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Wrocław

to dziewiąte spotkanie użytkowników ANSYS oraz osób 
związanych z Metodą Elementów Skończonych i symula-
cją komputerową.

Spotkanie skierowane jest również do kadry kierowni-
czej oraz inżynierów rozwoju produktu. Daje możliwość 
poznania zakresu zastosowania oprogramowania ANSYS 
w różnych dziedzinach przemysłu na konkretnych przy-
kładach.

Symulacja 2012 to również okazja do wymiany doświad-
czeń. Atmosfera konferencji sprzyja nawiązywaniu no-
wych kontaktów oraz współpracy w badaniach i przemy-
śle.

Osoby pragnące podzielić się swoimi osiągnięciami za-
chęcamy do wygłoszenia referatu. Najciekawsze referaty 
zostaną opublikowane w czasopiśmie „Mechanik”.

Zainteresowani będą mogli również poszerzyć swoją wie-
dzę praktyczną poprzez udział w warsztatach (tematyka 
warsztatów podana jest na drugiej stronie).
Do Państwa dyspozycji oddajemy stanowiska kompute-
rowe z oprogramowaniem ANSYS, a nasi specjaliści będą 
cały czas do Państwa dyspozycji.

Organizator
MESco – firma od początku swej działalności (1994) zaj-
muje się symulacjami komputerowymi oraz wdrażaniem 
nowoczesnego oprogramowania do analiz numerycznych 
w przemyśle i nauce.

Autoryzowany przedstawiciel czołowych firm z rodziny 
programów symulacji komputerowej, tj. ANSYS, LSTC, 
nCode, Simcon, w imieniu których zapewnia pełna obsłu-
gę techniczną oraz szkolenia. 
W działalność MESco wpisują się również konsulting, 
analizy numeryczne na zlecenie oraz wspomaganie  pro-
jektów Klientów.

MESco jest członkiem organizacji Technet Alliance.

Miejsce konferencji

W tym roku niezwykle miło nam będzie Państwa gościć 
w Hotelu „Art Hotel” we Wrocławiu. Ten elegancki i stylo-
wy hotel, położony jest w urokliwym zakątku wrocławskiego 
rynku, mieści się w dwóch połączonych ze sobą kamieni-
cach, z których jedna to XIV-wieczny obiekt, jeden z niewie-
lu na Starym Mieście. 

Kartka z historii

Kamienica przy ul. Kiełbaśniczej to zagadka dla historyków 
Wrocławia. Zdziwienie budzi jej położenie: okazała, z kunsz-
townymi wnętrzami, sąsiadowała z rzeźnią miejską i łaźnią. 
Jej gigantyczna kubatura, w okresie XIV-XVIII w. przewyż-
szająca największe kamienice przyrynkowe była fenome-
nem na tamten czas.

Mamy nadzieję, że w tym niepowtarzalnym miejscu zderze-
nie nauki i innowacyjnych rozwiązań z XIV-wieczną kulturą 
przysporzy Państwu wiele niezapomnianych wrażeń.

         ART HOTEL
         50-110 Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 20
         tel.: 71 71 78 100

MESco
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Górnicza 20A
T.: +48 32 768 36 36, F.: +48 32 768 36 35 
E.: info@mesco.com.pl, www.mesco.com.pl



Tematyka

• analizy numeryczne,
• zagadnienia sprzężone,
• zmęczenie materiałów,
• analizy termiczne,
• mechanika płynów,
• pola elektromagnetyczne,
• nowe trendy w rozwoju oprogramowania 

MES.

Warsztaty
W trakcie trwania konferencji prowadzone będą również 
warsztaty. Jest to punkt, który niezmiennie cieszył się du-
żym zainteresowaniem w trakcie poprzednich edycji konfe-
rencji z cyklu Symulacja.

W tym roku tematy warsztatów będą obejmować następu-
jące tematy:

analizy CFD dla mechaników, 

analizy explicit w środowisku Workbench,

tworzenie siatek w środowisku Workbench.

Prosimy o zaznaczenie w których warsztatach chcą Pań-
stwo wziąć udział (można zaznaczyć wszystkie).

Zgłoszenie
Imię i nazwisko .......................................................................

...............................................................................................

Firma/ Uczelnia ......................................................................

...............................................................................................

Dział/ Instytut .........................................................................

...............................................................................................

Adres do korespondencji ......................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Telefon ..................................................................................

Fax ........................................................................................

Terminy nadsyłania zgłoszeń i koszty udziału /*

Termin I:   do 25.03.2012

    Dla Klientów MESco posiadających 
    aktywną usługę TECS 

Termin II:  po 25.03.2012

/*  Podane ceny są cenami netto. 
Cena obejmuje: udział w konferencji, warsztatach, materiały konferencyjne, 
jeden nocleg w pokoju jednoosobowym, pełne wyżywienie oraz dodatko-
we atrakcje. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji na 2 tygodnie 
przed datą rozpoczęcia – pobierana jest pełna opłata uczestnictwa.

Fakturę proszę wystawić na:

...........................................................................................

...........................................................................................

Adres: ....................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

NIP: .......................................................................................

...........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Referaty
Zachęcamy Państwa do wygłoszenia swojego referatu. 

Trzy najwyżej ocenione referaty Uczestników, zosta-
ną opublikowane w punktowanym przez Ministerstwo  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 pkt) miesięczniku  
naukowym „Mechanik”.

zgłaszam chęć wygłoszenia referatu

Zakres tematyki obejmującej referat:

statyka, pola elektromagnetyczne,

dynamika, wtrysk tworzyw sztucznych,

kinematyka, zmęczenie materiału,

przepływ ciepła, inne:

mechanika płynów,

Tytuł referatu: .....................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Autor referatu: ....................................................................

...........................................................................................

• do 25.03.2012: przesłanie krótkich streszczeń 
       referatów (do 200 wyrazów),

• do 07.04.2012: ostateczny termin nadsyłania 
       finalnej wersji referatu.

Zgłoszenie referatu jest równoznaczne ze zgłoszeniem 
swojego udziału w Konferencji. Wszystkie złożone pra-
ce będą prezentowane ustnie. Przewidywany czas na 
prezentację referatów: 30 min, w tym 5-10 min dyskusji.  
Do dyspozycji uczestników przygotowane będą wszelkie 
niezbędne środki audiowizualne.

W celu potwierdzenia udziału w konferencji prosimy o wy-
pełnienie niniejszego formularza i przesłanie go do firmy 
MESco fax: 32 768 36 35, e-mail: info@mesco.com.pl

więcej informacji na: www.mesco.com.pl/symulacja2012

1100 PLN

950 PLN

1400 PLN


