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SZÉCHENYI ISTVÁN  ALKALMAZOTT MECHANIKA 
 EGYETEM TANSZÉK 

 
 

Végeselem módszer 3. gyakorlat  
 

(kidolgozta: Dr.Molnár Zoltán egyetemi adjunktus,Szüle Veronika egyetemi tanársegéd) 
 

Feladat: Saját síkjában terhelt furatos lemez 
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Adott: 

Geometriai méretek: 

1000 mm, b=2000 mma =  

5 mm, d= 500 mmυ = ∅ , ahol υ  a lemez 

vastagsága. 

Anyaga: 52 10 MPaE = ⋅  

 0,3ν =  

Terhelés: 
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Számítási modell: (a szimmetria 
kihasználása) 
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Mechanikai modell: (általános síkfeszültségi állapot = tárcsa feladat) 

Elmozdulásmez: ( ) ( ) ( ), , ,x yu x y u x y e v x y e= +� � �

 

Feszültségeloszlás a vastagság mentén.
 Végeselem modell: négyszög alakú, lineáris síkelem. 

Szemléltetés:  
� A szerkezet deformáció utáni alakjának kirajzoltatása, az elmozdulások szemléltetése, 
� Az elmozdulások szemléltetése vektorokkal a deformálatlan alakon, 

� A , , ,x y xy redσ σ τ σ feszültségek szemléltetése a deformálatlan alakon, 

� A feszültségeloszlás szemléltetése az 0y = egyenes mentén, 
� Az alakváltozás és feszültségeloszlás animálása. 
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A feladat megoldása: 
 
      O) A program indítása. 
      - Indítsuk el az ANSYS Workbench 14.0 - t. 
      - Húzzuk át egérrel a Static Structural modult. 
 

 
 
I. Pre Processing (= A feladat teljes elkészítése a megoldáshoz) 

 
A)  Engineering Data (Materials, Az anyag megadása).  
Az anyagi tulajdonságok beállítását illeten a program által felajánlott Structural 
Steel tulajdonságai megfelelek számunkra. 
 

 
 
Mentsük eddigi munkánkat, és lássunk hozzá a geometria elkészítéséhez. 
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B) Geometry (Design Modeller, Master Modeller, Geometria) 

 
A Return to Project gombbal térjünk vissza a projekt sematikus vázlatához, és a 
Geometry-re való bal gombos egyszeri (!) kattintás után jobb oldalt megjelenik a 
Properties ablak , amelynek Analysis Type sorában (17.sor) a 3D-t  átállítjuk 2D-
re e sor legördül listájában.  
(Vigyázat! Ha elfelejtjük beállítani a 2D-t a geometria megrajzolása eltt, akkor 
kés bb az már nem fog sikerülni – tehát errl semmiképp se feledkezzünk meg, ez 
kardinálisan fontos lépés a 2D-s feladatoknál!) 
 

 
 
 
Ezután indítsuk el a Geometry-ra történ  dupla kattintással a Design Modeler 
alprogramot (zöld DM a jele megnyitás után a Tálcán). 
Hosszegységnek válasszuk a millimétert! 
 
A geometria megrajzolása: 
- Kattintsunk az XY Plane-re/ síkra, majd válasszuk a Sketching lehet séget a 
geometria elkészítéséhez. A Look at Face paranccsal forgassuk a monitor síkjába 
az XY síkot. A furatos lemez szimmetriája miatt elég annak a negyedét 
megrajzolni – mi a lemez jobb fels negyedét válasszuk, s a derékszög 
koordinátarendszert a negyed téglalap hiányzó (odagondolt) bal alsó sarkába 
vesszük fel.  
-A Draw parancssorbeli Arc by Center parancs segítségével egy origó 
középpontú körívet rajzolunk, majd a Line parancs segítségével vonalanként 
nagyjából megrajzoljuk a (hiányzó bal alsó sarkú) negyed téglalapot úgy, ahogy az 
a feladat megadásában szerepel. 
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- Ezután belépünk a Constraints parancssorba, s a Horizontal  és Vertical  
parancsok segítségével vízszintesítjük és függlegesítjük a megfelel vonalakat.  
- Aztán átlépünk a Dimensions parancssorba, s kihúzzuk az egyik függleges és az 
egyik vízszintes oldal méretvonalát, valamint a körív méretvonalát (sugár).  
- Ezután a bal oldalt alul lév Details View ablak ugyancsak Dimensions nev  
részében egyszeren átírjuk a lemezünk ott szerepl méreteit a feladatban 
megadott aktuális méretekre, s ezzel átméreteztük a lemezt, végül a Look at Face 
parancs segítségével visszahozzuk a „szétfutott” rajzot a munkafelületbe (így ismét 
látható lesz a teljes rajz). 
(Ha a méretvonalak zavaróan benne futnak a lemez éleiben, akkor ugyancsak a 
Dimensions alatt lév  Move paranccsal elvonszolhatjuk a méretvonalakat a 
szokásos helyükre, az élek mellé.) 

