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I. Wstęp

W skrypcie [1] Wprowadzenie do inżynierskich zastosowań metody ele-
mentów skończonych przedstawione zostały podstawy tej metody jako nie-
zbędnego narzędzia obliczeniowego współczesnego inżyniera. Ponadto 
umieszczono tam wprowadzenie do użytkowania systemu ANSYS, omawia-
jąc, na przykładach prostych konstrukcji, schemat postępowania, począwszy 
od przygotowania geometrii modelu, wprowadzenia danych materiałowych, 
danych sztywnościowych, warunków brzegowych i obciążeń oraz ustalenia 
parametrów dyskretyzacji, aż do uzyskania rozwiązania i analizy wyników 
istotnych z inżynierskiego punktu widzenia. Obecna pomoc dydaktyczna ma 
na celu rozszerzenie umiejętności stosowania pakietu ANSYS do zadań bar-
dziej złożonych.

Zakłada się, że tematyka omówiona we wprowadzeniu [1] jest znana i Czy-
telnik ma opanowane podstawowe działania w programie ANSYS, zatem nie 
wszystkie szczegóły będą tu powtarzane. Przede wszystkim unika się powta-
rzania obrazów-zrzutów ekranu w przypadkach podstawowych, omówionych 
wcześniej, ilustrując w taki sposób jedynie zagadnienia nowe, wcześniej nie-
omawiane. Z powodu oczywistych ograniczeń skrypt nie omawia poruszanych 
zagadnień ze wszystkimi szczegółami. W zakresie zagadnień teoretycznych 
Czytelnik jest odsyłany do pozycji literatury ([2], [7], [8], [9], [10], [11], [12]), 
a w działaniach praktycznych z programem – do systemu pomocy (Help) oraz 
innych wydawnictw z nimi związanych ([4], [5], [6]). Zalecane jest również za-
znajomienie się z podręcznikami do wytrzymałości materiałów, które uwzględ-
niają komputerowe ujęcie problematyki obliczeń inżynierskich ([3], [8]).

Niektóre rozdziały w tej pracy zostały dołączone po uwzględnieniu wnio-
sków z prowadzonych zajęć, konsultacji i prac dyplomowych na różnych kie-
runkach studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Jedne 
są pomocą do wykładów, inne zaś do laboratorium komputerowego, na któ-
rym studenci wykonują samodzielnie projekty z zakresu obliczeń i projekto-
wania elementów konstrukcji. Zawartość pracy jest ukierunkowana przede 
wszystkim na umiejętność praktycznego rozwiązywania problemów z pomocą  
ANSYSa, a w znacznie mniejszym stopniu na teoretyczne wprowadzenie 
do poszczególnych zagadnień. Zachęca się również do przestudiowania 
skryptów w APDL zamieszczonych na końcu książki oraz na płytce w celu 
lepszego zrozumienia narzędzia, jakim jest system ANSYS.
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Podtrzymana jest konwencja dotycząca oznaczeń, stosowana w skryp-
cie [1]. I tak ścieżki Menurozwijalnego w GUI (Graphics User Inter-
face) pokazują dostęp do odpowiednich opcji programu. Klawisz, którego 
kliknięcie powoduje wykonanie akcji, jest zaznaczany ramką. Polecenia tek-
stowe są pisane w formacie  polecenie, par, par2.

Pewne uwagi uogólniające i poszerzające podejście poza operacje konieczne 
do rozwiązania konkretnego zadania są umieszczane w szarych polach.

Do wszystkich zadań – przykładów – dołączono tekstowe wersje ich zapi-
su w Ansys Parametric Design Language (APDL).
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II. Analiza nieliniowa

1. Wprowadzenie

W wielu zagadnieniach analizy konstrukcji odkształcalnych do rozwiąza-
nia problemu wystarczy zastosowanie sformułowania liniowego. Oznacza 
to, że zachodzi proporcjonalność między skutkami, jakimi są deformacje, 
naprężenia, siły wewnętrzne itp., a przyczynami, którymi najczęściej są 
przykładane obciążenia. Z liniowości wynika wprost, że dla zerowej wartości 
przyczyny skutki też są zerowe, a więc, przykładowo, nie ma odkształceń 
resztkowych po całkowitym odciążeniu. W układach o takich własnościach 
można stosować zasadę superpozycji, polegającą na sumowaniu skutków 
pochodzących od każdej z przyczyn z osobna w celu uzyskania łącznego 
skutku od wszystkich przyczyn działających razem. W odniesieniu do meto-
dy elementów skończonych, gdzie skutkami są stopnie swobody q  wszyst-
kich elementów, a przyczynami siły węzłowe P,  liniowość oznacza, że pod-
stawowy algebraiczny układ równań

 K q P⋅ =  (1)

jest liniowy ze stałą macierzą sztywności K,  której elementy zależą jedynie 
od parametrów układu (wymiary, stałe materiałowe, położenie w układzie 
współrzędnych), są wyznaczane na początku procesu obliczeniowego i nie 
zmieniają się wskutek deformacji.

Sformułowanie liniowe w mechanice konstrukcji można stosować po speł-
nieniu kilku założeń. Pierwsze – że przemieszczenia są znikomo małe w po-
równaniu z wymiarami początkowymi, a zatem nie wpływają na sztywność 
układu. Założenie to znane jest w wytrzymałości materiałów jako tzw. zasa-
da zesztywnienia. Drugie założenie dotyczy odkształceń, czyli gradientów 
przemieszczeń, i mówi, że są one małe w porównaniu z jednością. Trzecie 
odnosi się do własności materiału, dla którego zakłada się liniowy związek 
konstytutywny między naprężeniami i odkształceniami. W praktyce jest to 
prawo Hooke’a, czy to dla materiału izotropowego, czy anizotropowego. Ko-
lejnym warunkiem liniowości jest niezależność więzów i obciążeń od defor-
macji. Oznacza to, że punkty lub obszary podparcia czy utwierdzenia oraz 
przyłożenia obciążeń nie zmieniają się w trakcie deformacji układu.
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Jeżeli jedno z założeń nie jest spełnione, zastosowanie sformułowania 
liniowego może prowadzić do istotnych różnic między wynikami obliczeń 
a obserwowanym zachowaniem się konstrukcji, a nawet wykluczyć moż-
liwość analizy pewnych efektów. Przy obliczeniach cienkich konstrukcji 
powłokowych (zbiornik ciśnieniowy, mało wyniosły panel) lub wiotkich 
belkowych (trampolina, wędka) należy uwzględnić wpływ przemieszczeń 
na zmianę sztywności. Na przykład, przy dużym ugięciu belki istotnej 
zmianie może ulegać ramię działającej siły, a wraz z nim moment zginają-
cy, czego zasada zesztywnienia nie uwzględnia. Podobnie, przy analizie 
stateczności oraz pokrytycznego zachowania konstrukcji konieczne jest 
odejście od założenia małych przemieszczeń. Jeśli odkształcenia są na 
tyle duże, że powodują zmianę wymiarów poprzecznych pręta (efekt prze-
wężeń, tworzenia się szyjki), to uwzględnienie tych efektów w obliczeniach 
jest możliwe po odrzuceniu teorii małych odkształceń. Dalej, jeśli materiał 
wykazuje własności plastyczne, co oznacza brak proporcjonalności między 
wartościami naprężeń i odkształceń oraz możliwość zachowania odkształ-
ceń resztkowych po odciążeniu, to cały problem również przestaje być 
liniowy. Podobnie dzieje się, jeśli wystąpią więzy jednostronne (np. koniec 
belki podpartej od dołu może się przemieszczać w górę) albo w analizie 
kontaktu ciał odkształcalnych, gdzie obszar kontaktu i wielkość nacisku 
zależą od działających obciążeń, a więc od deformacji, sztywność układu 
nie jest stała, lecz zmienia się w procesie odkształcania. Wreszcie niektó-
re elementy konstrukcji mogą posiadać zmienną sztywność. Na przykład 
cięgna (liny, łańcuchy) pracują tylko na rozciąganie, a siłom ściskającym 
nie stawiają oporu. Żagiel, balon czy piłka to przykłady konstrukcji po-
wierzchniowych (powłok), przenoszących obciążenia rozciągające (ciśnie-
nie), które nie posiadają sztywności przy ściskaniu. Z kolei teleskopowy 
amortyzator hydrauliczny czy pneumatyczny wykazuje sztywność jedynie 
przy ściskaniu, a przy sile rozciągającej sztywność istotnie maleje lub cał-
kowicie znika.

