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Σε κάθε επίλυση µε το πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων ANSYS ακολουθούνται τα 
παρακάτω βήµατα: 

• Περιγραφή προβλήµατος  
• Κατασκευή Γεωµετρίας  
• Ορισµός Υλικών  
• Γένεση Πλέγµατος  
• Επιβολή Φορτίσεων  
• Επίλυση  
• Ανασκόπηση Αποτελεσµάτων  

 

Στατική Ανάλυση Γωνιακού Ελάσµατος 
Α. Περιγραφή Προβλήµατος 
Α.1 ∆εδοµένα 
Το παρόν πρόβληµα αποτελεί µια απλή στατική ανάλυση, ενός βήµατος φόρτισης, του 
γωνιακού ελάσµατος που φαίνεται στο Σχήµα 1. 

Το έλασµα έχει τις διαστάσεις που φαίνονται 
στο Σχήµα 1 και πάχος ίσο µε 0,5 in. Η πάνω 
αριστερή τρύπα είναι δεσµευµένη 
(συγκολληµένη) σε όλη της την περιφέρειά. Στo 
κάτω ηµικύκλιο της κάτω δεξιάς τρύπας 
εφαρµόζεται φορτίο σε µορφή γραµµικά 
µεταβαλλόµενης πίεσης (tapered pressure load). 
Η µέγιστη πίεση ασκείται στο κατώτερο σηµείο 
της και έχει τιµή ίση µε 500psi ενώ στα άκρα 
του ηµικυκλίου η οπή έχει πίεση της τάξης των 
50 psi. 
Οι µονάδες που χρησιµοποιούνται είναι στο SI, 

δηλαδή τα µήκη είναι σε in. 
Tο έλασµα είναι φτιαγµένο από χάλυβα Α36 µε µέτρο Ελαστικότητας και λόγο Poisson 
που δίνονται στον Πίνακα 1. 

Υλικό Μέτρο Ελαστικότητας (Psi) Αριθµός Poisson 
Α36 30Ε6 0,27 

Πίνακας 1 Χαρακτηριστικά Υλικού 
 
Α.2. Παραδοχές και τρόπος προσέγγισης (Approach and Assumptions) 
Στη συγκεκριµένη ανάλυση υποθέτουµε επίπεδη εντατική κατάσταση. ∆εδοµένου ότι το 
έλασµα είναι λεπτό – το πάχος του στη διεύθυνση z (1/2 in) είναι αµελητέο σε σχέση µε 
τις διαστάσεις του στο επίπεδο x-y –  και επειδή η πίεση ασκείται στο επίπεδο x-y η 
θεώρηση ισχύει. 
Ο τρόπος εργασίας, συνίσταται στη δηµιουργία του γεωµετρικού διδιάστατου µοντέλου 
και την εν συνεχεία αυτόµατη δηµιουργία κόµβων και πεπερασµένων στοιχείων. 

Σχήµα 1 Γωνιακό έλασµα 
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(Η εναλλακτική προσέγγιση είναι η απευθείας γένεση των κόµβων και πεπερασµένων 
στοιχείων.) 
 
Β. Τα ακολουθούµενα βήµατα 
Τα βήµατα που ακολουθούν παρακάτω αποτελούν έναν οδηγό επίλυσης. 

1 Κατασκευή Γεωµετρίας 
1.1 ∆ηµιουργία ορθογωνίων 
1.2 Αλλαγή των παραµέτρων αναπαράστασης και σχεδιασµός 
1.3 Αλλαγή συστήµατος συντεταγµένων σε πολικό και δηµιουργία του πρώτου 

κύκλου.  
1.4 Μετακίνηση συστήµατος συντεταγµένων και δηµιουργία δεύτερου κύκλου.  
1.5 Πρόσθεση επιφανειών 
1.6 ∆ηµιουργία Ακτίνας Καµπυλότητας Μεταξύ δύο τεµνόµενων ευθειών 
1.7 ∆ηµιουργία Επιφάνειας στην ακτίνα καµπυλότητας 
1.8 Πρόσθεση επιφανειών 
1.9 ∆ηµιουργία Πρώτης Τρύπας 
1.10 Μετακίνηση συστήµατος συντεταγµένων και δηµιουργία δεύτερης τρύπας 
1.11 Αφαίρεση επιφανειών τρυπών από το έλασµα 
1.12 Αποθήκευση της βάσης δεδοµένων σαν model.db 

2 Καθορισµός Υλικών 
2.1 Καθορισµός Preferences. 
2.2 Καθορισµός Ιδιοτήτων υλικών 
2.3 Ορισµός τύπου Πεπερασµένου Στοιχείου και ρύθµιση των επιλογών τους 
2.4 Καθορισµός πραγµατικών σταθερών 

3 Γένεση Πλέγµατος 
3.1 Γένεση πλέγµατος σε επιφάνεια 
3.2 Αποθήκευση της βάσης ως mesh.db 