 
Ezzel majdnem kész a geometria vázlata, de ez csak „skicc” még (kiterjedés és 
anyag nélküli rajz), ráadásul nem is felület, csak vonalakból álló zárt alakzat. A 
vonalakból álló alakzatból síkalakzatot kell csinálnunk, majd az egész vázlatot el 
kell fogadtatnunk a programmal egy lépéssorozaton belül a következképpen:  
 
El ször a Details fölött lév Modelling fülre kattintunk bal egérrel, majd a fels 
margón lév Concept legördül  lista Surfaces from Sketches parancsa kijelölése 
után kijelöljük bal egérrel a Sketch1-et a Tree Outline-ban (ha nem látható, akkor 
az Undo-Redo alatt lev Sketch1 legördül listában kell elször kijelölni a 
Sketch1-et, s ekkor már megjelenik az Outline Tree-ben is), s erre kattintva 
elsárgulnak a vázlat körvonalai, majd a Details View-ban a Base Objects melletti 
Apply  parancsra kattintunk (ha a parancs helyett sárga ablakban a Not Selected 
parancs jelenik meg, akkor arra klikkelve megjelenik az Apply parancs), és szintén 
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a Details View ablak Thickness sorába beírjuk a lemez vastagságát, azaz 5 mm-t, 
s végül ütünk egy Generate-t, s ezzel a program sík alakzatot csinál a vázlatunk 
körvonalaiból, és el is fogadja azt síkbeli testnek s ezzel az alakzat megsznik 
skiccnek, azaz csupán vázlatnak lenni, és már látható is lesz a sík alakzat a Design 
Modeller-ben.  

 
A strukturált háló létrehozása miatt az elkészült felületet 3 részre vágjuk a lenti 
ábrán látható módon. Lépjünk vissza a Sketching fülre, majd rajzoljunk két 
vonalat az ábrán látható módon. A vízszintes vonalat az x tengelyt l 500mm-es 
távolságra méretezzük be, majd húzzunk egy vonalat az origóból az elbb 
megrajzolt vonal és a jobb oldali él metszéspontjába. Ezek után vágjuk fel a 
felületet az elbb létrehozott két vonal mentén. Ezt a Tools⇒Face Split 
paranccsal tudjuk megtenni, a Target Face legyen az a felület, amit fel akarunk 
vágni, a Tool Geometry pedig a két vonal, amivel a felületet felvágjuk. Ha ezeket 
megadtuk, akkor a Generate-re kattintva a program felvágja 3db-ra a felületünket.  
 
A geometriával elkészültünk, s bezárhatjuk a Design Modellert, s kezddhet a 
hálózás (Model). 
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C) Model (Meshing, Hálózás) 
 
-A Tácán lév nagy sárga „A” betre klikkeléssel visszatérünk a projekt sematikus 
vázlatához, majd dupla klikk-kel a Model-re megnyílik a Mechanical alprogram 
(piros M a jele megnyitás után a Tálcán), és megkezdhetjük az alakzat hálózását.  
 
-A Details ablak Definition  sorában a 2D Behaviour mellett láthatjuk, hogy ott 
van a Plane Stress (Síkfeszültség) - s nekünk most épp ez kell - ehhez állítottuk be 
e feladat legelején a 2D-s viselkedést a Properties-ben, továbbá megjegyezhetjük, 
hogy e fül alatt vannak a Plane Strain, Axisymmetric, stb. tulajdonságok is - 
amelyekre majd a további feladatok megoldásánál lesz szükség. 
 