W każdej z wymienionych sytuacji, które mogą występować również 
łącznie, należy zastosować sformułowanie nieliniowe. Rysunek 1 ilustruje 
różnicę między liniową i nieliniową odpowiedzią konstrukcji na zadane ob-
ciążenie zewnętrzne. Podstawowy układ równań mes zapisuje się

 K q q P q( ) ( )⋅ =  (2)
gdzie macierz sztywności i wektor sił węzłowych ogólnie zależą od niezna-
nych stopni swobody układu, a więc zmieniają się w trakcie procesu defor-
macji. Z punktu widzenia obliczeniowego pojawia się zatem problem rozwią-
zania zadania nieliniowego za pomocą liniowego układu równań.
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2. Metoda Newtona

Jedno z możliwych podejść polega na stopniowym przykładaniu obcią-
żenia przez podzielenie docelowej jego wartości na ciąg przyrostów i popra-
wianiu macierzy sztywności na końcu każdego przyrostu. Pomysł ten ilustru-
je rysunek 2. Przy takim ujęciu pojawia się jednak problem, który polega na 
akumulacji błędu na każdym przyroście, co w efekcie daje końcowy wynik 
nie leżący na rzeczywistej ścieżce równowagi. Chociaż zastosowanie mniej-
szego przyrostu prowadzi do zmniejszenia powstałego błędu, to sam efekt 
zostaje. Ponadto, mały przyrost przykładanego obciążenia czyni metodę 
bardzo nieefektywną obliczeniowo, gdyż proces budowy macierzy elemen-
towych oraz ich agregacji do macierzy całego układu musi być wielokrotnie 
powtarzany.

Rysunek 1

Rysunek 2



12

W praktyce obliczeniowej (również w pakiecie ANSYS) stosuje się bar-
dziej efektywny algorytm Newtona–Raphsona. W metodzie tej obciążenie 
przykładane jest przyrostowo i dla każdego przyrostu prowadzi się proces 
iteracyjny zapewniający sprowadzenie rozwiązania na ścieżkę równowagi. 
Istotę tego podejścia ilustruje rysunek 3. Dla zadanego przyrostu obciążenia 
P  przyrost przemieszczenia q  wyznacza się jako sumę kolejnych podprzy-
rostów

 q q=∑∆ nr

nr

 (3)

które są rozwiązaniami kolejnych modyfikowanych równań

 K q q P FT
nr nr( ) ⋅ = −∆  (4)

Macierz KT  to tzw. macierz styczna (tangent), poprawiona macierz sztyw-
ności, wyliczona dla nowej wartości wektora przemieszczenia. Prawa strona 
tego przyrostowego równania to tzw. siły residualne, czyli różnica między 
przyrostami sił zewnętrznych i wewnętrznych. Taki iteracyjny proces jest po-
wtarzany, aż residua osiągną wartość zero, co oznacza osiągnięcie stanu 
równowagi dla danego przyrostu obciążenia i jest równoważne zerowej wiel-
kości podprzyrostu przemieszczenia jako rozwiązania jednorodnego układu 
równań liniowych (4). (W praktyce zamiast zera uzyskuje się małą wartość 
normy tego wektora). Nie są tu omawiane szczegółowe techniki uzyskania 

Rysunek 3
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zbieżności, a zainteresowani powinni sięgnąć do literatury na temat metod 
numerycznych ([7]). Zaznacza się jednak, że uzyskanie rozwiązania może 
wymagać zastosowania zaawansowanego podejścia, które w programie  
ANSYS jest sterowane opcjami zadawanymi przez użytkownika.

Proces obliczeniowy jest powtarzany dla kolejnych przyrostów obciąże-
nia, aż jego wartość osiągnie żądany poziom docelowy. Tak więc w proble-
mie nieliniowym każdy krok obciążenia jest dzielony na podkroki (w analizie 
liniowej wystarczy jeden) oraz na każdym z nich prowadzi się opisany proces 
iteracyjny (w analizie liniowej nie ma tego problemu). Złożoność obliczenio-
wa zadania nieliniowego jest przez to istotnie większa niż liniowego.

W programie ANSYS z kolejnymi krokami obciążenia związana jest war-
tość umownego czasu (time). Należy go jednak rozumieć jako pewien mo-
notonicznie rosnący parametr sterujący procesem deformacji, a nie czas 
fizyczny. Na początku czas jest równy zero, osiągnięcie kolejnego kroku 
obciążenia (load step) to czas równy kolejnej wartości całkowitej, a dla po-
szczególnych podprzyrostów czas ma wartość niecałkowitą. Jego przyrost 
(time step) determinuje wartość przyrostu obciążenia na kolejnym kroku, 
wpływa zatem na zbieżność rozwiązania zarówno w kwestii prędkości, jak 
i uzyskiwanej dokładności.