4 Εφαρµογή Φορτίων 
4.1 Εφαρµογή περιορισµών µετατόπισης 
4.2 Εφαρµογή φορτίου πίεσης 

5 Επίλυση 
5.1 Επίλυση 

6 Ανασκόπηση Αποτελεσµάτων 
6.1 Εισαγωγή στον µετεπεξεργαστή και ανάγνωση των αποτελεσµάτων 
6.2 Σχεδίαση Παραµορφωµένου σχήµατος 
6.3 Σχεδίαση Ισοδύναµων τάσεων von Mises 
6.4 Καταγραφή των αντιδράσεων List the reaction solution. 
6.5 Έξοδος από το ANSYS 

1. Κατασκευή Γεωµετρίας 
Τα βήµατα 1 – 4 ανήκουν στην φάση της προεπεξεργασίας (preprocessing). Υπάρχουν 
αρκετοί τρόποι δηµιουργίας της γεωµετρίας ενός µοντέλου στο ANSYS, και κατά 
περίπτωση κάποιος είναι πιο βολικός από τους άλλους. 
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1.1  Βήµα 1: ∆ηµιουργία ορθογωνίων 
Το πρώτο βήµα συνίσταται στην διαπίστωση ότι το παρόν έλασµα µπορεί εύκολα να 
κατασκευαστεί µε κατάλληλους συνδυασµούς προτύπων (primitives) ορθογωνίων και 
κύκλων. 
Αρχικά, αποφασίζεται πού θα τοποθετηθεί η αρχή των αξόνων σχεδίασης και στη 
συνέχεια ορίζονται τα πρότυπα ορθογωνίων και κύκλων συσχετισµένα µε αυτή την αρχή. 
Η τοποθεσία της αρχής είναι τυχαία. Εδώ χρησιµοποιείται το κέντρο του πάνω αριστερά 
κύκλου.  
Το ANSYS δεν χρειάζεται να γνωρίζει που είναι η αρχή. Απλά, ξεκινά ορίζοντας ένα 
ορθογώνιο σχετικά µε αυτή την τοποθεσία που ονοµάζεται καλείται global origin. 
 
Για να κατασκευαστεί το πρώτο ορθογώνιο η διαδικασία έχει ως εξής: 

1. Main Menu> Preprocessor> Modeling> Create> Areas> Rectangle> By 
Dimensions 

Στην οθόνη εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: 

 
Σχήµα 2 Παράθυρο εισαγωγής διαστάσεων σε τυπικό ορθογώνιο 

2. Στις αντίστοιχες θέσεις συµπληρώνονται τα µεγέθη του Πίνακα 2 που 
αφορούν τις διαστάσεις των ορθογωνίων. 

X1, X2 X-coordinates  0 6 1ο Ορθογώνιο 

Y1, Y2 Y - coordinates -1 1 

X1, X2 X-coordinates  4 6 2ο Ορθογώνιο 

Y1, Y2 Y - coordinates -1 -3 

Πίνακας 2 Συντεταγµένες x,y που ορίζουν το ορθογώνιο 

Σηµείωση: Το πέρασµα στα διαδοχικά κελιά µπορεί να γίνει µε το πλήκτρο Tab 
3. Η τελική εισαγωγή των διαστάσεων για το πρώτο ορθογώνιο γίνετε µε το 

πλήκτρο Apply. 
4. Στη συνέχεια γίνεται ο σχεδιασµός του δεύτερου ορθογωνίου οπότε στο ίδιο 

παράθυρο γίνεται η εισαγωγή των αντίστοιχων διαστάσεων (Πίνακας 2) 
5. Πιέστε το OK ώστε να φτιαχτεί και το δεύτερο ορθογώνιο και να κλείσει το 

παράθυρο. 
Το τελικό αποτέλεσµα του 1ου βήµατος φαίνεται στο Σχήµα 3. 
Παρατήρηση: Η διαφορά του Apply από το OK είναι ότι µε το OK κλείνει το παράθυρο 
ενώ µε το Apply υπάρχει η δυνατότητα να επαναληφθεί η διαδικασία. 
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Σχήµα 3 Τελικό αποτέλεσµα πρώτου βήµατος 

1.2. Βήµα 2: Αλλαγή ελέγχων σχεδίασης (plot controls) και επανασχεδιασµός. 
Στην περιοχή σχεδίασης φαίνονται 
πλέον τα δύο ορθογώνια, που είναι 
επιφάνειες (areas), στο ίδιο χρώµα. 
Για να διαχωριστούν πιο καθαρά οι 
περιοχές πρέπει να φανούν µε 
διαφορετικά χρώµατα ή αριθµούς. Το 
παράθυρο των "Plot Numbering 
Controls" (Σχήµα 4) στο Utility Menu 
ελέγχει το πώς φαίνονται οι οντότητες 
(items) στο παράθυρο των γραφικών. 
Εξ ορισµού, όταν γίνεται µια αλλαγή 
στα Plot Numbering Controls γίνεται 
επανασχεδιασµός (replot) στο 
παράθυρο των γραφικών. 
1.  Utility Menu> Plot Ctrls> 

Numbering 
2. Κάντε κλικ στην αρίθµηση 

επιφανειών.  
3. Πατήστε ΟΚ για να 

πραγµατοποιήσετε την αλλαγή, 
κλείστε το παράθυρο και 
ξανασχεδιάστε.  

