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PRZEGLĄD SOLVERÓW NUMERYCZNYCH
STOSOWANYCH W MECHANICE OBLICZENIOWEJ

MAŁGORZATA KMIOTEK

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Streszczenie. W artykule został przedstawiony przegląd metod dyskretyzacyjnych
oraz scharakteryzowano solvery wykorzystujące metodę elementów skończonych. Po-
dano przykłady zastosowań obliczeń w różnych dziedzinach mechaniki.

1. Wprowadzenie

Mechanika jest działem fizyki opisującym ruch ciał, wpływ oddziaływań na ruch ciał
oraz badanie równowagi ciał materialnych. Mechanika obliczeniowa jest jedną z dzie-
dzin mechaniki, która przedstawia wartości fizyczne w postaci równań różniczkowych
opisujących prawa fizyki. Równania rozwiązywać można analitycznie, ale ze względu na
to, iż może występować duża ilość skomplikowanych równań, trudnych do rozwiązania
(równania cząstkowe nieliniowe), wykorzystuje się więc różnego rodzaju metody nume-
ryczne, które w sposób przybliżony dają szukane rozwiązanie. Obecnie, wraz z rozwojem
techniki, powszechnym narzędziem staje się komputer, który przy pomocy zainstalowa-
nego na nim programu - solvera umożliwia uzyskanie rozwiązań numerycznych równań
opisujących matematycznie sformułowany problem inżynierski.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele solverów komercyjnych służących do typo-
wych obliczeń. Celem tego artykułu jest krótki przegląd dostępnych solverów stosowa-
nych w mechanice obliczeniowej i pokazanie możliwości obliczeń różnymi metodami.

2. Przegląd metod obliczeniowych stosowanych w solverach

Podstawowymi metodami obliczeniowymi, wykorzystywanymi w solverach są:
- metoda elementów skończonych lub elementu skończonego - MES lub z angiel-

skiego FEM (Finite Element Method),
- metoda różnic skończonych - MRS lub FDM (ang. Finite Difference Method),
- metoda objętości skończonych - MOS (MSO) lub FVM (ang. Finite Volume

Method),
- metoda elementów brzegowych lub elementu brzegowego - MEB, skrót z angiel-

skiego BEM (Boundary Element Method),
- metoda całkowania numerycznego - MCN.
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W dużym uproszczeniu metody te polegają na podziale rozpatrywanego obszaru cią-
głego na skończoną liczbę podobszarów (tworzenie siatki), a następnie na poszukiwaniu
i znalezieniu rozwiązania przybliżonego w podobszarach.

Rysunek 1. Schemat otrzymywania rozwiązań metodami numeryczny-
mi, wg [8]

Rozwiązanie w dowolnym punkcie przestrzeni uzyskuje się na zasadzie interpolacji
otrzymanych wyników. Podstawową różnicą pomiędzy wymienionymi metodami jest
metoda/sposób poszukiwania rozwiązania, sposób analizy oraz sposób definiowania wa-
runków brzegowych. Schemat budowania rozwiązań przybliżonych przedstawiono na ry-
sunku 1 [2,3].

2.1. Metoda elementów skończonych. Metoda elementów skończonych jest metodą
przybliżoną rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych. W MES badany obszar
dzieli się na wiele podobszarów (tzw. dyskretyzacja (ang. mesh - czyli podział na ele-
menty skończone o prostym kształcie, np. dla przestrzeni dwuwymiarowej na elementy
trójkątne, czworokątne itp., dla przestrzeni trójwymiarowej podział obszaru na czworo-
ściany). Takie rozwiązanie pozwala obliczać wartości w przekroju danego układu. Ana-
lizowany ośrodek ciągły jest reprezentowany przez te ”uśredniające” stan fizyczny ciała
elementy. Szukane funkcje, będące rozwiązaniami równań różniczkowych cząstkowych,
aproksymuje się lokalnie w każdym elemencie skończonym za pomocą specjalnych funk-
cji próbnych ciągłych określonych jednoznaczne przez ich wartości w pewnych punktach
zwanych węzłami (węzły leżą wewnątrz elementu lub na jego brzegu).
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Podstawową zaletą MES jest możliwość symulacji procesu dla elementu o skompliko-
wanych kształtach i uzyskanie wyników, dla których niemożliwe lub bardzo utrudnione
jest wykonanie obliczeń analitycznych. Dany problem może być modelowany w pamięci
komputera, bez potrzeby budowania prototypu, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces
projektowania.