Należy pamiętać, że w procesach nieliniowych dobór odpowiedniego 
parametru sterującego może wpływać na osiągnięcie lub nie zbieżności 
rozwiązania oraz umożliwiać opis różnych efektów fizycznych. Jeśli dla 
pewnej konstrukcji obciążenie osiąga maksimum (rysunek 4a), to ozna-
cza, że początkowo wzrost przemieszczenia wymaga wzrostu obciążenia, 

ale dalszy wzrost przemieszczenia zachodzi przy malejącym obciążeniu, 
po czym może być osiągnięte minimum i obciążenie będzie znów wzra-
stać. Oznacza to jednak, że obciążenie nie nadaje się na parametr czasu, 

Rysunek 4
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gdyż nie narasta monotonicznie. W takim ujęciu czasem może być prze-
mieszczenie, a osiągnięcie w procesie obliczeniowym wartości time = 1 
jest równoważne uzyskaniu przez konstrukcję żądanej jego wartości. Jeśli 
jednak dla konstrukcji o takich własnościach przyjąć sterowanie obcią-
żeniem (czyniąc go czasem), to po osiągnięciu maksimum otrzyma się 
zjawisko tzw. przeskoku, w którym dla nieskończenie małego przyrostu 
czasu uzyskuje się skończony, skokowy przyrost przemieszczenia (rysu-
nek 4b), a cała część ścieżki równowagi z malejącym obciążeniem zostaje 
pominięta.

3. Zadanie nieliniowe w ANSYSie

Pomimo wyraźnie zwiększonej złożoności obliczeniowej w zadaniach nie-
liniowych, praca użytkownika programu ANSYS nie zmienia się istotnie. Cały 
wysiłek obliczeniowy realizuje program, a użytkownik ustala jedynie parame-
try procesu. Budując model konstrukcji, stosuje się te same zasady i narzę-
dzia jak w zadaniu liniowym. Różnice mogą się pojawić w definicji materiału 
(jeśli nie jest liniowy), w doborze elementów z biblioteki (elementy kontakto-
we, elementy o zmiennej sztywności, elementy z opcją dużych deformacji) 
lub w definicji parametrów obciążenia i więzów. Przyłożenie zadanej wartości 
obciążenia oznacza de facto przyjęcie sterowania obciążeniowego (siła jest 
czasem), a przemieszczenie jest odpowiedzią układu. Osiągnięcie time = 1 
oznacza dojście w procesie przyrostowym do zadanej wartości obciążenia. 
Jeśli zamiast siły narzuci się w warunkach brzegowych określoną wartość 
przemieszczenia, to oznacza przyjęcie sterowania przemieszczeniowego 
(przemieszczenie jest czasem), siła jest wyliczaną reakcją układu, a time = 1 
oznacza dojście w procesie przyrostowym z przemieszczeniem do zadanej 
wartości.

Mając zbudowany i zdyskretyzowany model konstrukcji, przechodzi się 
do etapu Solution, wybiera typ analizy Static, a następnie w Solution  
Sol’n Controls decyduje się o opcjach analizy.

Etap ten jest konieczny, jeśli chce się przeprowadzić analizę dużych prze-
mieszczeń (large deflection), gdyż domyślne jest ustawienie małych przemiesz-
czeń (small deflection), czyli podejście geometrycznie liniowe. Jeśli jednak użyty 
zostanie model materiału sprężysto-plastycznego lub wprowadzone będą elemen-
ty kontaktowe albo o zmiennej sztywności, to program sam przejdzie do analizy 
nieliniowej, bez względu na opcje użytkownika.
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W podstawowych opcjach w oknie Solution Controls wybiera się analizę 
geometrycznie nieliniową (Large displacement static), ustala liczbę podkro-
ków, w ilu ma zostać osiągnięty stan końcowy, oraz decyduje, jakie wielkości 
z rozwiązania i jak często mają być zapamiętane (zapisane) w plikach wy-
ników.

Początkujący użytkownik powinien zostawić opcję automatic time stepping jako 
Program Chosen. Oznacza to, że program przyjmie informację co do liczby podkro-
ków jedynie jako wstępną sugestię. Potem jednak, analizując szybkość zbieżności 
rozwiązania, będzie zmieniał długość podkroku, zmniejszając, gdy zbieżność jest 
słaba, lub zwiększając, jeśli proces zbiega się łatwo, co jest trudne do samodziel-
nej oceny przez użytkownika. Opcję tę warto ustawić na off, kiedy zależy nam na 
ustalonej, niezmiennej liczbie podkroków, a więc stałej wartości przyrostu czasu – 
na przykład w celu sporządzenia gładkiego wykresu zależności przyczyna–skutek.

Po ustaleniu opcji uzyskuje się rozwiązanie w typowy sposób, wywołując 
menu SolutionSolveCurrent LS.

Podstawowa analiza wyników (deformacja, naprężenia, estymatory błę-
du itp.) nie różni się niczym od tej znanej z podejścia liniowego. Dodatkowo 
jednak może być interesująca analiza ścieżki nieliniowej równowagi, czy-
li wykreślenie zależności przemieszczenie–obciążenie w całym zakresie. 
Do tego celu służy Time History Postprocessor z menu głównego, 
którego podstawowe zastosowanie zostanie zilustrowane w przykładzie.
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4. Przykład zadania geometrycznie nieliniowego

Rozważana jest mało wyniosła belka zakrzywiona o promieniu krzywi-
zny 1270 mm, rozpiętości kątowej 30°, przekroju prostokątnym o szeroko-
ści 25 mm i wysokości 12,5 mm, wykonana ze stali o module sprężystości 
210 000 MPa i współczynniku odkształceń poprzecznych 0,3, podparta prze-
gubowo nieprzesuwnie na obu końcach i obciążona pionową siłą skupioną 
o wartości 20 kN, przyłożoną w środku rozpiętości.

Dla oszacowania różnic w sformułowaniach zadanie zostanie rozwiązane 
najpierw jako liniowe, a potem geometrycznie nieliniowe, przy dopuszczeniu 
dużych przemieszczeń, a na końcu zostaną porównane otrzymane wielkości 
ugięcia w punkcie przyłożenia siły.