Σχήµα 4 Plot Numbering Controls window 

Το αποτέλεσµα που εµφανίζεται είναι 
αυτό που φαίνεται στο Σχήµα 5. 
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Σχήµα 5 Τελικό αποτέλεσµα 2ου Βήµατος 

Πριν προχωρήσουµε στο επόµενο βήµα, 
σώστε τη δουλειά που έχει γίνε µέχρι 
τώρα. Το ANSYS αποθηκεύει όλα τα 
δεδοµένα εισόδου από τη µνήµη σε µία 
βάση δεδοµένων (database) του 
ANSYS. Για να σωθεί αυτή η βάση σε 
ένα αρχείο πρέπει να χρησιµοποιηθεί το 
SAVE που υπάρχει στην γραµµή 
εργαλείων. 
Το ANSYS ονοµάζει το αρχείο της 
βάσης χρησιµοποιώντας τη µορφή 
jobname.db. Αν εκκινήσατε το ANSYS 
χρησιµοποιώντας το product launcher, 
µπορούσατε να ορίσετε το όνοµα του 
αρχείου σ’ εκείνο το σηµείο (το 
προεπιλεγµένο όνοµα είναι ‘file’). 

Μπορείτε να ελέγξετε το τρέχον όνοµα κάθε στιγµή µε τις ακόλουθες επιλογές:  
• Utility Menu> List> Status> Global Status.  

Μπορείτε επίσης να σώζεται τη βάση σε διαφορετικά κοµβικά σηµεία της ανάλυσης 
επιλέγοντας 

• Utility Menu> File> Save As 
και ορίζοντας διαφορετικό χαρακτηριστικό όνοµα κάθε φορά (π.χ. model.db, mesh.db 
κ.λ.π.). 
Είναι σηµαντικό να γίνεται παροδική αποθήκευση των µοντέλων, ώστε αν γίνει κάποιο 
λάθος να µπορεί να ανακτηθεί το µοντέλο στην προηγούµενη κατάσταση. Η ανάκτηση 
του µοντέλου γίνεται µε την εντολή RESUME που υπάρχει και στη γραµµή εργαλείων.  

4. Γραµµή εργαλείων: SAVE_DB. 
 
1.3 Βήµα 3: Αλλαγή συστήµατος συντεταγµένων σε πολικό και δηµιουργία του 
πρώτου κύκλου. 
Το επόµενο βήµα στην κατασκευή του µοντέλου είναι η δηµιουργία των ηµικυκλίων στα 
άκρα του ελάσµατος. Στην πραγµατικότητα θα δηµιουργηθεί ένας κύκλος σε κάθε άκρο  
και στη συνέχεια η κύκλοι και τα ορθογώνια θα συνδυαστούν µε µια Boolean πράξη 
πρόσθεσης µεταξύ επιφανειών. 
Για να δηµιουργηθούν οι κύκλοι, θα χρησιµοποιηθεί και θα εµφανιστεί το επίπεδο 
εργασίας (working plane). Πριν ξεκινήσει η σχεδίαση κάντε "zoom out" από το 
αντίστοιχο εργαλείο στα δεξιά του παραθύρου γραφικών ώστε να φαίνονται ολόκληροι 
οι κύκλοι κατά τη σχεδίαση. 
Ας σηµειωθεί ότι η αρχή του συστήµατος συντεταγµένων του επιπέδου εργασίας 
εµφανίζεται άµεσα στο παράθυρο σχεδίασης. Συνοδεύεται από τα σύµβολα WX και WY, 
και στην προκειµένη περίπτωση συµπίπτει µε την αρχή του ολικού συστήµατος 
συντεταγµένων (σύµβολα X και Y). Στη συνέχεια αλλάζει ο τύπος του επιπέδου 
σχεδίασης σε πολικό, το snap increment και εµφανίζεται το πλέγµα. 
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5. Utility Menu> WorkPlane> Display 
Working Plane 

6. Utility Menu> WorkPlane> WP Settings 
7. Επιλέξτε Polar.  
8. Επιλέξτε Grid and Triad.  
9. Θέστε snap increment = 0.1.  
10. Πατήστε OK ώστε να οριστικοποιήσετε τις 

ρυθµίσεις και κλείστε το παράθυρο 
Το Grid and Triad δίνει τη δυνατότητα να 
εµφανιστούν τόσο οι τρεις άξονες του συστήµατος 
συντεταγµένων, όσο και το πλέγµα γύρω από αυτό. 
Το snap increment αντιπροσωπεύει την ελάχιστη 
µονάδα του πλέγµατος (Σχήµα 7) 

