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Giới Thiệu 
 

Thiết kế sản phẩm ngày nay là một nhiệm vụ có yêu cầu cao. 

Sự phức tạp ngày càng tăng khi ngày càng có nhiều công 

nghệ được tích hợp vào các sản phẩm. Nhu cầu hợp tác đang 

tăng lên khi ngày càng nhiều nhà cung cấp tham gia vào quá 

trình phát triển. tiến độ chỉ trở nên ngắn hơn trong một cuộc 

đua để tiếp cận thị trường càng nhanh càng tốt. 

Các kỹ sư, gánh nặng với rất nhiều trách nhiệm, hầu như 

không có thời gian để tìm một thiết kế khả thi, ít nhất là 

một thiết kế tốt hơn. 

Trong bối cảnh này, các kỹ sư thường thấy họ cần nhiều 

băng thông hơn. May mắn thay, một công nghệ mới, 

Generative Design, mang đến một số hy vọng về vấn đề này. 

Đưa ra một tập hợp các ràng buộc được xác định bởi một kỹ 

sư, công nghệ này tự động tạo ra một số thiết kế thay thế 

bằng các thuật toán như tối ưu hóa cấu trúc liên kết cũng như 

các cấu trúc được rút ra từ tự nhiên. Generative Design về cơ 

bản hoạt động như một nhân viên phần mềm trình bày các 

tùy chọn của mình cho kỹ sư. Do đó, các kỹ sư có thể xem 

xét nhiều lựa chọn thay thế hơn so với trước đây. Nó có 

nhiều ứng dụng trong thiết kế ý tưởng và thiết kế chi tiết. 

Tuy nhiên, việc kết hợp các kết quả của Generative Design 

đòi hỏi các khả năng hình học chuyên biệt gọi là Mô hình lưới 

đa giác. 

thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính (CAD) hiện chỉ bắt đầu tích 

hợp chức năng đó cùng với Mô hình tham số truyền thống và 

mô hình trực tiếp. Đây là một bộ các công cụ quan trọng 

nhưng thường xuyên bị bỏ qua, chúng cần phải làm việc chặt 

chẽ với nhau. 

Mục đích của sách điện tử này là cung cấp cái nhìn sâu sắc 

về tất cả các chủ đề này. Nó bắt đầu bằng cách xem xét các 

hạn chế đối với các kỹ sư của ngày hôm nay và ảnh hưởng 

của chúng đến chất lượng thiết kế. Tiếp theo, nó đi sâu vào 

Generative Design, cung cấp các chi tiết về việc sử dụng và 

cân nhắc kỹ thuật, cũng như ứng dụng của công nghệ này 

vào thiết kế ý tưởng và thiết kế chi tiết. Nó kết thúc bằng cách 

xem xét kỹ giải pháp Two Application và Single Application 

hiện đang có sẵn. Trong suốt quá trình, nó bao gồm các tham 

chiếu đến những phát hiện từ các nghiên cứu của Lifecycle 

Insight. 

Không có nghi ngờ rằng thiết kế sản phẩm ngày nay là một 

nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, các khả năng mới như 

Generative Design cung cấp một phương tiện để mở rộng 

băng thông riêng lẻ mà không cần nỗ lực nhiều. Những lợi ích 

có ích cho cả kỹ sư và tổ chức. 
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Ràng buộc giữa kỹ thuật và chất lượng của thiết kế 
Mỗi dự án thiết kế là một hành động cân bằng. Một mặt, sự 

phát triển của một dự án bị hạn chế bởi tiến độ, ngân sách 

phát triển, các mục tiêu chi phí vật liệu và các yêu cầu chức 

năng. Mặt khác là việc thiết kế không chỉ để đáp ứng các yêu 

cầu chức năng, mà còn vượt qua chúng để tạo ra các sản 

phẩm sáng tạo và cạnh tranh hơn. Trong những năm gần đây, 

một số xu hướng đã làm lệch hướng hành động cân bằng này 

đó là các thiết kế có tính bảo thủ hơn. Điều này cản trở cải 

tiến, nỗ lực đổi mới của các công ty. 