1. Budowa modelu
Wprowadzenie cylindrycznego układu współrzędnych
Utility MenuWorkPlaneChange Active CS toGlobal
Cylindrical (patrz punkt Układy współrzędnych)
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Ustalenie miary kąta
Utility MenuParametersAngular Units ... w celu wybrania  
<Degrees DEG>.
Definiowanie punktów bazowych
Po rozwinięciu Main MenuPreprocessorModelingCreate 
KeypointsIn Active CS należy wprowadzić współrzędne w cylin-
drycznym układzie współrzędnych dla trzech punktów bazowych łuku (key-
popints) kp1 (1270,75,0), kp2 (1270,90,0), kp3 (1270,105,0) oraz czwartego, 
służącego do orientacji przekroju, kp4 (1270*sin(45), 90,0).
Tworzenie linii
Main MenuPreprocessorModelingCreateLinesLinesIn 
Active Coord do zdefiniowania linii (łuków) od kp1 do kp2 oraz od kp2 do kp3.
Wybór typu elementu
Main MenuPreprocessorElement TypeAdd/Edit/Delete 
i spośród elementów belkowych (beam) można wybrać <3 node 189>
Wprowadzenie stałych materiałowych
Main MenuPreprocessorMaterial PropsMaterial Models, 
a następnie Structural–Linear–Elastic–Isotropic do wprowadzenia zadanych 
stałych materiałowych EX <210000> oraz PRXY< 0.3>
Definicja przekroju poprzecznego
Main MenuPreprocessorSectionsBeamCommon Sectns, 
aby wprowadzić własności przekroju w Beam Tool: ID <1>, Sub-Type  
<rectangle>, Offset to <Centroid>, B <25>, H <12.5>, kończąc OK.
Przypisanie liniom atrybutów
Main MenuPreprocessorMeshingMesh AttributesAll
Lines do przypisania atrybutów liniom w oknie Line Attributes: MAT <1>, 
TYPE <1 BEAM 189>, SECT <1>, Pick Orientation Keyponit(s) <Yes>, 
a po OK należy wskazać punkt bazowy nr 4 i znów OK.
Ustalenie rozmiaru elementów
Main MenuPreprocessorMeshingSize CntrlsManual
SizeLinesAll Lines w celu ustalenia podziału linii na 10 elementów 
przez wprowadzenie w polu NDIV okna dialogowego <10>
Podział linii na elementy
Main MenuPreprocessorMeshingMeshLines i po zapyta-
niu o linie do dyskretyzacji należy wybrać wszystkie, klikając Pick All.
Włączenie opcji rysowania rzeczywistego kształtu pręta
Utility MenuPlotCtrlsStyleSize and Shape ..., aby aktywo-
wać opcję <On> przy polu [/ESHAPE]
Rysowanie elementów
Utility MenuPlotElements
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2. Przyłożenie więzów i obciążeń
Blokada stopni swobody w punktach bazowych
Main MenuSolutionLoadsDefine LoadsApply
StructuralDisplacementOn Keypoints trzeba wskazać naj-
pierw punkty bazowe 1 i 3, OK, wybrać stopnie swobody <UX, UY, UZ> 
i w polu Value wpisać <0>, potem Apply, wskazać punkt 2, OK i spośród 
stopni swobody wybrać <UZ> i Value <0>, kończąc OK. Narzucenie tego 
ostatniego więzu zablokuje możliwość sztywnego ruchu łuku w formie obrotu 
wokół cięciwy łączącej podpory.
Siła skupiona w punkcie bazowym
Main MenuSolutionLoadsDefine LoadsApplyStructural
Force/MomentOn Keypoints, wskazać punkt 2 i OK, potem wybrać 
siłę <FY> i w polu Value wpisać jej wartość <-20000>, kończąc OK.
Zapis bazy danych
Przycisk SAVE_DB, aby zachować model i dane
(lub: Utility MenuFileSave as Jobname.db)

3. Uzyskanie rozwiązania dla założenia małych deformacji
Main MenuSolutionSolveCurrent LS
4. Odczytanie wyniku
Selekcja punktu do odczytu przemieszczenia
Utility MenuSelectEntities ..., z listy wskazać (patrz punkt Selek-
cja) <Nodes> <By Num/Pick>, OK i wpisać numer <2> i znów OK, a potem
Wydruk wartości przemieszczenia
Main MenuGeneral PostprocList ResultsNodal Solution, 
spośród których należy wybrać DOF Solution i Displacement vector sum
W efekcie odczyta się wartość 5,2 mm przemieszczenia Uy (pionowego) 
w punkcie przyłożenia siły.
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5. Przywrócenie pełnego modelu i ustalenie parametrów analizy nieliniowej
Utility MenuSelectEverything
Ustalenie opcji analizy nieliniowej
Main MenuSolutionAnalysis TypeSol’n Controls, trzeba wy-
brać w Analysis Options <Large Displacement Static>, Number of substeps 
<20>, Frequency: <Write every substep> i nacisnąć OK.

6. Ponowne uzyskanie rozwiązania, tym razem przy założeniu dużych de-
formacji

Main MenuSolutionSolveCurrent LS
7. I ponowne odczytanie wyniku przemieszczenia w miejscu działania siły
Selekcja
Utility MenuSelectEntities ..., wybiera się <Nodes>
<By Num/Pick>, OK i wpisuje numer <2> i znów OK, a potem
Wydruk
Main MenuGeneral PostprocList ResultsNodal Solution, 
wybrać DOF Solution i Displacement vector sum i odczytać wartość 9,2 mm, 
istotnie większą od tej uzyskanej w analizie liniowej. Oznacza to, że założe-
nie o małych deformacjach jest w przypadku takiej konstrukcji niesłuszne.

8. Analiza przebiegu procesu iteracji rozwiązania zadania nieliniowego
MainMenuGeneralPostprocList ResultsIteration Summary
MainMenuGeneralPostprocList ResultsDetailed Summary
Można zauważyć, że proces osiągnął zbieżność w siedmiu podkrokach, 
a ustalony wstępnie krok czasowy 1/20=0,05 został przez program zwięk-
szony wobec szybkiej zbieżności obliczeń. Wydruk informuje też, że całko-
wita liczba iteracji wyniosła 9.
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9. Rysunek przemieszczenia
Selekcja wszystkich węzłów i elementów
Utility MenuSelectEverything
Zmiana skali rysowania przemieszczeń
Utility MenuPlotCtrlsStyleDisplacement Scaling …, aby 
zmienić skalę dla przemieszczeń, wpisując przykładowo <5>
Rysowanie wykreu poziomicowego przemieszczenia
Main MenuGeneral PostprocPlot ResultsContour Plot 
Nodal Solu i wybrać DOF solution, a wśród nich Y-component of  
displacement
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10. Animacja obrazu deformacji
Utility MenuPlotCtrlsAnimateDeformed Results … i po-
nownie trzeba wskazać składową Y przemieszczenia. Animację zatrzymuje 
naciśnięcie Stop lub Close.

11. Sporządzenie wykresu zależności siły obciążającej od ugięcia w punkcie 
jej przyłożenia.

Main MenuTimeHist PostPro
W otwartym oknie Time History Variables w wykazie zmiennych (Variable 
List) jest początkowo tylko zmienna Time w znaczeniu omówionym powyżej. 
Aby dołożyć inne wartości, trzeba przycisnąć przycisk Add Data (zielony plus 
w menu), w kolejnym oknie Add Time-History Variable wskazać wśród stop-
ni swobody (DOF) składową Y przemieszczenia, a po zapytaniu o miejsce, 
z którego przemieszczenie ma być odczytane, wskazać węzeł w środku łuku 
lub wpisać jego numer <2> i nacisnąć OK. Teraz, oprócz Time, widać jeszcze 
zmienną UY_2. Po kliknięciu w nią w linijce kalkulatora można dopisać funk-
cję abs (absolute value – wartość bezwzględna), aby pozbyć się ujemnego 
znaku. Po wpisaniu poprawnie z nawiasami i zatwierdzeniu przez Enter nale-
ży zgodzić się na zastąpienie poprzedniej wartości przez nową.