Dyskretyzacja obszaru na dużą ilość elementów skończonych daje zwykle dokładniej-
sze wyniki obliczeń kosztem większego zapotrzebowana na moc obliczeniową komputera
(dla bardzo skomplikowanych układów rozwiązanie danego problemu może wynosić od
kilku sekund do kilku dni, a nawet i dłużej).

Głównymi źródłami generującymi błędy metody MES są:
- nieznajomość lub pominięcie istotnych właściwości i modeli materiałowych,
- niewłaściwie dobrana metoda poszukiwania rozwiązania,
- zbyt duże uproszczenia dotyczące rzeczywistych zjawisk fizycznych,
- zbyt mała dokładność odwzorowania geometrii oraz istotnych jej szczegółów,

np. chropowatości powierzchni,
- zbyt mała gęstość dyskretyzacji obszaru analizy oraz niewłaściwy typ elementów,
- zbyt duża wartość kroku czasowego - analiza dynamiczna lub przejściowa,
- brak weryfikacji doświadczalnej dla przyjętych modeli oraz założonych warunków

brzegowych [1,2,3,7,8].

2.2. Metoda różnic skończonych. Metody różnic skończonych (MRS) opierają się na
przybliżeniach polegających na zastąpieniu pochodnej w równaniach różniczkowych rów-
naniem różnic skończonych, czyli aproksymowaniu równań różniczkowych do ilorazów
różnicowych. Przybliżenia te mają postać algebraiczną i wiążą ze sobą wartość zmien-
nej zależnej w punkcie obszaru rozwiązania z wartościami w kilku sąsiednich punktach.
Punkty te są wybierane tak, aby tworzyły regularną siatkę (kwadratową, prostokątną lub
sześcienną). Rodzaj siatki zależy zwykle od rodzaju układu współrzędnych, naturalnego
dla badanego zagadnienia. Metody różnic skończonych są słabo zbieżne [1,3].

2.3. Metoda objętości skończonych. Metoda objętości skończonych (MOS) jest al-
ternatywą dla metody MES dla płynów. Metoda ta została opracowana do rozwiązywa-
nia problemów, w których zasada zachowania ciągłości zmiennej pola w rozpatrywanym
obszarze nie musi być spełniona.

W przeciwieństwie do MES metoda objętości skończonych opiera się na analizie za-
chowania zmiennej pola wewnątrz komórek siatki, a nie w węzłach siatki. W metodzie
MOS korzysta się z oszacowania całki wewnątrz komórek siatki lub jej wartości śred-
niej - wartość całki podzielona przez objętość komórki. Wyznaczone wartości zmiennej
pola są następnie aktualizowane w kolejnych krokach czasowych, korzystając z funkcji
strumienia, który przepływa przez komórki. Podstawowym problemem metody MOS
jest poprawna definicja funkcji strumienia tak, aby stanowiła ona poprawne przybli-
żenie strumienia rzeczywistego, korzystając jedynie z wartości średnich w komórkach
siatki [3,4].

3. Solvery obliczeniowe wykorzystujące metodę elementów

skończonych

Obecnie na rynku dostępnych jest duża liczba solverów/pakietów wykorzystujących
wcześniej omówione metody numeryczne. Największa liczba komercyjnych programów
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wykorzystuje metodę elementów skończonych. Metoda ta jest najczęściej stosowana
w mechanice obliczeniowej ciała stałego.

3.1. Ogólna charakterystyka solvera. Architektura programów wykorzystujących
metodę elementów skończonych oparta jest na koncepcji bibliotek, co pozwala na łą-
czenie dowolnych elementów. Użytkownik może tworzyć dowolne kombinacje elementów
skończonych, materiałów, procedur analizy i sekwencji obciążeń.

Biblioteka elementów skończonych pozwala na modelowanie dowolnie skomplikowa-
nych geometrii układów i zawiera sprawdzone w praktyce i przetestowane elementy
skończone. Biblioteka modeli materiałów składa się z modeli metali izotropowych i ani-
zotropowych, które poddawane są procesom cieplnym i deformacyjnym w procesach
adiabatycznych i izotermicznych, dla małych i dużych prędkości odkształceń, dla skoń-
czonych deformacji. Biblioteka materiałów zawiera także modele przeznaczone do analizy
innych materiałów: gum, plastyków, kompozytów, zbrojonych betonów, pianek i mate-
riałów geotechnicznych (grunty czy skały).