Kỹ thuật làm việc là tương lai tuyệt vời 

Một yếu tố thúc đẩy các kỹ sư trở nên bảo thủ hơn là thực tế 

rằng sự phát triển mới đầy rủi ro. Lỗi thiết kế xảy ra trong 

quá khứ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho tất cả sự 

phát triển, đặc biệt là các kỹ sư. Thay đổi các đơn đặt 

hàng,đưa chúng quay trở lại bàn làm việc của họ tạo ra các 

trường hợp khẩn cấp toàn diện, gây ra sự tàn phá dưới 

dạng phế liệu, làm lại và sự thất bại của các nguyên mẫu. 

Hơn nữa, lỗi thiết kế trực tiếp gây mất thời gian, năng lượng 

và tài nguyên ra khỏi các nỗ lực thiết kế hiện tại, thêm sự 

chậm trễ trong các dự án phát triển đang diễn ra. Trên thực 

tế, 60% số người được hỏi từ "Nghiên cứu thiết kế mô 

phỏng" đã bỏ lỡ thời hạn dự án do các nguyên mẫu thất bại. 

Công nghệ tăng trưởng 

Một yếu tố khác khiến thiết kế nghiêng về phía bảo thủ là sự 

phức tạp ngày càng tăng của các công nghệ được tích hợp 

vào sản phẩm hôm nay. Xu hướng về điện tử, bao gồm thu 

nhỏ kích thước đang diễn ra, yêu cầu năng lượng thấp và 

nhu cầu tản nhiệt lớn hơn, chế tạo nó khó khăn hơn để đáp 

ứng nhu cầu ngày càng tăng về sức mạnh tính toán trong các 

sản phẩm. Sự bùng nổ của phần mềm trên các sản phẩm làm 

tăng các vấn đề tích hợp, vì các ứng dụng đó phải hoạt động 

liền mạch với phần cứng điện tử và các hệ thống khác trên 

sản phẩm. Với sự xuất hiện của Internet of Things (IoT), việc 

phát triển càng trở nên khó khăn hơn khi các công ty phải tìm 

ra cách tạo ra các sản phẩm của họ với các cảm biến phù 

hợp, cách thu thập dữ liệu đúng, cách truyền dữ liệu đó vào 

đúng bộ lưu trữ, và sau đó hành động theo dữ liệu đó. Tất cả 

điều này hội tụ với thiết kế cơ học để tăng cường độ phức tạp 

và tăng độ khó trong tích hợp hệ thống. 
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Hợp tác với những nhân viên khác 
 

Tuy nhiên, một yếu tố khác cần xem xét là nhu cầu về cộng 

tác nhiều hơn giữa các kỹ sư  với các bên liên quan nhiều 

hơn. Để theo kịp các đối thủ, các nhà sản xuất phải tích hợp 

các làn sóng công nghệ mới nhất hoặc bị bỏ lại phía sau. Do 

đó, các kỹ sư phải hợp tác với các chuyên gia về các chủ đề 

trong lĩnh vực thích hợp. 

Ngoài ra, nó không đủ để tìm thấy thiết kế đáp ứng các đặc 

điểm kỹ thuật về hình thức, phù hợp về chức năng. Các kỹ sư 

cần phải tính toán nhiều hơn. các sản phẩm của hôm nay có 

những hạn chế đáng kể trong hoạt động và kinh doanh ảnh 

hưởng đến giải pháp thiết kế. Do đó, họ cần phản hồi từ sự 

gia tăng số lượng các bên liên quan , bao gồm cả những 

người từ mua sắm, nhà cung cấp, sản xuất, khách hàng, dịch 

vụ, và nhiều hơn nữa. 

Cân bằng giữa các trách nhiệm  

Một yếu tố làm trầm trọng thêm các vấn đề này là thực tế các 

kỹ sư của ngày nay đã quá mỏng. Nghiên cứu về kỹ sư thiết 

kế phần cứng của Lifecycle Insights đã định lượng thách thức 

này. Từ trách nhiệm từ mười ba lĩnh vực cốt lõi và thiết kế mở 

rộng, nghiên cứu đã yêu cầu người trả lời lựa chọn những gì 

họ hoàn thành. Trung bình, các kỹ sư đã tính tổng cộng 4,4 

trách nhiệm thiết kế cốt lõi, bao gồm các yêu cầu quản lý, dự 

đoán hiệu suất sản phẩm và hơn thế nữa. Hơn nữa, trung 

bình các kỹ sư đã kiểm tra 2.9 trách nhiệm thiết kế mở rộng, 

bao gồm những việc như quản lý dự án, hợp tác với các nhà 

cung cấp và hơn thế nữa. Tổng cộng, đó là tổng cộng 7,3 

trách nhiệm trung bình đối với kỹ sư. Ra quyết định thiết kế chỉ 

là một trong những trách nhiệm đó. 

