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SZÉCHENYI ISTVÁN ALKALMAZOTT MECHANIKA 
 EGYETEM TANSZÉK 
 
 

Végeselem módszer 7. gyakorlat  
 

(kidolgozta: Szüle Veronika egyetemi ts.) 
 

Feladat: harang sajátrezgéseinek meghatározása 
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1. ábra: Harang meridián metszete 
 

A harang forgásszimmetrikus geometriával rendelkez test meridián metszetével adható meg, 
amely az 1. ábrán látható. 
Geometria: a harang meridián metszetét az els ábrán definiáltuk. 
Terhelés: sajátfrekvencia számításnál nincs terhelés. 
Elmozdulási peremfeltétel: a harang a bels furat mentén van megfogva. 

Anyagjellemz k: réz anyagjellemzi: 51,3 10 MPaE = ⋅ , 0,35ν = , 38960 kg/mρ = . 

Végeselem háló: 10 csomópontú tetraéder elem. 
Meghatározandók:  

� 15 sajátfrekvencia, 
� elmozdulási állapotok, 
� feszültségi állapotok. 

Szemléltetés:  
� elmozdulási állapot, 
� feszültségi állapot. 
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Feladat megoldása: 
1. Indítsuk el az ANSYS Workbench 14.0-t. 
2. Húzzuk át az egérrel a Modal modult. 

 
 

Az anyagjellemzk módosítása az Engineering data modulban történik, ahol a Click  
here to add a new material-re kattintva definiáljuk a réz anyagjellemzit, ill. adjuk 
meg új anyagnak a réz elnevezést. 
Majd a bal oldalon látható Physical properties (fizikai tulajdonságok) ablakban 
kattintsunk kétszer a Density (s r ség) elnevezésre, és állítsuk értékét 

38960 kg/mρ = -re. 
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Majd a Linear elastic⇒ Isotropic elasticity-re kétszer kattintva állítsuk be a Young-
féle rugalmassági modulus értékét 

51,3 10 MPaE = ⋅ -ra, a Poissson-tényez értékét 
0,35ν = -ra. A Return to project gombbal térjünk vissza projektünk sematikus 

vázlatához, és indítsuk el a Geometry-re történ  kétszer kattintással a Design modeler 
programot. Hosszegységnek válasszunk millimétert! 

3. Kattintsunk az xy-plane-re/síkra, és a Look at face parancs segítségével állítsuk be a 
nézetet. A Sketching fülre kattintva rajzoljuk meg a harang meridián metszetét, 
el ször még csak lekerekítések nélkül, és méretezzük be az ábrán látható módon: 

 
 

Majd adjuk meg a szükséges lekerekítéseket a Modify  abalakban a Fillet  parancs 
segítségével. Állítsuk a Radius értékét 250 mm-re, majd kattintsunk a megfelel 
kontúrvonalakra, az eredmény az ábrán látható: 
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A lekerekítések végén, a „kilógó” egyenes szakaszokat töröljük a következ módon: 
jelöljük ki a szóban forgó szakaszokat, ügyelve arra, hogy a Selection filter Edge-re 
(élre) legyen állítva, majd a kijelölés után az egér jobb egérgombjára kattintva adjuk ki 
a Delete parancsot. 

 
 
A következ  lépésben toljuk el párhuzamosan az imént létrehozott kontúrvonalat: a 
Ctrl gomb nyomva tartása mellett jelöljük ki a három vonalból álló kontúrvonalat, 
majd kattintsunk a Modify , Offset parancssorra. A munkafelületre lépve, látható, hogy 
az egér mozgatásának hatására a kontúrvonal a kívánt irányba eltolható: 
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Toljuk el a kontúrvonalat az ábrán látható módon, majd jobb egérgombra kattintva, 
jelöljük ki az End parancsot vagy nyomjuk meg az Esc billenty t, így befejeztük az 
eltolást. A harang 75 mm vastag, amely méretet a Length/Distance parancs 
kiadásával definiálhatunk. 

 
 

Kössük össze a két kontúrvonalat a Draw parancssor Line parancsának segítségével, 
majd rajzoljuk meg a körülforgatás tengelyét a harang kontúrvonalától balra, 
ugyanezen utasítással. 
A körülforgatás tengelye a harang kontúrvonalától 100 mm-es távolságra legyen, 
amely parancsot a Length/Distance utasítással adunk ki. 
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Végül forgassuk 360� -kal a harang kontúrját a Revolve parancs kiadásával, minek 
hatására a geometria sárga színnel látható, amit az Apply  utasítással fogadjunk el, 
majd jelöljük ki a forgatás tengelyét, és fogadjuk el azt. Majd kattintsunk a Generate 
parancsra, az eredmény az ábrán látható: 

 
 
Majd térjünk vissza a fmenübe projektünk sematikus vázlatához, és indítsuk el a 
Modeler alprogramot. 

4. A projektfa vázlatában kattintsunk kétszer a Geometry elnevezésre, majd a megjelen 
Solid-ra és a bal alsó ablakban a Material (anyag) sorban módosítsuk a Structural 
Steel-t Rézre, amit a feladat elején definiáltunk. 
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A projektfa vázlatában, kattintsunk jobb egérgombbal a Mesh-re, majd Insert⇒

Method parancsokra, s tegyük meg a következ módosításokat: a geometriát jelöljük 
ki, ill. fogadjuk el. A bal alsó adatok ablakban az elemtípust állítsuk be 
Tetrahedrons-ra. 

  
 

Majd szintén a Mesh (jobb egérgomb), Insert, majd Sizing parancsokat követve az 

elemméretet állítsuk 75 mm-re. az eredmény az ábrán látható. 

 
 
Végül a Generate mesh parancs kiadásával hozzuk létre a végeselem felosztást. 

5. Térjünk vissza a fmenübe projektünk sematikus vázlatához, és indítsuk el a Setup 
alprogramot.  
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Kinematikai peremfeltétel definiálása: a harang a bels  furat mentén van megfogva, 
amit a Modal (A5)-ben a Supports, Fixed support parancsok kiadásával tehetünk 
meg, az ábrán látható módon:  

 
A Modal (A5)����Analysis Settings-re kattintva alul a Details ablakban beállíthatjuk, 
hogy hányadik sajátfrekvenciáig szeretnénk kiszámolni az eredményeket. Ehhez a 
Max Modes to Find értéket kell módosítani (ha ez az érték pl. 5 akkor az els  öt 
sajátfrekvenciát számolja ki a program) 

6. Végül a Solve parancsot kiadva oldjuk meg a feladatot! 
7. Következhet az eredmények megjelenítése ill. értékelése: A rezgéskép(ek) 

megjelenítéséhez kérjük le a Solution (A6), Total deformation-t. Itt a Details 
ablakban a Mode sornál beállíthatjuk a megfelel számérték megadása esetén, hogy a 
meghatározott sajátfrekvenciákhoz tartozó rezgésképek közül melyiket jelenítsük meg. 
Az els  saját frekvenciához tartozó lengéskép látható az alábbi ábrán: 

 