Biblioteka procedur analizy oferuje możliwości analizy różnych zagadnień, np. stanu
naprężeń, odkształceń i przemieszczeń dowolnych procesów, jak również przepływu cie-
pła, transportu masy, Analizy te mogą być przeprowadzone niezależnie, sekwencyjnie
lub jako całkowicie sprzężone z analizą naprężeń [1,7,8,12].

Programy komputerowe, w których stosowanych jest MES, składają się z następują-
cych etapów:

- sformułowanie modelu matematycznego, generacja siatki obliczeniowej, wprowa-
dzenie danych (tzw. preprocessing),

- rozwiązanie problemu przy pomocy solvera,
- opracowanie wyników (postprocessing).

3.1.1. Tworzenie modelu (preprocesor). W preprocesorze użytkownik tworzy geome-
trię konstrukcji i generuje siatkę elementów. Możliwe jest korzystanie z operacji Bo-
ole’a (np. dodawanie czy odejmowanie brył), jak również projektowanie parametryczne.
W programach wykorzystujących MES umożliwiony jest transfer modeli stworzonych
w innych systemach CAD, np. Catia, AutoCad. Istnieje wiele sposobów generowania
siatki. Przy statycznych i termicznych analizach liniowych możliwe jest stosowanie me-
tody adaptacyjnej pozwalającej na automatyczne stworzenie siatki tak, aby błąd nie
przekroczył zadanej wartości. Również w analizach nieliniowych program automatycz-
nie tworzy siatki bardzo dobrej jakości, które mogą być dodatkowo zagęszczane.

3.1.2. Część obliczeniowa (procesor). Drugi etap polega na wprowadzeniu przygotowa-
nych danych do jednego z modułów analizujących oraz przeprowadzanie obliczeń. Czas
obliczeń zależy od stopnia złożoności modelu, efektywności algorytmów obliczeniowych,
rodzaju procesora i może wynosić od kilku sekund do wielu godzin.

3.1.3. Prezentacja wyników (postprocesor). Ostatni etap to właściwa analiza polegająca
na przeglądaniu i ocenie wyników obliczeń. Mogą być one przedstawione w postaci mapy
warstwic, wektorów, wykresów, zdeformowanej siatki, jak również mogą mieć charakter
animacji. Po analizie wyników obliczeń można dokonać łatwo i szybko zmian w kon-
strukcji, a następnie sprawdzić ulepszone rozwiązanie, wykonując ponownie obliczenia.
Cały proces analizowania konstrukcji odbywa się iteracyjnie, bezpośrednio za pomocą
komputera, dzięki czemu projektowanie jest szybsze, tańsze i dokładniejsze [1,6,7,8].
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Należy wspomnieć, że przedstawiona powyżej charakterystyka solverów odnosi się do
wszystkich wymienionych w $1.

3.2. Przeglad solverów komercyjnych. Z dostępnych programów/pakietów na ryn-
ku, służących do analizy zagadnień wymienionymi metodami MES najczęściej stosowa-
nymi są: ABAQUS [11-13], ADINA [12], ANSYS [10-12], FIDAP [12,16], MSC/NAS-
TRAN [12,14,17], MSC.Marc [12], MSC/PATRAN [12,18], MSC/FATIGUE [12,15],
OPERA-2D [12,13].

Nie mając własnych, odpowiednio dużych zasobów mocy komputerowych, potrzeb-
nych do prawidłowego działania solvera, obliczenia naukowe można przeprowadzać
w Centrach Komputerów Dużej Mocy (KDM), gdzie są udostępnione zasoby: komputery
dużej mocy, profesjonalne stacje graficzne oraz specjalistyczne oprogramowanie. W Pol-
sce działa pięć Centrów KDM: w Gdańsku (TASK), Krakowie (CYFRONET), Pozna-
niu (PCSS), Warszawie (ICM) i Wrocławiu (WCSS). Centra te umożliwiają naukowcom
zdalne obliczenia przy pomocy różnych solverów, w tym również wykorzystujących me-
todę MES [12].

ABAQUS jest pakietem programów służących do analizy nieliniowej układów z wy-
korzystaniem metody elementów skończonych w zakresie skomplikowanych badań in-
żynierskich. Stosowany jest w zagadnieniach mechaniki ciała stałego i płynów oraz do
oceny wytrzymałościowej elementów maszyn i konstrukcji z uwzględnieniem obciążenia,
temperatury, punktów łączeń, ewentualnych zderzeń i innych warunków środowisko-
wych. ABAQUS używany jest w przemyśle maszynowym i samochodowym, hutniczym
i wydobywczym, stoczniowym i lotniczym. Stosuje się go również podczas badań sej-
smicznych i geotechnicznych oraz w akustyce. ABAQUS powstał i jest rozwijany przez
amerykańską firmę Hibbitt, Karlsson & Sorensen.