Tiến độ ngắn hơn, thiết kế tính năng đầu tiên 
 

Yếu tố cuối cùng cần xem xét là tiến độ phát triển sản phẩm 

ngày càng ngắn. rút ngắn tiến độ buộc các kỹ sư phải chấp 

nhận thiết kế khả thi đầu tiên họ tìm thấy. Trong trường hợp 

xấu nhất, các thiết kế này chỉ hoàn thành các mục tiêu dự án. 

Do đó, công ty đang để lại " Cơ hội trên bàn " để giảm giá 

thành sản phẩm, tạo ra các sản phẩm hiệu suất cao hơn hoặc 

hoàn thành các yêu cầu của khách hàng. 

Nhiệm vụ  

Do nhiều yếu tố khác nhau, các kỹ sư có ít thời gian hơn để 

thiết kế các sản phẩm ngày càng phức tạp ngày nay. Hơn 

nữa, lỗi thiết kế có sự phân nhánh nghiêm trọng, cho cả công 

ty và cho chính các kỹ sư. Không có gì ngạc nhiên khi họ 

đang phát triển các thiết kế bảo thủ hơn. 
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Generative Design trong quá trình phát triển sản phẩm 
Ngày nay, các kỹ sư của công ty làm việc dưới một áp lực 

khiến họ trở nên bảo thủ hơn trong thiết kế. Để chống lại 

những áp lực này, các kỹ sư cần nhiều băng thông hơn để 

hoàn thành công việc nhiều hơn. Tuy nhiên, họ đang được 

yêu cầu làm nhiều hơn với ít băng thông hơn bao giờ hết. Đó 

là nơi có thể áp dụng công nghệ mới có tên Generative 

Design. 

GENERATIVE DESIGN: Nó là gì? 
 

 

Ở cấp độ cao, Generative Design tương đối đơn giản. Đó là 

khả năng của các ứng dụng CAD tự động tạo ra một số lựa 

chọn thay thế thiết kế với một số ràng buộc đã đặt. Điều này 

có thể được thực hiện mà không cần hướng dẫn hoặc tương 

tác của kỹ sư, giải phóng họ cho các nhiệm vụ khác. Sau khi 

hoàn thành, các kỹ sư có thể chọn thiết kế nào họ muốn khám 

phá hoàn thành hơn. Nói chung, điều này đẩy nhanh quá trình 

thiết kế mà không cần sự chú ý chi tiết từ kỹ sư. 

Generative Design tận dụng các khả năng như tối ưu hóa 

cấu trúc, chạy mô phỏng cấu trúc và loại bỏ vật liệu không 

mang tải. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những cách tiếp 

cận mà Generative Design tận dụng. Nó cũng có thể bắt 

chước các hành vi được nhìn thấy trong tự nhiên, chẳng hạn 

như tái tạo sự phát triển của các vi khuẩn lạc hoặc sự tiến 

hóa của các cấu trúc xương để tối ưu hóa tỷ lệ trọng lượng- 

sức tải. Những phương pháp này được sử dụng để khám 

phá không gian thiết kế của một sản phẩm mới. Thật thú vị, 

Generative Design có thể tạo ra các thiết kế mà một kỹ sư 

của con người có thể chưa bao giờ xem xét, mở ra những 

khả năng hoàn toàn mới trong thiết kế. 

Tư vấn kỹ thuật 
 

Generative Design bắt đầu với mô hình đơn giản là đủ. Đầu vào 

là mô hình 2D hoặc 3D từ thiết kế khái niệm hoặc thiết kế chi 

tiết. Từ đó, kỹ sư chỉ định các ràng buộc trong đó Generative 

Design có thể hoạt động. Đây có thể là các điều kiện biên, 

chẳng hạn như hình học cố định. Tuy nhiên, chúng cũng có thể 

bao gồm các ràng buộc hình học, chẳng hạn như không cho 

phép cong lên hoặc duy trì một hình dạng hình học nhất định, 

chẳng hạn như giữ một khối trụ ở một vị trí nhất định. 

