Fokusdag för beräkning och simulering
av tunga konstruktioner
Jobbar ni med produktutveckling – förbättring eller
utveckling av nya produkter?
Vill ni skapa mer anpassade och optimerade konstruktioner, öka innovationskraften, hitta
potentiella fel tidigt i utvecklingsprocessen, förbättra produktkvaliten och/eller minska
ledtiderna från ide till färdig produkt?
Vi hälsar er välkomna till EDRMedeso’s fokusdag för beräkning och simulering av tunga
konstruktioner! Under dagen kommer vi att presentera och demonstrera hur vi i ANSYS
simuleringsplatform använder de allra senaste av beräkningstekniker och metoder för att både
göra bättre produkter och snabba upp produktutvecklingsprocessen. Vi kommer att fokusera
dagen kring typiska tillämpningar inom tunga konstruktioner där simulering verkligen kan göra
skillnad och förstärka företagens konkurrenskraft.
Det kommer också att vara ett utmärkt tillfälle att nätverka och utbyta erfarenhet med
kollegor i branschen.
Seminariet riktar sig till dig som har ansvar för, eller
arbetar inom produktutveckling/konstruktion/kvalitet.

Gästföreläsning – Bertil Jonsson, Berjo WeldDesign
Bertil Jonsson från Berjo Weld-Design, har över 40 års industriell erfarenhet av
FEM-beräkning inom utmattning, varav ca hälften av tiden har handlat om
svetsade konstruktioner på Volvo CE. Bertil har medverkat till flera av de i
industrin etablerade metoder, kriterier och standarder som idag används för
svetsdimensionering.
Jonas Larsson - EDRMedeso
Jonas har över 25 års erfarenhet av mekanisk konstruktion och FEMberäkningar i ANSYS. Förutom strukturmekanik även fokus på explicita
analyser, kopplingen mellan struktur- och strömningsmekanik samt parameterstudier och optimering. Även ansvarig för vår grundläggande kurs
”Strukturmekanik och FEM för konstruktörer”.
Mikael Lauth - EDRMedeso
Mikael har arbetat med FEM-beräkningar sedan mer än 30 år tillbaks, varav de
senaste 20 åren med ANSYS. Bred och djup erfarenhet inom ett flertal områden
såsom struktur och termisk analys, explicita analyser, rotordynamik,
brottmekanik, akustik och kompositer. Ansvarar för kursen ”Utmattning av
svetsade konstruktioner”.

Fokusdag för beräkning och simulering
av tunga konstruktioner
Agenda 09.30 -15.00
•Förstå, förbättra och validera din produkt med ANSYS kopplat till optimeringsprogram.
I ANSYS Workbench parametriska miljö kan vi integrera optiSLang – ett verktyg för
känslighetsanalys, optimering och robust design. Vi visar från ett kundcase hur man kan
använda dessa verktyg tillsammans för att få en djupare insikt i vilka design-parametrar som är
mest kritiska och utifrån detta skapa bättre, smartare och mer konkurrenskraftiga produkter.
•Svetsdimensionering av ramstruktur
Modellering och utvärdering av strukturer med många svetsfogar är oftast en väldigt tidsödande
process med mycket manuellt arbete. Vi visar på hur EDRMedeso’s svetsappar i
ANSYS automatiserar både uppsättning och resultatutvärdering av svets och snabbar upp
processen med minst en faktor 10!
•Gästföreläsning – Bertil Jonsson, Berjo WeldDesign
Hur dimensionera svetsade komponenter som är utsatta för utmattning.
•ANSYS Discovery Live, en revolution inom beräkning – Från geometri till resultat på Sekunder
Baserat på direktmodellering har ANSYS nu introducerat en helt ny teknik för beräkning direktsimulering. ANSYS Discovery Live öppnar helt nya dörrar för alla ingenjörer som jobbar
med någon form av innovation, design eller produktutveckling – kan inte missas!
•Reducering av ljudemissioner
Kontroll och reduktion av ljudnivåer för att minska buller och uppfylla krav och standarder är ofta
ett viktigt steg i produktutvecklingen. Vi demonstrerar hur man i ANSYS kan analysera
ljudutbredning och designa konstruktioner för att sänka ljudnivåer.
•3D-beräkningar som grund för simulering av hela system
Med modeller för 3D beräkningar som grund kan vi i dag med olika tekniker skapa reducerade
modeller, ROM, som kan användas för t.ex. systemsimulering och s.k. Digital Tvillingar - med
bättre och mer detaljerad upplösning än typiska erfarenhetsmodeller eller mätdata. Vi visar en
systemsimulering baserad på 3D-beräkningar som ger insikt i hur systemet av
komponenter fungerar tillsammans.
Datum och plats
23 maj - Videum konferens, Växjö
- Anmäl dig idag!