ABAQUS składa się z wielu narzędzi. Umożliwia to optymalne dobieranie wyma-
ganych opcji do własnych potrzeb. Stosowanie metody elementów skończonych (MES)
przynosi już po krótkim czasie korzyści, znacznie przewyższające poniesione koszty. Moż-
liwe staje się projektowanie optymalnych, pod wieloma względami, konstrukcji (np. o mi-
nimalnym ciężarze, energooszczędnych itd.), drastycznie maleje liczba kosztownych pro-
totypów, skrócony jest znacznie czas wprowadzania produktu na rynek [11-13].

ADINA jest programem przeznaczonym przede wszystkim do analizy naprężeń w cia-
łach stałych oraz strukturach statycznych i dynamicznych przy użyciu metody elementu
skończonego. Umożliwia on modelowanie zarówno liniowego, jak i wysoce nieliniowego
zachowania obiektów, uwzględniając duże odkształcenia, nieliniowości materiału oraz
analizę kontaktową (contact analysis). System ten składa się z pre- i postprocesora oraz
trzech modułów obliczeniowych:

- ADINA -IN - moduł przygotowywania danych (preprocesor),
- ADINA - moduł analizy wytrzymałości konstrukcji,
- ADINA-F - moduł analizy przepływów ściśliwych i nieściśliwych,
- ADINA-T - moduł analizy pól termicznych, elektrostatycznych, ośrodków poro-

watych,
- ADINA-PLOT - moduł do wydawnictwa (wizualizacji) wyników obliczeń (post-

procesor).

W systemie ADINA analizę konstrukcji dzieli się na trzy etapy [12].
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ANSYS jest pakietem do obliczeń MES umożliwiającym symulację inżynierską. Pro-
gram ANSYS oferuje bardzo duży zakres analiz, od statyki do pola elektromagnetyczne-
go poprzez zjawiska zmienne w czasie i możliwość symulacji zjawisk liniowych i bardzo
wyszukanych nieliniowości. Program posiada wszystkie narzędzia potrzebne do postawie-
nia zadania, rozwiązania i weryfikacji wyników bez potrzeby korzystania z dodatkowego
zewnętrznego oprogramowania.

Najczęściej używanym programem z rodziny ANSYS jest ANSYS/Mechanical. Umoż-
liwia on dokonywanie liniowych i nieliniowych analiz strukturalnych z uwzględnieniem
takich zjawisk, jak duże odkształcenia, zjawiska kontaktowe, plastyczność, hiperspręży-
stość itd. ANSYS/Mechanical umożliwia również analizy stałych i zmiennych w czasie
pól temperatur z uwzględnieniem konwekcji, przewodnictwa cieplnego, promieniowania,
zmiany fazy oraz pól sprzężonych (akustyka, piezoelektryczność, naprężenia termiczne)
[10,12].

FIDAP jest zintegrowanym graficznym programem do symulacji przepływu płynów.
Program składa się z kilku modułów przeznaczonych do różnych zadań, takich jak two-
rzenie modelu, generacja siatek, symulacja problemu, wizualizacja wyników. FIDAP mo-
że również pracować w trybie tekstowym (niegraficznym). Umożliwia także wykonywa-
nie pewnych funkcji systemowych, takich jak edycja i drukowanie plików, uruchamianie
zadań w tle, itp. [12,16].

MSC.Marc jest programem do symulacji zjawisk mechanicznych, ogólnego przezna-
czenia. Program ten oparty jest o metodę elementów skończonych (MES) i wykorzy-
stywany jest przede wszystkim do analizowania zjawisk nieliniowych. Stosuje się go do
symulacji procesów obróbki plastycznej, analizy elementów wykonanych z gumy, poli-
merów itp., czyli wszędzie tam, gdzie niezbędne jest uwzględnianie skomplikowanych
warunków kontaktu i dużych przemieszczeń (np. przekładnie zębate) lub analizowane
są tzw. zjawiska sprzężone (np.: sprzężone zagadnienia cieplne i mechaniczne, jak pro-
ces spawania). MSC.Marc daje możliwość szerokiego stosowania procedur użytkownika,
dlatego też jest bardzo często używany w ośrodkach badawczych i naukowych [12].