Do Generative Design thường xuyên tận dụng các khả năng 

tối ưu hóa cấu trúc liên kết, dựa trên chức năng "Phân tích 

phần tử hữu hạn (FEA)", các mục mô phỏng khác phải được 

xác định như các đặc tính vật liệu và tải trọng. 

Khi Generative Design làm việc và vật liệu bị loại bỏ, phần 

mềm thực sự đang loại bỏ một số yếu tố có ứng suất thấp 

hoặc các mức độ biến dạng. Từ góc độ mô hình hóa, đầu ra 

của quá trình này là một hình dạng lưới được tạo ra từ các 

phần tử tứ diện của phân tích. Do mô hình được cấu tạo hoàn 

toàn từ các phần tử này, có các mặt phẳng, nên các bề mặt 

bên ngoài của hình học cũng được cấu tạo từ các mặt phẳng. 

Kết quả này được gọi là "hình học lưới" và chỉ có thể được 

sửa đổi với mô hình lưới đa giác, không phải mô hình tham số 

hoặc mô hình trực tiếp. 
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GENERATIVE DESIGN TRONG THIẾT KẾ Ý 
TƯỞNG 

 

Trong thiết kế ý tưởng, các kỹ sư phát triển một loạt các ý 

tưởng có khả năng đáp ứng các yêu cầu về hình thức, phù 

hợp với chức năng trong tình huống hiện tại. Ban đầu, họ tìm 

kiếm các thiết kế đáp ứng yêu cầu một cách khả thi. 

Một khi thiết kế khả thi đầu tiên đã được phát hiện, nhiều kỹ 

sư chuyển sang khía cạnh tiếp theo của thiết kế do nhu cầu 

đáp ứng thời hạn ngày càng ngắn trong tiến độ phát triển. 

Vấn đề với phương pháp này là họ bỏ lỡ cơ hội tìm thấy 

các thiết kế khác có thể đáp ứng tốt hơn các yêu cầu. Vượt 

ra ngoài thiết kế khả thi đầu tiên đòi hỏi nhiều sự khám phá, 

thử nghiệm và lặp lại. 

Các đại diện hình học kỹ thuật số của các thiết kế này có thể 

rất khác nhau. Một số sử dụng các kỹ thuật thiết kế từ trên 

xuống để sắp xếp khối lượng và không gian cho các thành 

phần cụ thể. Những người khác đưa ra những ý tưởng này 

bằng các bản phác thảo 2D hoặc 3D được phát triển từ các 

đường cong, đường thẳng, bề mặt và hình học đơn giản khác. 

Tuy nhiên, ở giai đoạn này, các đại diện này thường không 

phải là mô hình 3D chi tiết đầy đủ. 

Chúng được tạo ra trong quá trình thiết kế chi tiết. 

Từ góc độ phát triển, Generative Design có tính ứng dụng cao 

đối với thiết kế ý tưởng. Ở giai đoạn này, các kỹ sư có sự linh 

hoạt nhất để khám phá các ý tưởng thay thế cho các sản 

phẩm. Họ có thể xác định một vài ràng buộc được xác định tại 

thời điểm này và bằng cách sử dụng Generative Design, tạo ra 

nhiều lựa chọn với ít nỗ lực trực tiếp. Thay vào đó, các kỹ sư 

gần như có thể đảm nhận vai trò của người quản lý, người 

đánh giá công việc của phần mềm Generative Design. Họ thậm 

chí có thể thiết lập các nghiên cứu thương mại, so sánh hiệu 

suất của các phương án thiết kế này. Điều đó giúp cung cấp cái 

nhìn sâu sắc hơn về sự tương tác giữa các biến chính và hiệu 

suất mong muốn. Đáng chú ý, các kỹ thuật này có thể được áp 

dụng cho các bản phác thảo 2D, mô hình 3D trừu tượng hoặc 

thiết kế đầy đủ chi tiết. 