Σχήµα 7 Snap Increment 
 

 
Σχήµα 6 Ρυθµίσεις 

Working plane 

Στη συνέχεια ξεκινά η σχεδίαση των κύκλων.  
11. Main Menu> Preprocessor> Modeling> Create> Areas> Circle> Solid Circle 
12. ∆ιαλέξτε το κέντρο στο σηµείο: 

WX 0 
WY 0 

Radius 1 
Πίνακας 3 Γεωµετρικά χαρακτηριστικά 1ου και 2ου κύκλου 

13. Ορίστε την ακτίνα. Για την ενέργεια αυτή υπάρχουν δύο τρόποι 
Α)Κινείστε το ποντίκι µεχρι η ακτίνα να φτάσει το 1 και κάντε αριστερό κλικ ώστε 
να δηµιουργηθεί ο κύκλος. 
Β) Συµπληρώστε την τιµή 1 στην ακτίνα. 

14. Πατήστε OK να κλείσει το παράθυρο. 
15. Γραµµή Εργαλείων: SAVE_DB. 
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Σχήµα 8 Τελικό αποτέλεσµα 3ου Βήµατος 

 
1.4. Βήµα 4: Μετακίνηση του επιπέδου εργασίας ώστε να δηµιουργηθεί και ο 
δεύτερος κύκλος. 
Για να δηµιουργηθεί ο κύκλος στο άλλο άκρο του ελάσµατος µε τον ίδιο τρόπο πρέπει 
πάλι να µετακινηθεί το επίπεδο εργασίας στην αρχή του δεύτερου κύκλου. Ο 
ευκολότερος τρόπος να γίνει αυτό είναι να επιλεγούν σηµεία (keypoints) στην κάτω 
γωνία του δεξιού ορθογωνίου. 
1. Utility Menu> WorkPlane> Offset 

WP to> Keypoints 
2. Επιλογή του keypoint στην κάτω 

αριστερή γωνία του ορθογωνίου. 
3. Επιλογή του keypoint στην κάτω 

δεξιά γωνία του ορθογωνίου. 
4. Πατήστε OK για να κλείσει το 

παράθυρο.  
5. Main Menu> Preprocessor> 

Modeling> Create> Areas> Circle> 
Solid Circle 

6. Σχεδιάστε όπως και πριν τον κύκλο 
(Πίνακας 3) 

7. Πατήστε OK για να κλείσει το 
παράθυρο.  

8. Γραµµή Εργαλείων: SAVE_DB. 

 

 
Σχήµα 9 Σύνδεση WP µε keypoints 

 
 
1.5. Βήµα 5: Πρόσθεση επιφανειών. 
Τώρα που τα απαραίτητα γεωµετρικά κοµµάτια του µοντέλου έχουν οριστεί (ορθογώνια 
και κύκλοι), πρέπει να προστεθούν µεταξύ τους ώστε το µοντέλο να αποτελείται πλέον 
από µια ενιαία επιφάνεια. Αυτό γίνεται µε Boolean πράξη πρόσθεσης για επιφάνειες. 
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1. Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans> Add> 
Areas 

2. Pick All για να προστεθούν όλες οι επιφάνειες  
3. Γραµµή εργαλείων: SAVE_DB. 

 
Σχήµα 10 Σύνδεση WP µε keypoints 

 
1.6. Βήµα 6: ∆ηµιουργία Επιφάνειας στην ακτίνα καµπυλότητας 
1. Utility Menu> PlotCtrls> 

Numbering 
2. Κάντε κλικ στο line numbering.  
3. OK για να πραγµατοποιηθούν οι 

αλλαγές, κλέιστε το παράθυρο και 
αυτόµατα ξανασχεδιάστε.  

4. Utility Menu> WorkPlane> 
Display Working Plane (toggle 
on) 

5. Main Menu> Preprocessor> 
Modeling> Create> Lines> Line 
Fillet 

6. Επιλέξτε τις γραµµές 17 και 8. 
7. OK για να ολοκληρώσετε την 

επιλογή γραµµών (από το menu 
επιλογής). 

8. Εισάγεται .4 σαν ακτίνα. 
9. OK για να δηµιουργήσεται την 

ακτίνα καµπυλότητας και κλείστε 
το κουµπί.  

10. Utility Menu> Plot> Lines 
 
 
 
 
 

Σχήµα 11 ∆ηµιουργία ακτίνας καµπυλότητας 
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1.7. Βήµα 7: ∆ηµιουργία ακτίνας καµπυλότητας στην επιφάνεια. 
1. Κάντε Zoom.  
2. Μετακινείστε το ποντίκι στην 

περιοχή της ακτίνας 
καµπυλότητας, κάντε αριστερό 
κλικ, κινείστε το ποντίκι αλλού 
και κάντε κλικ και πάλι. 