- Az Outline ablak Project fájának Mesh sorára klikkelve közvetlenül az Outline 
ablak fölötti sorban megjelenik szintén egy Mesh nev  parancssor. A strukturált 
háló létrehozására a Mapped Face Meshnig parancs szolgál, melyet a Mesh 
Control alatt találunk. A parancs meghívása után a Details ablakban adjuk meg a 
három felületet. Adjunk meg az egész modellre, átlagos elemméretnek 15 mm-t. 
Ezt a Mesh⇒Sizing paranccsal tudjuk megadni, itt a Details ablakban meg kell 
adnunk a geometriát és az Element Size-nál az átlagos elemméretet, vagyis 
15mm-t. Majd a Mesh (háló) parancsra jobb egérgombbal kattintva Insert⇒
Method parancsot adjuk ki, így a Mesh alatt megjelent egy Automatic Method fül, 
erre egyszer bal egérgombbal kattintva alul a Details ablakban az Element 
Midside Nodes-ot állítsuk át Kept-re. Végül a Generate Mesh nev  parancsra 
klikkelve a program elvégzi a hálózást. S ezzel a hálóval is elkészültünk, s ismét a 
Tálcán lév  nagy sárga „A” bet segítségével visszatérünk a projekt sematikus 
vázlatához, s kezddhet a peremfeltételek megadása. 
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D) Setup (Loads, Boundary Conditions, Peremfeltételek (= Megfogások, 
Terhelések))  
El ször a megfogásokat (kinematikai peremfeltételek), majd a terheléseket adjuk 
meg (dinamikai peremfeltételek). 
 
Megfogások 
A teljes furatos lemez szimmetriájából a lemez e vizsgált negyedére következik, 
hogy a bal oldali függleges él pontjai nem mozdulhatnak el vízszintes irányban, 
és az alsó vízszintes él pontjai pedig nem mozdulhatnak el függleges irányban, 
amelyek megadása Ansys Workbench-ben a következ: 
bal egérklikkel a tálcán lév sárga „A” bet re visszatérünk a projekt sematikus 
vázlatához, s dupla klikkel elindítjuk a Setup-ot, majd a „zöld kiskockás”szrést 
Edge–re (él, vonal) állítjuk, utána kijelöljük bal egérrel a lemez bal függleges 
élét, majd a fenti legalsó menüsorban Supports legördül  listájában a 
Displacement sorra klikkelünk, majd a Details ablakban megadjuk, hogy a kijelölt 
él x irányú elmozdulása nulla legyen (az y irányú elmozdulása pedig tetszleges 
(Free)), ugyanilyen módon megadjuk, hogy az alsó vízszintes él y irányú 
elmozdulása nulla legyen (x irányú elmozdulása pedig tetszleges). 
 
Terhelés 
A lemez fels  vízszintes élére egy felfele mutató vonal mentén megoszló terhelést 
teszünk hasonló módon, mint ahogy a megfogásokat kitettük, azaz a szr  marad 
Edge-en , és kijelöljük a lemez fels vízszintes élét, utána a fels margók legalsó 
sorában a Loads legördül  listában kijelöljük a Force sort, s ehhez a Details bal 
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alsó ablakban megadjuk a Vector, Components, y Component sorba megadjuk a 
vonal mentén megoszló terhelés értékét, azaz 100000N-t (a megadásban megadott 
értéket megszorozzuk a fels vízszintes él hosszának felével), s ezzel megadtuk a 
terhelést is, s ezzel készen vagyunk a feladat teljes magadásával, s futtathatjuk a 
feladat megoldását. 