Một điểm quan trọng là đầu ra của Generative Design sẽ là hình 

học lưới. Một số lần lặp lại trên thiết kế thô này được bảo đảm 

để khám phá tính khả thi của nó. Trong kịch bản này, việc sử 

dụng Mô hình lưới đa giác để thao tác trực tiếp với hình học 

lưới rất hữu ích, vì nó cho phép các kỹ sư tránh được nỗ lực 

cần thiết để chuyển đổi nó thành hình học với biên dạng viền 

(brep) của Mô hình tham số và mô hình trực tiếp. Với thiết kế ý 

tưởng kết quả phải đóng vai trò là điểm khởi đầu cho phần còn 

lại của sự phát triển, điều quan trọng là cuối cùng có thể 

chuyển đổi dữ liệu bề mặt này thành hình học brep. Các khả 

năng của Mô hình lưới đa giác cũng được áp dụng rất cao ở 

đây, vì chúng giúp dễ dàng chuyển đổi. 
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GENERATIVE DESIGN TRONG THIẾT KÉ CHI 
TIẾT 

 

Tại thời điểm phát triển này, các kỹ sư lấy một thiết kế ý 

tưởng đã được hiệu chỉnh và chi tiết đầy đủ để ban hành thiết 

kế, xác minh rằng nó đáp ứng các yêu cầu về hình thức, phù 

hợp với chức năng làm việc. Điều này đòi hỏi họ khám phá 

các tùy chọn cho các khía cạnh khác nhau của thiết kế nhằm 

nỗ lực cải thiện hiệu suất. Điều này đặc biệt đúng với các kỹ 

sư tìm kiếm sự cân bằng phù hợp giữa các yêu cầu cạnh 

tranh như trọng lượng và tải trọng kết cấu, chi phí và tần số 

riêng. 

Đại diện hình học kỹ thuật số của thiết kế trong giai đoạn này 

là một mô hình 3D đầy đủ chi tiết. Những mô hình này thường 

được xây dựng bằng cách sử dụng các khả năng Mô hình 

hóa tham số và Mô hình trực tiếp dẫn đến hình học được làm 

trơ tru  

Cơ hội để tạo ra thiết kế khả thi ngày từ lần đầu đầu tiên là rất 

lớn. Thử nghiệm nhiều hơn về hình học chi tiết khác nhau và 

các cấu hình khác nhau về các thông số kích thước có thể 

ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất sản phẩm cũng như chi phí 

và khả năng sản xuất. Như trường hợp thiết kế ý tưởng, nhiều 

thời gian hơn để thử nghiệm các biến này và sự hài lòng của 

các yêu cầu theo dõi cho thấy sự hiểu biết sâu sắc về mối 

quan hệ của họ. Điều đó cho phép các kỹ sư tinh chỉnh các 

thiết kế chi tiết theo cách đáp ứng tốt hơn các yêu cầu. 

Từ góc độ phát triển,Generative Design có tính ứng dụng cao 

đối với thiết kế chi tiết. Các kỹ sư có thể áp dụng công nghệ 

một cách sáng tạo và mở rộng để đánh giá các phương pháp 

thay thế để tạo ra các bản chi tiết của thiết kế. Trên thực tế, 

Generative Design có thể đưa ra các tùy chọn mà một kỹ sư 

có thể chưa bao giờ xem xét. Đây có thể là một công cụ vô giá 

để tinh chỉnh một thiết kế để tìm sự cân bằng phù hợp giữa các 

yêu cầu cạnh tranh. 

Việc tích hợp đầu ra của Generative Design với các mô hình 

thiết kế chi tiết là bắt buộc. Cuối cùng, các kỹ sư cần phát 

hành các thiết kế chi tiết này để mua sắm hoặc sản xuất các 

thành phần. Đây là nơi mô hình lưới lưới đa giác có thể tác 

động mạnh mẽ đến năng suất với các khả năng để làm 

mượt quá trình chuyển đổi từ Hình học lưới sang hình học 

brep. 