Należy pamiętać, że wartość Time = 1 oznacza koniec procesu iteracyjne-
go, czyli osiągnięcie przez siłę zadanej wartości 20 000 N. Wartość tej siły, 
a nie czasu, ma być odłożona na wykresie. Kolejną zmienną można wpro-
wadzić, wpisując w kalkulatorze jej nazwę <sila> oraz sposób wyliczania 
jako <{TIME}*20000> i naciskając Enter. Potem wskazać, zaznaczając przy-
ciskiem, że na osi X wykresu ma być UY_2. To, że na osi pionowej ma być 
siła, wskazuje się, zostawiając wyróżnioną jej pozycję na liście zmiennych.
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Wreszcie, naciskając przycisk Graph Data, uzyskuje się żądany wykres, ob-
serwując nieliniową zależność siły i ugięcia (w zadaniu liniowym byłaby to li-
nia prosta).
Opcje tego wykresu można zmieniać przez Utility MenuPlotCtrls 
StyleGraphs.

Po wybraniu opcji Modify Axes … można zmieniać skalę (minimum, mak-
simum), podpisy osi czy sposób drukowania liczb na osiach.
Po wypełnieniu okna (np. jak na rysunku poniżej), zatwierdzeniu opcji przez 
OK i wykonaniu Utility MenuPlotReplot uzyskuje się wykres po-
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prawnie opisany. Warto dodać, że oprócz zmiany osi można modyfiko-
wać sposób rysowania krzywej (Modify Curve …) albo siatkę wykresu  
(Modify Grid ...). Z kolei, aby uaktywnić przyciski sterowania grafiką 
(powiększanie, obracanie, przesuwanie itp.) również w odniesieniu do wy-
kresu, należy wybrać Utility MenuPlotCtrlsStyleGraphs 
Viewing Control.
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Zapis omówionego przykładu w języku APDL znajduje się na pliku  
belkazakrzywiona.txt. Celem zadania jest przeprowadzenie analizy liniowej 
oraz geometrycznie nieliniowej dla prostej konstrukcji małowyniosłego sprę-
żystego łuku o przekroju prostokątnym. Łuk jest przegubowo nieprzesuwnie 
podparty na obu końcach oraz ma zablokowaną możliwość ruchu sztywnego 
przez obrót z płaszczyzny. W środku rozpiętości przyłożona jest skupiona siła 
działająca do środka krzywizny. Istotą przykładu jest porównanie wyników 
uzyskanych przy dwóch różnych sformułowaniach i zauważenie, że rezultaty 
analizy liniowej i nieliniowej mogą się istotnie różnić zarówno ilościowo, jak 
i jakościowo. Plik zawiera definicję geometrii, przykład wprowadzania opisu 
przekroju dla elementu BEAM189, nałożenie więzów i obciążeń oraz uzy-
skanie rozwiązania. Dla sformułowania nieliniowego plik zawiera przykład 
wprowadzenia wartości odpowiednich parametrów, takich jak liczba podkro-
ków w procesie iteracyjnym oraz częstość zapisywania otrzymywanych wy-
ników. W części postprocesora (/POST1) dokonywany jest odczyt wartości 
największego ugięcia po rozwiązaniu zarówno w sformułowaniu liniowym, 
jak i nieliniowym. Po rozwiązaniu zadania nieliniowego tworzony jest wy-
kres zależności obciążenia i ugięcia za pomocą odpowiednich poleceń time- 
-history postprocesora (/POST26). Wykres ilustruje nieliniowy charakter 
ścieżki równowagi dla analizowanej konstrukcji.

Omówienie rozwiązania w ANSYSie zadania kontaktowego można zna-
leźć w pracy [5].

5. Materiał sprężysto-plastyczny

Oprócz nieliniowości geometrycznej (duże przemieszczenia) w analizie 
konstrukcji może wystąpić nieliniowość fizyczna, związana z nieliniowym 
prawem materiałowym. Podstawowym przykładem jest zastosowanie mode-
lu materiału sprężysto-plastycznego, w którym proporcjonalność pomiędzy 
naprężeniem i odkształceniem zachodzi dla małych naprężeń, do osiągnięcia 
przez naprężenie (na ogół zastępcze) wartości nazywanej granicą plastycz-
ności. Powyżej tej wartości prawo Hooke’a nie obowiązuje, a relacja między 
naprężeniem i odkształceniem jest formułowana w zależności od przyjętego 
modelu materiału sprężysto-plastycznego ([8]). Ponadto w materiale mogą 
powstawać odkształcenia trwałe, które nie znikają po całkowitym odciąże-
niu. Z punktu widzenia obliczeń prowadzonych metodą elementów skończo-
nych można efekt nieliniowości materiałowej traktować jak zmienną macierz 
modułów E  w relacji σσ εε= E ,  która jest używana do budowy elementowych 
macierzy sztywności. W efekcie równanie metody elementów skończonych 
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może zostać zapisane w postaci (2), na ogół z pominięciem zależności sił 
węzłowych od wektora stopni swobody. Proces rozwiązania prowadzony jest 
w sposób omówiony powyżej jako zadanie przyrostowe.

Pakiet ANSYS zawiera definicje różnych modeli materiału sprężysto-pla-
stycznego. Użycie któregokolwiek z nich w modelowaniu powoduje auto-
matyczne przejście na technikę przyrostową i rozwiązywanie zadania jako 
nieliniowego.

W wersji 12.0 pakietu można wybrać model materiału sprężysto-plastycz-
nego, o własnościach niezależnych od prędkości (rate independent), spo-
śród następujących:
Bilinear Kinematic Hardening – dwuliniowe wzmocnienie kinematyczne
Multilinear Kinematic Hardening – wieloliniowe wzmocnienie kinematyczne
Nonlinear Kinematic Hardening – nieliniowe wzmocnienie kinematyczne
Bilinear Isotropic Hardening – dwuliniowe wzmocnienie izotropowe
Multilinear Isotropic Hardening – wieloliniowe wzmocnienie izotropowe
Nonlinear Isotropic Hardening – nieliniowe wzmocnienie izotropowe
oraz modele o wzmocnieniu mieszanym, oparte o podejście Chabocha, 
wszystko zarówno w podejściu izotropowym (Mises plasticity), jak i anizo-
tropowym (Hill plasticity). Ponadto załączono model Druckera–Pragera dla 
materiałów niemetalowych (w tym betonu – concrete) oraz specjalny model 
dla żelaza (cast iron).