3. Main Menu> Preprocessor> 
Modeling> Create> Areas> 
Arbitrary> By Lines 

4. Επιλέξτε τις γραµµές 4, 5 και 1. 
5. Πατήστε OK για να 

δηµιουργήσετε την επιφάνεια και 
κλείστε το menu επιλογής. 

6. Κάντε κλικ στο κουµπί Fit.  
7. Utility Menu> Plot> Areas 
8. Γραµµή εργαλείων: SAVE_DB. 
 

 

 
Σχήµα 12 Τελικό αποτέλεσµα 7ου Βήµατος 

 
1.8. Βήµα 8: Πρόσθεση επιφανειών. 
1. Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans> Add> Areas 
2. Κάντε κλικ στο Pick All ώστε να επιλεγούν και να προστεθούν όλες οι επιφάνειες 
3. Γραµµή εργαλείων: SAVE_DB. 
 
1.9. Βήµα 9: ∆ηµιουργία πρώτου κύκλου οπής. 
1. Utility Menu> WorkPlane> Display Working Plane (toggle on) 
2. Main Menu> Preprocessor> Modeling> Create> Areas> Circle> Solid Circle 
3. Επιλέξτε το κέντρο ( όπως στο βήµα......) 

WΧ 0,0 
WΥ 0,0 
Radius 0,4 

Πίνακας 4 Γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά 3ου και 4ου  κύκλου 

4. Κινείστε την ακτίνα στο .4 (όπως φαίνεται στο menu επιλογής) και κάντε αριστερό 
κλικ για να δηµιουργηθεί ο κύκλος. 

5. Πατήστε ΟΚ ώστε να κλείσει το menu επιλογής. 
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1.10. Βήµα 10: Μετακίνηση του επιπέδου σχεδίασης και δηµιουργία του δεύτερο 
κύκλου οπής. 
1. Utility Menu> WorkPlane> 

Offset WP to> Global Origin 
2. Main Menu> Preprocessor> 

Modeling> Create> Areas> 
Circle> Solid Circle 

3. Επιλέξτε το κέντρο µε όµοιο 
τρόπο µε το παραπάνω: 

4. Πατήστε OK για να κλείσει το 
menu επιλογής. 

5. Utility Menu> WorkPlane> 
Display Working Plane 
(toggle off) 

6. Utility Menu> Plot> Replot 
7. Utility Menu> Plot> Lines 
8. Toolbar: SAVE_DB. 

Σχήµα 13 Τελικό αποτέλεσµα 10ου βήµατος 

 
1.11. Βήµα 11: Αφαιρέστε τους 
κύκλους από το έλασµα. 
1. Main Menu> Preprocessor> 

Modeling> Operate> 
Booleans> Subtract> Areas 

2. Επιλέξτε το έλασµα σαν επιφάνεια 
από την οποία θα αφαιρέσετε. 

3. Κάντε κλικ στο Apply (στο menu 
επιλογής). 

4. Επιλέξτε και τους δύο κύκλους 
σαν περιοχές που θα 
αφαιρεθούν. 

5. Πατήστε OK για να αφαιρεθούν οι 
κύκλοι και κλείστε το menu 
επιλογής. 

Σχήµα 14 Τελική γεωµετρία 
 
 
 

1.12. Βήµα 12: Αποθηκεύστε τη βάση σαν model.db. 
Σ’ αυτό το σηµείο, θα αποθηκεύσετε την βάση σε ένα αρχείο που το όνοµά του 
αντιπροσωπεύει το µοντέλο πριν τη δηµιουργία πλέγµατος. Αν αποφασίσετε να κάνετε 
εκ νέου πλέγµα, θα πρέπει να ανακτήσετε τις πληροφορίες από αυτό το µοντέλο. Θα το 
αποθηκεύσετε ως model.db. 
1. Utility Menu> File> Save As 
2. Εισάγεται model.db για το όνοµα της βάσης.  
3. Πατήστε OK για να σώσετε και να κλείσετε το παράθυρο 
2. Ορισµός Υλικών 
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2.1. Βήµα 13: Ορίστε Προτιµήσεις (Preferances). 
Πριν γίνει ο ορισµός των υλικών, µπορούν να οριστούν τα preferences του φυσικού 
προβλήµατος, ώστε µόνο υλικά που ταιριάζουν σ’ αυτά, να µπορούν να επιλεγούν. 
Για να καθοριστούν τα preferances: 
1. Main Menu> Preferences 
2. Ορίστε ότι το πρόβληµα είναι structural.  
3. Πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε την επιλογή και κλείστε το παράθυρο. 
  
2.2. Βήµα 14: Ορίστε τις ιδιότητες των υλικών. 
Για να ορίσετε τις ιδιότητες των υλικών 
για αυτή την ανάλυση, υπάρχει µόνο ένα 
υλικό, αυτό του ελάσµατος, χάλυβας 
A36, µε δεδοµένες  τιµές για το µέτρο 
ελαστικότητας και αριθµού Poisson’ s. 
1. Main Menu> Preprocessor> 

Material Props> Material 
Models 

2. Κάντε διπλό κλικ στα Structural, 
Linear, Elastic, Isotropic.  