Trong khi một số sẽ cần phải chuyển đổi hình dạng lưới 

thành mô hình bề mặt trơn có viền, có thể không cần phải 

làm như vậy trong mọi trường hợp. Các kỹ sư có thể cần 

thực hiện một số sửa đổi đối với hình học lưới, nhưng nếu 

không thì hãy giữ nguyên như đã hoàn thành. Điều này đặc 

biệt đúng đối với các tổ chức đang sản xuất các thành phần 

sử dụng sản xuất bồi đắp ( in 3D), cũng dựa trên hình học 

lưới. Trong những trường hợp này, kỹ sư có thể chuyển trực 

tiếp đến máy in 3D. 
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Giải pháp ứng dụng kép 
Trong Thiết kế ý tưởng và Thiết kế chi tiết, Generative 

Design là một công cụ vô cùng mạnh mẽ trong quá trình phát 

triển. Tuy nhiên, các công nghệ truyền thống được sử dụng 

để hỗ trợ Generative Design, không tích hợp ứng dụng kép, 

không thực sự đạt hiệu quả cao trong quy trình kỹ thuật số. 

Hai loại hình học, 3 loại mô hình 

Nói chung, mô hình hình học truyền thống có một trong hai 

dạng: Tham số hoặc Trực tiếp. Mô hình tham số có thể được 

sử dụng để tạo ra một tính năng theo mô hình, sử dụng tham 

số kích thước để điều khiển. Mô hình trực tiếp sửa đổi hình 

học hiện có bằng cách đẩy, chèn hoặc kéo nó. Cả hai 

phương pháp mô hình hóa này đều hoạt động với  ‘dữ liệu 

hình học có biên dạng viền, trong đó hình học được thể hiện 

bằng các mặt phẳng hoặc bề mặt cong trơn. 

Ngược lại, hình học dạng lưới chứa một đám mây các điểm 

thể hiện bề mặt bên ngoài của thiết kế. Một số ứng dụng 

CAD biến điều này thành hình học khối bằng cách tạo ra các 

lưới tam giác hoặc lưới hình thang phẳng và ghép chúng lại 

với nhau thành một khối kín. Mô hình lưới đa giác cho phép 

các kỹ sư điều chỉnh chất lượng của lưới cũng như sửa đổi 

hình học đó bằng cách thêm hoặc xóa vật liệu. 

Như đã lưu ý trước đó, có những trường hợp các kỹ sư cần 

phát triển hình học trơn có viền cũng như hình học dạng lướit 

rong thiết kế ý tưởng, các kỹ sư cần phải làm việc với các bản 

phác thảo và không gian được chỉ định cùng với hình học 

dạng lưới của các thành phần được quét. Trong Thiết kế chi 

tiết, họ cần tạo các mô hình 3D chi tiết có tính đến hình học 

dạng lưới. 

Giải pháp ứng dụng kép 

Các ứng dụng CAD truyền thống được sử dụng để xây dựng 

mô hình 3D và một số khác thường sử dụng sự kết hợp của 

mô hình tham số và mô hình trực tiếp, cả hai đều cần có biên 

dạng viền. 

Cùng với nhau, sự kết hợp mạnh mẽ của các công cụ mô 

hình hóa này có thể được sử dụng nhanh chóng và dễ dàng 

để phát triển thiết kế ý tưởng và thiết kế chi tiết, và để sản 

xuất các thành phần vật lý. Thật không may, rất ít công cụ 

cung cấp mô hình lưới đa giác bên cạnh những khả năng 

thông thường này. 

Bởi vì hầu hết các ứng dụng CAD không thể hoạt động với 

hình học dạng lưới, các kỹ sư phải chuyển sang các giải 

pháp khác để hoàn thành công việc. Một số ứng dụng đặc 

biệt độc lập, điển hình là các ứng dụng cung cấp phần cứng 

quét laser, cung cấp một ứng dụng giống như CAD bao gồm 

Mô hình lưới đa giác. Về mặt lý thuyết, các kỹ sư có thể sử 

dụng cả các ứng dụng CAD truyền thống và các ứng dụng 

CAD đặc biệt này cùng nhau. Tuy nhiên, có rất nhiều nhược 

điểm đối với kịch bản này. 
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Thiếu đi một môi trường thống nhất 
 

Có nhiều trường hợp trong thiết kế ý tưởng và thiết kế chi 

tiết trong đó các kỹ sư cần kết hợp mô hình hóa tham số, 

trực tiếp và mô hình hóa lưới đa giác với nhau. Chẳng hạn, 

người dùng có thể làm việc trên dữ liệu lưới đa giác, sau đó 

xây dựng một tính năng tham số, sau đó sửa đổi một cái gì 

đó với mô hình hóa trực tiếp trước khi sử dụng lại mô hình 

hóa lưới đa giác. Nếu ba khả năng này không tồn tại trong 

một ứng dụng phần mềm, thì các nhà thiết kế và kỹ sư đơn 

giản là không thể hoàn thành quy trình công việc này. Thay 

vào đó, họ cần tìm một phương tiện để di chuyển dữ liệu 

thiết kế giữa ứng dụng CAD truyền thống và ứng dụng CAD 

đặc biệt. 