 
II. Solution (Megoldás) 
A megoldást a fels menüsor Solve parancsával indítjuk el, s megvárjuk, míg az 
teljesen lefut. 
 
III. Post Processing (Az eredmények kiértékelése) 
 Results (Post Processing, Eredmények kiértékelése): 
 Displacement (Elmozdulások), Stress (Feszültségek), etc. 
- Visszatérünk a f projektablakhoz (klikk a sárga „A” betre a tálcán). A 
megoldás kiértékelése a Results részben történik, amelyet a f  projektablakban a 
Results-ra való dupla klikkeléssel indítunk. 
- A bejött Results fels margóinak legalsó sorából legördítjük a Deformation 
listát, s el ször a Total, majd e lista ismételt legördítése után a Directional sorra 
klikkelünk bal egérrel, majd ugyanilyen módon egyenként kijelöljük bal egérrel a 
Stress lista összes sorát, s esetleg az összes többi mennyiséget, amelyekre a feladat 
megoldásából kíváncsiak vagyunk (pl. Strain, Strain Energy, stb.) – e lépések 
végeredménye az lesz, hogy az elbb kijelölt mennyiségeket a program az Outline 
bal oldali fában a Solution alá kiírja a kijelölés sorrendjében, de egyelre sárga 
villámmal a mennyiség neve eltt, ami azt jelenti, hogy ezeket is le kell futtatni 
még egyszer a fels margósor legfels sorának közepén lév Solve parancsra való 
klikkeléssel (vagy az Outline ablakban a Solution-ra jobb egérgomb majd 
Evaluate All Results), s ezután a sárga villámok helyett zöld pipák jelennek meg, 
ami azt jelenti, hogy az összes általunk elbb lekérdezett mennyiség 
megjelenítésre kész, s elég csak az adott mennyiség sorára klikkelni, s a program 
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már ki is rajzolja a deformált lemezt az általunk kérdezett mennyiség 
ábrázolásával.  
- Pl. a következ két ábrán a lemez teljes deformációja (Total Deformation) és a 
von Mises-féle redukált feszültség (Equivalent Stress) van megjelenítve a 
színskálán (a kék a legkisebb a piros a legnagyobb érték, de csak abszolút 
értékben, az eljelet az ábra melletti bal oldali számlista eljele adja meg): 

 

 

Tehát ilyen módon bármilyen mennyiséget lekérdezhetünk a programtól. 

-A fels  menüsor legalsó sorának jobb végén van a Probe parancs (eltte a Min és 
Max parancsok), s ha e parancsra klikkelünk, akkor utána ahová klikkelünk az 
ábrában, oda kiteszi a program a kérdezett mennyiség értékét egy nyíllal bejelölve 
(az adott helyhez legközelebbi csomópontra az elmozdulást, s végeselemre a 
feszültséget), s a Max és Min  parancsokra klikkelünk, akkor a program nyíllal 
bejelöli az éppen vizsgált mennyiség maximumának illetve minimumának helyét a 
lemezen. 
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- Az elmozdulások és feszültségek animálását az alul középen lev Graph ablak 
Animation  (Play) parancsával lehet elindítani, s a mellette lev piros négyzet alakú 
(Stop) paranccsal lehet megállítani. 

S legvégül rajzoltassuk ki a programmal grafikonon egy adott él mentén a 
feszültségeloszlást (amelyre válasszuk például a normálfeszültségek eloszlását a 
negyed furat melletti alsó vízszintes él mentén). 

- Ehhez elször hozzuk le a fels margó Stress legördül  listájából az Outline 
Projekt  bal oldali fába a Normal Stress-t az erre való egyszeri bal egeres 
klikkeléssel – vagyis aminek az eloszlását kérdezzük (ha nincs ott a Stress-t 
tartalmazó fels margó, akkor azt a Solution-ra való egyszeri bal egeres klikkeléssel 
az Outline Project fában behozhatjuk azt). 

- Ezután állítsuk a kurzorszr t Edge-re, és jelöljük ki a furatos lemezen az említett 
alsó vízszintes élt – tehát ahol a feszültség eloszlását kérdezzük. 

- Ha ez megvan, akkor az Outline Project fában a Model-re klikkelünk egyszer bal 
egérrel, majd felette a fels margóban a Construction Geometry-re, s aztán 
közvetlenül mellette a megjelen Path-ra, s végül az Outline Project fában lev 
Normal Stress-re – tehát amelynek az eloszlását kérdezzük. 

- Ezután a Details-ben (bal alsó ablak) els sorában (Scoping Metod) a Geometry 
Selection-ra klikkelve megjelenik egy legördít nyíl, s ezzel behozzuk a legördül 
listában lev Path-ot, majd a Details 2. sorában lév szintén Path sárga sorra 
klikkelve itt is megjelenik egy legördít nyíl, s e listát legördítve itt is kiválasztjuk a 
Path-ot (tehát a Details els két sorában így három Path lesz összesen). 

- S legvégül a legfels margón lév (sárga villámos) Solve-ra klikkelünk egyszer a 
bal egérrel, s a program már ki is rajzolja a normálfeszültség kérdezett alsó 
vízszintes él menti eloszlását, s készen is vagyunk. A grafikon az Graph ablakban 
jelenik meg a lenti képen látható módon. 

 