3. Εισάγετε Enter 30e6 στο EX.  
4. Εισάγετε .27 στο PRXY.  
5. Πατήστε OK για να ορίσετε τις 

ιδιότητες και κλείστε το 
παράθυρο.  

6. Material> Exit 

 

Σχήµα 15 Παράθυρο ορισµού υλικών 

 
2.3. Βήµα 15: Ορίστε τον τύπο του πεπερασµένου στοιχείου και τις επιλογές του. 
Σε κάθε ανάλυση, είναι απαραίτητο να τα κατάλληλα πεπερασµένα στοιχεία, µέσα από 
µια βιβλιοθήκη. 
Για την παρούσα ανάλυση, είναι κατάλληλο µόνο ένα είδος στοιχείου, το PLANE82, που 
είναι 2-D, τετραγωνικό µε ενδιάµεσους κόµβους. 
Παρατήρηση: Η επιλογή ενός στοιχείου µε ενδιάµεσους κόµβους, δηλαδή υψηλότερου 
βαθµού, επιτρέπει την ύπαρξη αραιότερου πλέγµατος ενώ διατηρεί υψηλή ακρίβεια. 
1. Main Menu> Preprocessor> Element Type> Add/Edit/Delete  
2. Κάντε κλικ στο  Add για να προσθέστε ένα είδος πεπερασµένου στοιχείου.  
3. Οικογένεια στοιχείων: Structural         Solid            8-node 82 (οκτακοµβικά) 
4. Πατήστε OK για να εφαρµόσετε τον τύπο του στοιχείου και κλείστε το παράθυρο.  
5. Στη συνέχεια πρέπει να οριστούν οι επιλογές (Options) για το PLANE82.  
6. Επιλέξτε επίπεδη εντατική κατάσταση (Plane Stress with thickness) για την 

συµπεριφορά.  
7. Πατήστε OK για να οριστικοποιήσετε τις ρυθµίσεις και κλείστε το παράθυρο.  
8. Κλείστε το παράθυρο επιλογής πεπερασµένου στοιχείου.  
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(α) (β) 

Σχήµα 16 Παράθυρο επιλογής (α) Πεπερασµένου Στοιχείου (β) Επιλογών σε αυτό 
 
2.4. Βήµα 16: Ορίστε τις Πραγµατικές Σταθερές. 
Για την παρούσα ανάλυση, δεδοµένου ότι η υπόθεση αφορά επίπεδη εντατική 
κατάσταση, το πάχος θα εισαχθεί σαν πραγµατική σταθερά του πεπερασµένου στοιχείου  
PLANE82.  
1. Main Menu> Preprocessor> Real 

Constants> Add/Edit/Delete 
2. Κάντε κλικ στο Add. 
3. Πατήστε OK για το PLANE82.  
4. Εισάγετε .5 για το πάχος του 

ελάσµατος στη µεταβλητή THK.  
5. Πατήστε OK για να ορίσετε την 

πραγµατική σταθερά και κλείστε 
το παράθυρο 

 

 
Σχήµα 17 Παράθυρο ορισµού πραγµατικών σταθερών 

 
3. Γένεση Πλέγµατος 
3.1. Βήµα 17: ∆ηµιουργία πλέγµατος στην επιφάνεια. 
Ένα από τα µεγάλα πλεονεκτήµατα του ANSYS είναι ότι µπορεί να κάνει αυτόµατα 
πλέγµα σε ένα µοντέλο χωρίς να πρέπει να οριστεί κανένα από τα τυπικά µεγέθη του 
πλέγµατος κάνοντας χρήση αυτού που ονοµάζεται προεπιλεγµένο πλέγµα (default mesh). 
Αν δεν ξέρετε πόσο πυκνό πρέπει να κάνετε το πλέγµα αφήστε πρώτα το ANSYS να 
δοκιµάσει.  
Σε περίπτωση που θέλετε να ελέγξετε το µέγεθος των στοιχείων αυτό µπορεί να γίνει 
θέτοντάς το από τη ρύθµιση global element size. Έτσι ελέγχετε η συνολική πυκνότητα 
πλέγµατος.. 
1. Main Menu> Preprocessor> Meshing> Mesh Tool 
2. Ορισµός γενικών ρυθµίσεων µεγέθους.  
3. Πληκτρολογείστε 0.4.  
4. Πατήστε OK.  
5. Κάντε κλικ στο Mesh. Περιµένετε να εµφανιστεί το παράθυρο επιλογής. 
6. Επιλέξτε την περιοχή στην οποία θέλετε να κάνετε πλέγµα. 
7. Κάντε κλικ στο Pick All για να γίνει πλέγµα σε όλη την περιοχή (στο menu 

