekt koparki Atlas 5005 MI, składający się z 2249 części. Projekt ten został opraco-
wany, przy użyciu programu Solid Edge, przez sześciu konstruktorów w ciągu zaledwie sze-
ściu miesięcy. Kolejnym przykładem opracowanym w systemie Solid Edge jest model 
przestrzenny samochodu A40D (rys. 4), wykonany przez Volvo Articulated Haulers AB. W 
procesie projektowania tego samochodu wykorzystano 40 stanowisk CAD. 

 
Rys. 3. Model koparki Atlas 5005 MI, opracowany przez firmę EKM GmbH w Dortmundzie [2] 

Przedstawione przykłady projektów maszyn ilustrują również drugi obszar wirtualnego 
prototypowania tj. cieniowanie i animację. W systemach CAD można nadawać poszczegól-
nym częściom różne kolory, faktury i tekstury. Można również dodawać oświetlenia, tła, czy-
nić poszczególne części przeźroczystymi lub półprzeźroczystymi. W ten sposób już na etapie 
projektu możliwe jest zaprezentowanie klientowi do zaakceptowania stylistyki i kolorystyki 



projektowanego wyrobu. Efekt prezentacji można zwiększyć dzięki zastosowaniu animacji, 
która umożliwia pokazanie urządzenia w ruchu. Dodatkowo wprawiając model wirtualny w 
ruch możemy wykryć ewentualne kolizje pomiędzy poszczególnymi częściami.  

 
Rys. 4. Model przestrzenny samochodu A40D, wykonany przez Volvo Articulated Haulers AB [2] 

 Typowa praca w systemie symulacji mechanicznej (SSM) rozpoczyna się od budowy 
modelu geometrycznego maszyny lub urządzenia. Do celu przeważnie stosuje się opcję im-
portu geometrii z systemu CAD. Poszczególne części składające się na model maszyny łączy 
się za pomocą więzów pobieranych z biblioteki złożeń systemu. Kolejny krok stanowi wpro-
wadzenie generatorów ruchu (np. siłowników, silników itp.) i obciążeń. Następnie oprogra-
mowanie rozwiązuje równania ruchu struktury mechanicznej i oblicza wartości przemiesz-
czeń, prędkości, przyspieszeń, sił reakcji w analizowanych miejscach. Rezultaty obliczeń 
mogą być prezentowane na wykresach lub wyświetlane w formie realistycznej animacji. 
Opracowany model można modyfikować i w drodze kolejnych symulacji dążyć do wyzna-
czenia rozwiązania optymalnego. 

Często systemy symulacji mechanicznych wyposażone są w moduły umożliwiające ob-
liczenia wytrzymałościowe w zakresie statyki naprężeń, czy obliczeń częstości drgań wła-
snych. Innym równie częstym rozwiązaniem jest możliwość wprowadzania rezultatów obli-
czeń z systemów SSM jako danych wejściowych do programów MES, w których określa się 
naprężenia, odkształcenia itp. Ta grupa programów jest już obecnie na wyposażeniu szeregu 
biur konstrukcyjnych w tym również krajowych. Zapotrzebowanie na programy MES spra-
wiło, że przodujące systemy CAD są już wyposażone w moduły obliczeniowe umożliwiające 
obliczanie naprężeń w zakresie sprężystym materiału.  

Inną osobną grupę stanowią programy numeryczne umożliwiające projektowanie tech-
nologii wytwarzania. Na rys. 5 prezentowane jest przykładowe rozwiązanie, obliczone przy 
pomocy dynamicznego oprogramowania MES LS-DYNA, dotyczące procesu wytłaczania 
panelu drzwiowego samochodu. Oczywiście na rynku dostępne są również systemy umożli-
wiające symulacje numeryczne innych metod wytwórczych takich jak np. odlewanie, kucie, 
obróbka skrawaniem, spawanie, wtryskiwanie tworzyw, walcowanie itd. 



  

  
Rys. 5. Kolejne fazy wytłaczania panelu drzwiowego, obliczone przy pomocy oprogramowania LS-DYNA [3] 

4. Symulacja crash-testów. Metoda elementów skończonych wykorzystywana jest również 
przy wykonywaniu symulacji crash testów. Na rys. 6 przedstawiony jest model wirtualny fur-
gonetki Chevroleta C-1500, który składa się z 55727 węzłów, 47088 elementów płytowych, 
101 elementów prętowych oraz 1657 elementów bryłowych. Model ten został opracowany w 
programie LS-DYNA na Uniwersytecie Georga Washingtona w USA. Model ten wykorzy-
stano do symulacji szeregu crash testów, z których dwa prezentuje się w bieżącym opracowa-
niu. Pierwszy z nich, pokazany na rys. 7, dotyczy symulacji uderzenia czołowego w sztywną 
ścianą. Prędkość samochodu w momencie uderzenia wynosiła 56 km/h. Symulacja drugiego 
zderzenia, przedstawionego na rys. 8, dotyczy przypadku najazdu w barierę na autostradzie w 
New Jersey s prędkością wynoszącą 100 km/h. Wysokość bariery wynosi 104 cm, a kąt ude-
rzenia samochodu równy jest 25°.  