Każdy z wymienionych modeli materiału może być wybrany z listy 
Main MenuPreprocessorMaterial PropsMaterial Models, 
a potem Structural-Nonlinear-Inelastic. Wymaga się najpierw podania sta-
łych dla zakresu sprężystego, a następnie odpowiednich stałych materia-
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łowych dla zakresu plastycznego. Należy przy tym pamiętać, że nie każdy 
typ elementu wybrany do dyskretyzacji może uwzględniać odkształcenia pla-
styczne, co trzeba sprawdzić w jego opisie, zanim skojarzy się z nim model 
materiału. Dla często stosowanego modelu materiału sprężysto-plastyczne-
go ze wzmocnieniem liniowym należy podać moduł Younga, współczynnik 
Poissona, a następnie granicę plastyczności (<Yield Stss>) i moduł wzmoc-
nienia (<Tang Mod>).

Po wprowadzeniu danych i naciśnięciu przycisku Graph można zobaczyć 
zdefiniowane własności materiału na wykresie zależności naprężenia i od-
kształcenia w stanie jednoosiowym.

Teoretycznie, dla materiału idealnie plastycznego (bez wzmocnienia), moduł 
styczny powinien wynosić zero. Pomijając fakt, że to tylko idealizacja i taki mate-
riał nie istnieje, a jego model używany jest do oszacowań nośności, w metodzie 
elementów skończonych przyjęcie zera doprowadzi do rozbieżności procesu itera-
cyjnego, gdyż nie będzie jednoznaczności zależności ε(σ): dla wartości naprężenia 
równej granicy plastyczności wartość odkształcenia nie będzie jedna. Dodatkowo, 
dla naprężenia choćby minimalnie większego od granicy plastyczności stan rów-
nowagi w punkcie nie istnieje, co uniemożliwia skuteczne przeprowadzenie itera-
cji. Dlatego, chcąc użyć w obliczeniach materiału (prawie) idealnie plastycznego, 
należy zadać moduł styczny mały w porównaniu z modułem Younga (np. sto razy 
mniejszy), ale jednak większy od zera.
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Przykłady definiowania materiałów sprężysto-plastycznych za pomocą 
języka APDL znajdują się na pliku materialsprezystoplastyczny.txt. W przy-
kładach tych nie są rozwiązywane żadne zadania obliczeniowe, natomiast 
użyte są polecenia preprocesora do definiowania niesprężystych własności 
materiału. W pierwszym przykładzie pokazano sposób definiowania mate-
riału sprężysto-plastycznego ze wzmocnieniem liniowym, w którym zarów-
no moduł sprężystości, jak i granica plastyczności oraz moduł wzmocnienia 
przyjmują wartości zależne od temperatury. Przykład drugi pokazuje sposób 
definiowania materiału sprężysto-plastycznego ze wzmocnieniem wieloli-
niowym (krzywa wzmocnienia jest łamana), również z uwzględnieniem za-
leżności własności od temperatury. W obu przypadkach pokazano sposób 
wykreślenia definiowanych zależności naprężenia od odkształcenia w stanie 
jednoosiowym.



III. Analiza stateczności

1. Wprowadzenie

W inżynierskiej analizie konstrukcji, oprócz określenia stanu równowagi 
i znalezienia odpowiedzi na zadane obciążenia w postaci przemieszczeń, 
naprężeń, odkształceń itd., ważnym zadaniem jest też sprawdzenie jej sta-
teczności. Dotyczy to zwłaszcza konstrukcji prętowych poddanych obciąże-
niom ściskającym oraz cienkościennych konstrukcji powierzchniowych ści-
skanych lub ścinanych w powierzchni środkowej. Utrata stateczności jest 
zwykle związana z silnym, często niekontrolowanym wzrostem naprężeń, 
prowadzącym do zniszczenia ustroju, i dlatego w większości przypadków 
projektowania inżynierskiego jest uważana za zjawisko niedopuszczalne. 
Z praktycznego punktu widzenia inżyniera interesują krytyczne wartości 
obciążenia oraz formy własne. Krytyczne to takie wartości przyłożonych 
do konstrukcji obciążeń, przy których możliwa jest utrata stateczności czy 
to przez bifurkację (pojawienie się obok podstawowej, sąsiedniej postaci 
równowagi), czy to przez osiągnięcie punktu granicznego, zwykle ozna-
czającego możliwość przeskoku (skończonej zmiany przemieszczeń przy 
nieskończenie małej zmianie obciążeń). Każdej wartości krytycznej obcią-
żenia odpowiada forma własna, czyli kształt, jaki przyjęłaby konstrukcja 
po wyboczeniu.

Analityczne rozwiązania problemu utraty stateczności istnieją jedynie 
dla podstawowych modeli konstrukcji (pręt, płyta, powłoka), natomiast dla 
struktur złożonych pozostają rozwiązania przybliżone, jak mes, przy czym 
zadanie jest z natury rzeczy nieliniowe, gdyż konieczne jest odstąpienie 
od zasady zesztywnienia. W ujęciu inżynierskim przyjmuje się zazwyczaj, 
że obciążenie jest jednoparametrowe, co oznacza, że wektor sił węzłowych 
jest proporcjonalny do wektora wzorcowego

 P P= ∗λ  (5)
oraz że w stanie krytycznym przyrostowi obciążenia, wyrażonemu przyro-
stem mnożnika λ, odpowiadają dwa różne rozwiązania na przyrosty prze-
mieszczeń (stopni swobody)

 K q q P K q q PT Toraz( ) ( )⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅∗ ∗∆ ∆ ∆ ∆1 2λ λ  (6)
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Po odjęciu równań (6) stronami otrzymuje się układ jednorodny
 K q q qT gdzie( ) ,⋅ = = −ψψ ψψ0 1 2∆ ∆  (7)
który może mieć rozwiązanie niezerowe tylko wtedy, gdy macierz styczna KT 
jest osobliwa, czyli jej wyznacznik det KT = 0. Zerowanie się tego wyznacz-
nika jest statycznym kryterium osiągnięcia przez układ stanu krytycznego. 
Nierówny tożsamościowo zeru wektor własny y interpretowany jest jako róż-
nica między dwoma rozwiązaniami stanu równowagi, z których jedno utoż-
samia się z tzw. stanem podstawowym, a drugie z różnym od niego stanem 
pokrytycznym. Macierz styczna zależy, jak w zadaniu nieliniowym, od stanu 
przemieszczeń i naprężeń, a problem wyznaczenia obciążenia (mnożnika), 
dla którego jej wyznacznik równa się zero, nazywa się zagadnieniem wła-
snym. W zależności od sposobu rozwinięcia macierzy stycznej w szereg 
wokół położenia równowagi otrzymuje się różne sformułowania zadania wła-
snego ([2]). Najczęściej stosowane (i takie podejście przyjmuje ANSYS) jest 
zlinearyzowane zadanie stateczności początkowej, w którym macierz KT(q) 
wyraża się sumą macierzy sztywności liniowej K oraz iloczynu mnożnika 
obciążenia λ i tzw. macierzy sztywności naprężeniowej Kσ(q), a równanie (7) 
przyjmuje postać
 ( ( ))K K q+ ⋅ =λ σσ ψψ 0  (8)
Macierz Kσ jest zależna od stanu deformacji i stanu naprężeń, a więc i ob-
ciążeń w układzie. Modyfikacja macierzy sztywności liniowej w równaniu (8) 
może być w takim razie rozumiana jako znane z elementarnej wytrzymało-
ści materiałów odejście od zasady zesztywnienia i uwzględnienie wpływu 
deformacji na bieżącą sztywność konstrukcji. Wyznaczenie takiej wartości 
mnożnika obciążenia λ, dla której
 det( ( ))K K q+ =λ σσ 0  (9)
jest równoważne określeniu obciążenia krytycznego. Wyliczona wartość 
mnożnika oznacza, ile razy należy zmienić wszystkie obciążenia działają-
ce na konstrukcję (przy których wyliczono macierz sztywności naprężenio-
wej), aby stały się one obciążeniami krytycznymi. Rozwiązując równanie (9), 
otrzymuje się cały ciąg wartości własnych λi oraz stowarzyszonych z nimi 
form własnych yi, które należy interpretować jako wartości krytyczne obcią-
żenia, odpowiadające kolejnym formom utraty stateczności. Z praktycznego 
punktu widzenia najistotniejsza jest najmniejsza z wartości własnych, gdyż 
odpowiada ona pierwszej, najniższej spośród wielu, wartości krytycznej ob-
ciążenia.
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2. Analiza stateczności w ANSYSie