Trao đổi dữ liệu thiết kế  

 
Nếu bạn đã quen với việc trao đổi hình học giữa các ứng 

dụng CAD, thì bạn có thể quen với các vấn đề ở đây. 

Di chuyển một mô hình từ một ứng dụng phần mềm này 

sang một ứng dụng khác thường dẫn đến các bề mặt, 

đường hoặc điểm bị sai lệch hoặc thiếu. Điều này phá vỡ 

mô hình, bởi vì nó không còn đại diện cho thiết kế nữa và 

các kỹ sư phải khắc phục các loại sự cố này mỗi khi hình 

học chuyển từ phần mềm này sang phần mềm khác. 

Di chuyển hình học qua lại giữa các ứng dụng CAD truyền 

thống và các ứng dụng CAD đặc biệt không khác nhau. việc 

chuyển các đối tượng này xảy ra các vấn đề tương tự. Kết 

quả là mất nhiều thời gian hơn cho kỹ sư và có khả năng thất 

bại cho phát triển dự án. 

Nhiệm vụ 
 

Các kỹ sư có thể sử dụng các ứng dụng CAD truyền thống 
bên cạnh các ứng dụng CAD đặc biệt để thực hiện Generative 
Design, nhưng không phải không có những vướng mắc trong 
quy trình kỹ thuật số. Nó không cho phép các kỹ sư sử dụng 
mô hình tham số, mô hình trực tiếp và lưới đa giác thay thế 
cho nhau, điều này hạn chế khă năng thiết kế linh hoạt của họ. 
Nó cũng gây ra một lượng thời gian đáng kể để sửa dữ liệu 
thiết kế được trao đổi giữa hai ứng dụng phần mềm này. Mặc 
dù Generative Design có thể mang lại lợi ích mạnh mẽ trong 
phát triển, nhưng khả năng ứng dụng của nó có thể bị làm suy 
yếu bởi công việc tốn thời gian và phiền phức khi sử dụng với 
hai ứng dụng phần mềm riêng biệt.
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Một giải pháp ứng dụng phần mềm duy nhất 
 

 Trong năm qua, một số ứng dụng CAD đã mở rộng khả năng 

của chúng để bao gồm mô hình tham số, mô hình hóa trực 

tiếp và lưới đa giác. Với Generative Design là chìa khóa. 

Khi các kỹ sư cần tạo hình họng với biên dạng giới hạn viền từ 

kết quả của Generative Design, quy trình làm việc trở nên đơn 

giản hơn. Tất cả các khả năng lập mô hình nằm trong một môi 

trường duy nhất, điều đó có nghĩa là các kỹ sư luôn có quyền 

truy cập vào công cụ phù hợp cho tình huống hiện tại. 

Trong một trường hợp thú vị khác, các kỹ sư không cần thiết 

phải chuyển đổi các thiết kế do Generative Design tạo ra 

thành hình học có viền. Mô hình lưới đa giác cung cấp các 

công cụ để thay đổi thiết kế mà không cần thêm các bước 

chuyên sâu. Điều này đặc biệt đúng với các sản phẩm sẽ 

được sản xuất bằng in 3D, vốn đã phụ thuộc vào hình học 

lưới. 

Một điểm quan trọng trong tất cả các kịch bản này là các hoạt 

động mà loại ứng dụng CAD mới này cho phép các kỹ sư 

tránh: trao đổi dữ liệu thiết kế. Bởi vì tất cả các khả năng này 

tồn tại trong một môi trường duy nhất, không cần phải di 

chuyển dữ liệu 3D, hình học lưới hoặc hình học với biên dạng 

viền giữa các ứng dụng phần mềm khác nhau. Tất cả các 

công việc có thể được thực hiện trong một môi trường duy 

nhất. Các kỹ sư không cần lãng phí thời gian để sửa hình 

học. Thay vào đó, họ có thể tập trung vào thiết kế. 