 
Rys. 6. Model MES furgonetki Chevroleta C-1500, opracowany w programie LS-DYNA na Uniwersytecie Geo-

rga Washingtona w USA [4] 
 



Rys. 7. Porównanie odkształceń, obliczonych i uzyskanych eksperymentalnie, dla zderzenia 1 przedstawione dla 
czasu zderzenia wynoszącego (od lewej)  0, 75, 120 i 240 ms [5] 

Oczywiście opracowane modele wirtualne różnych wyrobów, procesów (w tym crash 
testów) powinny być sprawdzone doświadczalnie. Konieczność weryfikacji wynika głównie z 
faktu określenia wpływu założeń upraszających, poczynionych na etapie budowy modelu 
procesu, na skuteczność komputerowej analizy.  Na rys. 7 przedstawia się wyniki takiej 
weryfikacji wykonanej na potrzeby pierwszego zderzenia. Na poszczególnych rysunkach 
porównano obszary odkształceń samochodu uzyskane doświadczalnie i obliczone, uzyskane 
dla czasów zderzenia wynoszących:  0, 75, 120 i 240 ms. Porównanie to wykazuje bardzo 
dobrą zbieżność wyników analiz numerycznych z rezultatami przeprowadzonego 
eksperymentu. Podobnie zestawienie przedstawiające wyniki weryfikacji doświadczalnej dla 
drugiego crash testu tj. uderzenia bocznego w barierę autostrady (rys. 8), wykazuje dobrą 
zgodność. 

 
Rys. 8. Porównanie odkształceń, obliczonych i uzyskanych eksperymentalnie, dla zderzenia 2 przedstawione dla 

czasu zderzenia wynoszącego (od lewej)  0, 39, 60 i 90 ms [5] 

Dysponując odpowiednio zweryfikowanym modelem możemy wykonać szereg 
symulacji, w których sprawdzimy zachowanie się samochodu w różnych ekstremalnych 
sytuacjach bez konieczności wykonywania kosztownych badań doświadczalnych.  

5. Wirtualne laboratoria. O docenieniu możliwości poznawczych stwarzanych przez 
procesy wirtualnego prototypowania może świadczyć fakt, że obecnie przodujące koncerny 
motoryzacyjne nie ograniczają się wyłącznie do projektowania tą metodą samochodów, ale 
budują całe laboratoria wirtualne. W laboratoriach tych wykorzystywane są modele wirtualne 
maszyn i urządzeń służących do testowania wirtualnych modeli samochodów. Przykład 
takiego wirtualnego laboratorium do badania przedniego zawieszenia samochodu pokazano 
na rys. 9. Innym przykładem mogą być wirtualne tory, na których bada się zachowanie 
pojazdów w różnych warunkach drogowych i pogodowych. 

 



 

 
Rys. 9. Rzeczywiste (rysunek górny) oraz wirtualne (rysunek dolny) stanowisko laboratoryjne do badania 

zawieszenia przedniego samochodu [6] 

6. Zyski z zastosowania wirtualnego prototypowania. W podsumowaniu opracowania 
przedstawia się wymierne wartości zysków płynących z zastosowania WP osiągane w Ford 
Motor Company. Na konferencji w 2000 r. poświęconej zagadnieniom WP przedstawiciel 
Forda stwierdził, że w roku 1987 w koncernie tym tylko 7% symulacji było wykonywanych 
przed zbudowaniem pierwszego prototypu. Obecnie wartość udziału symulacji numerycznych 
wzrosła do ponad 95%. Oszczędności wynikające z zastosowania WP szacowane są w tym 
koncernie na poziomie przewyższającym 40 mln USD. Dane te odnoszą się wyłącznie do 
procesu rozwoju. Bowiem w całkowitych kosztach wytwarzania oszczędności te przekraczają 
1 mld USD rocznie. Odnośnie oszczędności czasowych modele podzespołów, których 
konstrukcja jeszcze 10 lat temu pochłaniała 82 dni, obecnie są projektowane w ciągu 
tygodnia. Dzieje się tak m.in. dlatego, że przykładowo czas obliczeń iteracyjnych 



wymagający wówczas miesiąca czasu dzisiaj jest realizowany w ciągu jednego dnia. Według 
wiceprezydenta General Motors – odpowiedzialnego za badania i rozwój, zastosowanie 
komputerowego modelowania pozwoliło na ograniczenie standardowego czasu opracowania 
nowego samochodu z 39 miesięcy do 24 miesięcy. Ten wiceprezydent stwierdził również, że 
General Motors jest obecnie zdolne do przeprowadzenia procesu wdrożenia nowego 
samochodu w 100% w przestrzeni wirtualnej [1]. 
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