Pomimo znacznej złożoności problemu wyznaczania obciążeń krytycz-
nych, użytkownik pakietu ANSYS, mając zbudowany model analizowanej 
konstrukcji, może uzyskać jego rozwiązanie niewielkim nakładem dodatko-
wej pracy. Program prowadzi tę analizę według opisanego wyżej algorytmu, 
to znaczy rozwiązuje problem własny zlinearyzowanej stateczności począt-
kowej. W pierwszym kroku należy zatem uzyskać klasyczne rozwiązanie 
statyczne dla zadanych warunków brzegowych i obciążenia, z tym, że na 
zakończenie musi być wyznaczona macierz sztywności naprężeniowej. 
Uzyskuje się to przez aktywację w opcjach analizy Static SolutionSol’n 
Controls w zakładce Basic <Calculate prestress efects> przed rozwiąza-
niem SolutionSolveCurrent LS. Polecenie tekstowe do aktywacji 
to PSTRES, ON, a do rozwiązania SOLVE.

W następnym kroku zmienia się typ analizy na <Eigen Buckling> (polecenie 
ANTYPE, BUCKLE).
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W opcjach SolutionAnalysis TypeAnalysis Options

ustala się liczbę wartości własnych do wyliczenia (BUCOPT) oraz w kolej-
nym oknie SolutionLoad Step OptsExpansionPassSingle 
ExpandExpand Modes,

decyduje się (MXPAND), ile form własnych ma zostać wyznaczonych i za-
pisanych w plikach wynikowych, jak i to, czy mają być wyliczane wyniki 
elementowe. Wyniki elementowe, o których liczeniu się decyduje, to m.in. 
naprężenia, więc ta decyzja jest istotna w przypadku zainteresowania 
analizą stanu konstrukcji po utracie stateczności, a zwłaszcza jakościową 
analizą rozkładu naprężeń. Domyślna wartość tej opcji to No, zatem bez 
ustawienia jej na Yes (MXPAND, ile, , , YES) wartości naprężeń dla 
stanów pokrytycznych są niedostępne. Po ustaleniu wszystkich opcji po-
nownie uruchamia się solver SolutionSolveCurrent LS, co tym ra-
zem oznacza polecenie wyznaczenia wartości krytycznych i form własnych 
z nimi związanych.
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ANSYS rozwiązuje zadanie zlinearyzowanej stateczności początkowej, co ozna-
cza, że wszelkie nieliniowości geometryczne (duże przemieszczenia), materiałowe 
(np. plastyczność) czy konstrukcyjne (elementy kontaktowe, więzy jednostronne, 
zmienna sztywność) są pomijane, a macierz sztywności liniowej jest wyznaczana 
jako stała dla parametrów początkowych.

Wszelkie obciążenia skupione są traktowane jako przestrzennie ustalone w pro-
cesie utraty stateczności, co oznacza, że ich kierunek działania nie zmienia się przy 
wyboczeniu. Obciążenia ciśnieniowe są traktowane jako śledzące, co oznacza, że 
w trakcie wyboczenia zachowują kierunek działania w stosunku do odkształcającej 
się konstrukcji (np. zawsze prostopadły do ścianki zbiornika). Takie uwzględnie-
nie zachowania się obciążenia w trakcie utraty stateczności na ogół prowadzi do 
różnych wartości krytycznych mimo statycznej równoważności układów obciążeń 
działających w stanie przedkrytycznym.

Po uzyskaniu rozwiązania odczytuje się krytyczne mnożniki obciąże-
nia w postprocesorze General PostprocResults Summary z ta-
belki z kolejnymi numerami w kolumnie SET i wartościami w kolumnie  
TIME/FREQ.

W razie potrzeby odczytania wartości krytycznej mnożnika obciążenia 
o numerze nr i zapamiętania jej w parametrze o nazwie lambda, stosuje 
się w postprocesorze, po rozwiązaniu zadania buckle, polecenie *GET,  
lambda, MODE, nr, FREQ. Może to być przydatne przykładowo w zadaniu 
optymalizacji, w którym wartość krytyczna mnożnika obciążenia jest funkcją 
celu albo ograniczeniem. Na pliku z wynikami każda forma własna traktowa-
na jest jako osobny podkrok (substep). Kolejne formy własne, czyli kształt 
konstrukcji po utracie stateczności, można przeglądać w znany sposób  
General PostprocPlot ResultsDeformed Shape, przy czym 
każda kolejna forma musi uprzednio zostać wczytana z pliku wynikowego 
przez ścieżkę General PostprocRead Results ….
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Wyniki elementowe, takie jak naprężenia, można analizować w znany spo-
sób, pod warunkiem, że ich liczenie zostało wymuszone odpowiednią opcją 
przed rozwiązaniem.