επιλογής).  
8. Κλείστε κάθε µήνυµα προειδοποίησης που µπορεί να εµφανιστεί. 
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9. Κλείστε το εργαλείο δηµιουργίας πλέγµατος (Mesh Tool) 

Σχήµα 18 Πλέγµα 
 
Σηµείωση: Το πλέγµα του Σχήµατος 18 µπορεί να έχει µερικές µικρές διαφοροποιήσεις 
από αυτό που φαίνεται παρακάτω. Σε αυτές τις διαφοροποιήσεις θα οφείλεται και όποια 
διαφοροποίηση µπορεί να εµφανιστεί και στα αποτελέσµατα.
3.2. Βήµα 18: Αποθήκευση της βάσης δεδοµένων σαν mesh.db. 
Σε αυτό το σηµείο είναι σκόπιµο να σώσετε µια νέα βάση δεδοµένων µε το όνοµα 
mesh.db. 
1. Utility Menu> File> Save as 
2. Εισάγεται mesh.db για το όνοµα της βάσης δεδοµένων.  
3. Πατήστε OK για να σώσετε το αρχείο και κλείστε το παράθυρο.  
 
4. Εφαρµογή των φορτίων 
Αυτό το βήµα σηµατοδοτεί την έναρξη της φάσης επίλυσης. 
Η πραγµατοποίηση καινούριας στατικής ανάλυσης είναι η προκαθορισµένη ενέργεια 
οπότε δεν χρειάζεται να ορίσετε τύπο ανάλυσης (analysis type). Επίσης δεν υπάρχουν 
επιλογές ανάλυσης για αυτό το πρόβληµα. 
 
4.1. Βήµα 19: Εφαρµογή περιορισµών µετατόπισης. 
Μπορείτε να ορίσετε περιορισµούς µετατόπισης απευθείας στις γραµµές. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι όταν ο κύκλος που δηµιουργήθηκε στο ANSYS αποτελείται από τέσσερις 
γραµµές που όρισαν την περίµετρό του. 
1. Main Menu> Solution> Define Loads> Apply> Structural> Displacement> On 

Lines 
2. ∆ιαλέξτε τις τέσσερις γραµµές γύρω από την αριστερή τρύπα (Line numbers 10, 9, 

11, 12). 
3. Πατήστε OK (στο menu επιλογής). 
4. Κάντε κλικ στο All DOF ώστε να δεσµεύσετε όλους του βαθµούς ελευθερίας.  
5. Εισάγετε την τιµή 0 για µηδενικές µετατοπίσεις.  
6. Πατήστε OK για να εφαρµόσετε τους περιορισµούς και κλείστε το παράθυρο.  
7. Utility Menu> Plot Lines 
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8. Γραµµή Εργαλείων: SAVE_DB. 
4.2. Βήµα 20: Εφαρµογή φορτίου πίεσης. 
Τώρα εφαρµόστε το γραµµικά µεταβαλλόµενο φορτίο πίεσης στην κάτω δεξιά οπή. Η 
πίεση πρέπει να εφαρµοστεί στις δύο κάτω γραµµές. ∆εδοµένου ότι η πίεση µειώνεται 
γραµµικά από µια µέγιστη τιµή 500 psi στο χαµηλότερο σηµείο στα 50 psi στα άκρα, 
εφαρµόζεται πίεση σε δύο βήµατα, µε αντίστροφες τιµές tapering για κάθε γραµµή. 
Σηµείωση: Η σύµβαση για την φόρτιση της πίεσης είναι ότι η φετική τιµή αντιπροσωπεύει 
πίεση προς την επιφάνεια. (Θλιπτική). 
1. Main Menu> Solution> Define Loads> 

Apply> Structural> Pressure> On 
Lines 

2. Επιλέξτε τη γραµµή στο κάτω αριστερό 
µέρος του κύκλου. (line 6).  

3. Πατήστε Apply.  
4. Εισάγετε 50 στη θέση της µεταβλητής 

VALUE.  
5. Εισάγετε 500 για προεραιτική τιµή.  
6. Πατήστε Apply.  
7. Επιλέξτε τη γραµµή που ορίζει το κάτω 

δεξί µέρος του κύκλου (line 7). 
8. Πατήστε Apply.   
9. Εισάγεται 500 στη θέση της µεταβλητής 

VALUE.  
10. Εισάγεται 50 για προαιρετική τιµή.  
11. Πατήστε OK.  
12. Γραµµή Εργαλείων: SAVE_DB. 
 