MSC/NASTRAN jest programem rozwiązującym skomplikowane problemy inżynier-
skie przy pomocy MES. Jest powszechnie używany w przemyśle maszynowym i samo-
chodowym, lotniczym, stoczniowym, hutniczym i wydobywczym. MSC/NASTRAN po-
wstał i jest rozwijany przez amerykańską firmę The MacNeal-Schwendler Corporation.
W programie tym zastosowano nowoczesne technologie i algorytmy baz danych, alge-
bry macierzy rzadkich i analizy numerycznej. Przy pomocy programu MSC/NASTRAN
można rozwiązywać takie problemy, jak: liniowa statyka, przepływy ciepła, areoelastycz-
nośc, akustyka, analiza kompozytów[12,14,17].

MSC/PATRAN jest pre i postprocesorem graficznym do pakietu NASTRAN [12,18].
MSC/FATIGUE jest pakietem oprogramowania, służącym do wyznaczania długości

życia materiału analizowanego wcześniej MES, np. programem NASTRAN [12,15].
OPERA 2D jest dwuwymiarowym pakietem obliczeniowym, wykorzystującym me-

todę elementów skończonych. Umożliwia analizę pól elektromagnetycznych w skompli-
kowanych obiektach fizycznych. Opera-2d udostępnia szereg modułów obliczeniowych
zorientowanych na rozwiązanie specyficznych zagadnień [12,13].
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4. Przykłady zastosowania solverów

Celem ilustracji przedstawionych zagadnień przytoczę kilka przykładów obliczenio-
wych, ponieważ rozwiązywanie zagadnień za pomocą solverów przy pomocy MES nie
dotyczy tylko zagadnień inżynierskich budowy maszyn i lotnictwa. Solvery te wykorzy-
stuje się do rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach, takich jak: górnictwo, ko-
lejnictwo, biomechanika, medycyna. Wyniki obrazujące wymienione obliczenia dostępne
są w cytowanej literaturze.

Przykłady zastosowań - ADINA [9]:
- badanie pęknięcia rury w reaktorze nuklearnym,
- mechanika gleby,
- mechanizm zacisku (chomątka) w czasie wciskania i wyciskania,
- analiza włączania styków w skrzyni biegów,
- symulacja 3D pełnego styku w tarczy hamulcowej,
- analiza naprężeń kości długich w czasie złamania,
- analiza przepływu mazi w stawie biodrowym [6].

Przykłady zastosowań - ANSYS [10]:
- analiza obudowy górniczej,
- zachowanie się tworzywa w bardzo długim czasie,
- stent medyczny,
- zespół domków jednorodzinnych poddanych wymuszeniu sejsmicznemu,
- symulacja działania urządzenia wrót dziobowych i rampy,
- symulacja wodowania platformy wiertniczej,
- analiza wytrzymałości kadłuba promu samochodowo-pasażerskiego,
- analiza zachowania się rozkładanego pojemnika z tworzywa sztucznego,
- analiza wytrzymałościowa węglarek według zadanej procedury testowej.

Przykłady zastosowań - ABAQUS [11]:
- zawieszenie pneumatyczne wagonu,
- modelowanie zderzeń pojazdów,
- modelowanie uszkodzeń materiałów,
- symulacja skutków wynikających z procesów produkcyjnych, np. symulacja cięcia

metalu,
- symulacja zgrzein punktowych,
- modelowanie pasa bezpieczeństwa,
- modelowanie zabezpieczeń złożonych z dodatkowych poduszek powietrznych.

5. Podsumowanie

W przeszłości metody modelowania, analizy czy symulacji opierały się na połączeniu
wiedzy teoretycznej i eksperymentalnej, obecnie wraz z rozwojem metod numerycznych
i komputerów projektowanie staje się coraz łatwiejsze. Istnienie konkurencji na rynku
nie tylko dotyczy przemysłu, chociaż tam jest najbardziej to zjawisko widoczne, na-
rzuca konieczność projektowania nowych wyrobów przy ograniczeniu kosztów i czasu.
Wspomaganie numeryczne projektowania przy użyciu omawianych serwerów daje więc
znaczne korzyści i powoduje, iż solvery te są ciągle doskonalone i rozwijane.
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SURVEY OF NUMERICAL SERVERS IN CALCULATION MECHANICS

MAŁGORZATA KMIOTEK

Abstract. This paper presents the survey of numerical methods and characteristic of the solver by
Finite Element Method. It gives the examples of application in different field.