Nhìn chung, việc kết hợp mô hình lưới đa giác cùng với mô 

hình tham số và mô hình trực tiếp là một lợi ích đáng kể cho 

các kỹ sư đang tìm cách thúc đẩy Generative Design trong 

các quy trình phát triển của họ. Nó loại bỏ phần lớn sự xung 

đột kỹ thuật số trong quy trình làm việc, cho phép các kỹ sư 

tập trung vào thiết kế. 
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Tóm tắt và kết luận 
Ngày nay, các kỹ sư đang chịu áp lực rất lớn trong phát triển. 

Công việc thiết kế về cơ bản là không ổn định vì các lỗi thiết 

kế có thể gây ra sự chậm trễ đột phá trong các dự án hiện tại. 

Công nghệ ngày càng phức tạp đang được tích hợp vào các 

sản phẩm. Các kỹ sư phải hợp tác với nhiều nhà cung cấp 

hơn bao giờ hết. tiến độ chỉ ngày càng ngắn hơn. Với vô số 

trách nhiệm, các kỹ sư thường chỉ có thời gian để tìm ra lựa 

chọn khả thi đầu tiên thay vì những lựa chọn tốt hơn. 

GENERATIVE DESIGN TRONG PHÁT TRIỂN 
SẢN PHẨM 

Generative Design là một khả năng của các ứng dụng CAD 

tự động tạo ra một số lựa chọn thay thế thiết kế với một số 

ràng buộc đã đặt. Sau khi hoàn thành, các kỹ sư có thể chọn 

thiết kế nào họ muốn khám phá đầy đủ hơn. Điều này tăng 

tốc thiết kế mà không cần sự chú ý đến chi tiết từ các kỹ sư. 

Lưu ý rằng đầu ra của Generative Design là Hình học lưới, 

chỉ có thể được thao tác bằng các tính năng của Mô hình lưới 

đa giác. 

Điều này đặc biệt quan trọng khi xem xét kết quả thiết kế cần 

được sử dụng trong suốt phần còn lại của quá trình phát triển. 

Trong thiết kế ý tưởng, Generative Design có thể được sử 

dụng để kết thúc mạnh mẽ. Các kỹ sư có thể áp dụng nó 

để tìm thấy một loạt các lựa chọn thay thế thiết kế sớm khi 

các yêu cầu là linh hoạt nhất. Trong thiết kế chi tiết, 

Generative Design có thể được sử dụng để tinh chỉnh một 

thiết kế để nó đáp ứng sự cân bằng phù hợp giữa các yêu 

cầu cạnh tranh như trọng lượng và tải trọng kết cấu, chi phí 

và tần số riêng. 

Giải pháp công nghệ 

Các ứng dụng CAD truyền thống được sử dụng để xây dựng 

mô hình 3D và các mục khác thường sử dụng một số kết hợp 

Mô hình tham số và Mô hình trực tiếp, nhưng thiếu mô hình 

lưới đa giác. Vì hầu hết các ứng dụng CAD không thể hoạt 

động với lưới hình học, các kỹ sư phải chuyển sang các ứng 

dụng đặc biệt độc lập có tính năng Mô hình lưới đa giác. Các 

kỹ sư có thể sử dụng hai ứng dụng này cùng nhau, nhưng 

không thể sử dụng các khả năng này thay thế cho nhau và 

phải làm việc thông qua các vấn đề dịch thuật dữ liệu. 

Ngoài ra, một số ứng dụng CAD đã mở rộng chức năng của 

chúng để bao gồm mô hình tham số, mô hình trực tiếp và 

lưới đa giác trong một môi trường duy nhất. Những giải pháp 

này cho phép các kỹ sư tránh các vấn đề liên quan đến 

phương pháp ứng dụng kép. 

Cuối cùng 

Generative Design cung cấp một cách mạnh mẽ để mở rộng 

băng thông của các kỹ sư ngày nay. Tuy nhiên, cơ hội này có 

thể bị hủy hoại bởi các vấn đề làm việc với hai ứng dụng riêng 

biệt cho mô hình hóa. Tuy nhiên, các ứng dụng CAD cung cấp 

Mô hình tham số, mô hình trực tiếp và lưới đa giác cho phép 

các kỹ sư nhận ra toàn bộ tiềm năng của Generative Design. 
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