 
 

Σχήµα 19 Τελική εικόνα µετά την επιβολή 
φορτίσεων και οριακών συνθηκών 

5. Πραγµατοποίηση Επίλυσης 
5.1. Βήµα 21: Επίλυση. 
1. Main Menu> Solution> Solve> Current LS 
2. Ανασκόπηση των πληροφοριών στο status window, στη συνέχεια επιλέξτε File> 

Close (Windows), για να κλείσει το παράθυρο.  
3. Πατήστε OK για να ξεκινήσει η επίλυση. Επιλέξτε Yes σε κάθε µήνυµα 

επαλήθευσης, αφού πρώτα το διαβάσετε!. 
4. Κλείστε το παράθυρο πληροφοριών όταν η επίλυση πραγµατοποιηθεί. 
Το ANSYS αποθηκεύει τα αποτελέσµατα κάθε προβλήµατος σε ένα βήµα (one load step) 
στη βάση δεδοµένων και στο αρχείο αποτελεσµάτων, Jobname.RST. Σε περίπτωση που η 
επίλυση γίνεται σε περισσότερα βήµατα, η βάση δεδοµένων µπορεί να περιέχει κάθε 
φορά µόνο ένα σετ αποτελεσµάτων. Εποµένως σε αναλύσεις µε πολλά βήµατα φόρτισης 
ή µε υποβήµατα, το Ansys αποθηκεύει µόνο την τελική λύση στη βάση δεδοµένων, ενώ 
αποθηκεύει όλα τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα στο αρχείο αποτελεσµάτων. 
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6. Ανασκόπηση Αποτελεσµάτων 
Η ανασκόπηση των αποτελεσµάτων αποτελεί τη φάση της µετεπεξεργασίας 
(postprocessing). 
Σηµείωση: Τα αποτελέσµατα που θα έχετε µπορεί να διαφέρουν ελαφρά από αυτά που 
βλέπετε εδώ λόγω διαφορών στο πλέγµα. 
6.1. Βήµα 22: Εισαγωγή στον general postprocessor και ανάγνωση των 
αποτελεσµάτων. 
1. Main Menu> General Postproc> Read Results> First Set 
6.2. Βήµα 23: Σχεδιασµός του παραµορφωµένου σχήµατος. 
1. Main Menu> General Postproc> Plot Results> Deformed Shape 
2. Επιλέξτε Def + undeformed για να δείτε και το παραµορφωµένο και το 

απαραµόρφωτο σχήµα..  
3. Πατήστε OK.  
Μπορείτε επίσης να δείτε και στη διάρκεια του χρόνου το παραµορφωµένο σχήµα: 
1. Utility Menu> Plot Ctrls> Animate> Deformed Shape 
2. Επιλέξτε Def + undeformed.  
3. Πατήστε OK.  
4. Κάντε επιλογές στον Animation Controller (not shown), εαν χρειάζεται και στη 

συνέχεια κλείστε το παράθυρο. 
6.3. Βήµα 24: Σχεδιάστε τις ισοδύναµες τάσεις κατά von Mises. 
1. Main Menu> General Postproc> Plot Results> Contour Plot> Nodal Solu 
2. Επιλέξτε στο πρώτο παράθυρο τις τάσεις να σχεδιαστούν 
3. Προχωρείστε προς τα κάτω και επιλέξτε τις von Mises (SEQV).  
4. Πατήστε OK.  

  
 

 
Μπορείτε επίσης να δείτε και στη διάρκεια του χρόνου τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα: 
1. Utility Menu> Plot Ctrls> Animate> Deformed Results 
2. Επιλέξτε τις τάσεις να σχεδιαστούν (Stress item)  
3. Προχωρείστε προς τα κάτω και επιλέξτε τις von Mises (SEQV).  



Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές  8ο εξάµηνο 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

- 16 - Structural Tutorial 

4. Πατήστε OK.  
5. Κάντε επιλογές στον Animation Controller (not shown), εάν χρειάζεται και στη 

συνέχεια κλείστε το παράθυρο. 
2.1.8.4. Βήµα 25: Κάντε λίστα µε την επίλυση τις αντιδράσεις. 
1. Main Menu> General Postproc> List Results> Reaction Solu 
2. Πατήστε OK για να φανεί η λίστα όλα τα τεµάχια και κλείστε το παράθυρο.  
3. Προχωρήστε προς τα κάτω και βρείτε τη συνολική κατακόρυφη δύναµη, FY.  
4. File> Close (Windows). 
Η τιµή 134.61 είναι συγκρίσιµη µε τη συνολική φόρτιση της τρύπας. 
 
 
Η ανάλυση τελείωσε και στο επόµενο βήµα ακολουθεί η έξοδος από το πρόγραµµα. 
 
2.1.8.5. Βήµα 26: Έξοδος από το ANSYS. 
Όταν βγαίνετε από το ANSYS, µπορείτε να αποθηκεύσετε τη γεωµετρία, τα φορτία και 
την λύση (ένα σετ αποτελεσµάτων) και την επεξεργασία των αποτελεσµάτων, ή τίποτα. 
Στην προκειµένη περίπτωση δεν χρειάζεται να σώσετε τίποτα. 
1. Γραµµή Εργαλείων: Quit. 
2. Επιλέξτε Quit - No Save!  
3. Πατήστε OK.  