Przykład tekstowego zapisu zadania wyznaczenia krytycznych warto-
ści obciążenia oraz form własnych dla ściskanego płaskownika znajduje 
się na pliku statecznoscbelki.txt. Zapisane w nim zadanie polega na utwo-
rzeniu dyskretnego modelu prostego pręta o przekroju prostokąta (pła-
skownika) za pomocą tzw. direct modeling, czyli bezpośredniej generacji 
węzłów i elementów bez modelowania pośredniego (indirect, solid mode-
ling) za pomocą punktów bazowych i linii. Pręt jest utwierdzony na jednym 
końcu, a na drugim obciążony osiowo siłą ściskającą. Celem ćwiczenia 
jest wyznaczenie wartości pierwszych trzech sił krytycznych, które można 
porównać ze znanymi wartościami wyznaczonymi wzorami analitycznymi 
typu Eulera. Oprócz wartości krytycznych wyznaczane są i rysowane rów-
nież związane z nimi formy własne. Dodatkowo w pliku tym umieszczono 
przykład formatowanego zapisu wyników obliczeń na zewnętrzne pliki tek-
stowe. Za pomocą instrukcji pętli iteracyjnej (*DO) tworzone są trzy pliki, 
z których każdy zawiera numer formy własnej, wartość związanego z nią 
krytycznego mnożnika obciążenia oraz kolumny liczb z wartościami prze-
mieszczeń węzłów dla tej formy. Zapisano przykłady formatowania w stylu 
języka FORTRAN oraz technikę przełączania strumienia wyjściowego mię-
dzy ekranem a plikiem.
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3. Uwagi

Należy pamiętać, że forma własna zawsze jest wyznaczona z dokładno-
ścią do nieznanej amplitudy, co oznacza, że znany jest charakterystyczny 
kształt, ale nie rzeczywista wielkość przemieszczenia. ANSYS skaluje formę 
własną tak, że największe całkowite przemieszczenie wynosi 1. Ponadto, 
chociaż można w opcjach żądać wyliczania wyników elementowych, to niosą 
one informacje jakościowe, a nie ilościowe. Ponieważ stan pokrytyczny nie 
jest jednoznacznie określony, więc naprężenia, odkształcenia i inne wartości 
elementowe nie są rzeczywistymi, jakie wystąpią po utracie stateczności. 
Można te wyniki wykorzystać do jakościowej analizy skutków utraty statecz-
ności, jak na przykład redystrybucja naprężeń, powstawanie stref koncen-
tracji itp. Należy również pamiętać, że wyznaczony w analizie stateczności 
mnożnik krytyczny dotyczy wszystkich obciążeń działających na konstruk-
cję. W praktyce może być tak, że niektóre obciążenia są stałe i ich mnoże-
nie przez λ nie ma praktycznego sensu. Podstawowym przykładem jest tu 
ciężar własny konstrukcji. Jeśli zostanie on uwzględniony w analizie statycz-
nej, to ma wpływ na macierz sztywności naprężeniowej, a przez to również 
na krytyczną wartość mnożnika. Z drugiej strony pomnożenie ciężaru przez 
λ ≠ 1 oznacza konstrukcję inną niż analizowana. Podobnie przy obciąże-
niach złożonych niektóre z nich mogą być zawsze ustalone, a inne podlegać 
zmianie aż do utraty stateczności. I znów mnożenie tych stałych przez λ ≠ 1 
zmieniałoby sens zadania. W takich sytuacjach należy problem rozwiązywać 
iteracyjnie. Oznacza to w tym przypadku wielokrotne powtórzenie rozwiąza-
nia zadania stateczności przy tak dobieranych wartościach obciążeń zmien-
nych, aż mnożnik λ będzie równy 1. Taka jego wartość oznacza, że zestaw 
działających obciążeń jest (bez żadnych zmian) krytyczny w sensie utraty 
stateczności. Schemat tego działania zilustrowany jest poniżej.

Schemat 1
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Opisane zadanie iteracyjne można wykonać z pomocą pakietu optymalizacyj-
nego wbudowanego w program ANSYS (punkt: Zadanie optymalizacji). Należy 
w nim przyjąć obciążenia podlegające zmianie jako zmienne projektowania (design  
variables), a wartość | λ – 1 | jako funkcję celu (objective), której minimum równe zero 
oznacza λ = 1.

W każdej dokumentacji pakietów elementów skończonych podkreśla się, 
że rozwiązanie zadania stateczności jest „niekonserwatywne”. Należy przez 
to rozumieć, że uzyskana z obliczeń wartość obciążenia krytycznego jest 
zawsze wyższa od rzeczywistej. Jest ona rozwiązaniem matematycznego 
problemu bifurkacji dla układu idealnego, gdyż obliczenia prowadzone są dla 
konstrukcji idealnej, o ściśle zadanych wymiarach, kształtach, własnościach 
materiału, więzach i obciążeniach. Ponieważ w praktyce konstrukcje zawsze 
obarczone są imperfekcjami, to rzeczywista wartość krytyczna jest mniejsza 
i to w skali trudnej do określenia. Stąd dla konstrukcji narażonych na utra-
tę stateczności przyjmuje się wysokie współczynniki bezpieczeństwa, przez 
które dzieli się obliczone dla stanu idealnego obciążenia krytyczne, aby uzy-
skać obciążenia dopuszczalne dla konstrukcji rzeczywistej. Odpowiedzial-
ność w tym zakresie bierze na siebie inżynier rozumiejący sens zjawiska 
i wartość uzyskiwanych wyników obliczeń.

4. Pierwsza forma własna jako imperfekcja

Wobec powyższych uwag, ważnym z praktycznego punktu widzenia 
zadaniem może być analiza konstrukcji obarczonej imperfekcjami. Zasad-
nicza trudność leży jednak w tym, że na ogół są one nieznane zarówno 
w odniesieniu do postaci, jak i wielkości odchyleń konstrukcji rzeczywistej 
od idealnego modelu obliczeniowego. Przyjmuje się przykładowo, że do-
bre przybliżenie zachowania się konstrukcji po utracie stateczności można 
uzyskać, analizując jej duże deformacje przy początkowych małych imper-
fekcjach „podobnych” do pierwszej formy własnej. Jeśli taka geometryczna 
imperfekcja jest mała, to deformacja konstrukcji przy obciążeniu znacznie 
niższym od bifurkacyjnego będzie niewiele różna od deformacji konstruk-
cji idealnej. Wraz ze wzrostem obciążenia obserwuje się jednak, zamiast 
zjawiska bifurkacji, wyraźnie nieliniową zależność obciążenia i przemiesz-
czenia, która czasem może prowadzić do punktu nośności maksymalnej 
i przeskoku (jak na rysunku 4). Wzrastająca skala niedokładności może 
zmienić przebieg ścieżki równowagi zarówno ilościowo (wartość krytyczna 
obciążenia), jak i jakościowo (zmiana formy utraty stateczności, np. z bifur-
kacji na przeskok).
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W programie ANSYS można łatwo narzucić imperfekcję początkowego 
kształtu, podobną do formy własnej. Najpierw buduje się model konstrukcji 
idealnej, dla której przeprowadza się analizę statyczną, a potem wybocze-
niową (buckling), w wyniku czego w plikach z rozszerzeniem rst zostaną 
zapisane wszystkie wyznaczone formy własne konstrukcji w postaci prze-
mieszczeń węzłów. Następnie, wracając do preprocesora, wykorzystuje się 
opcję modelowania PreprocesorModelingUpdate Geom w celu 
zaburzenia idealnej geometrii wyjściowej. Należy podkreślić, że będzie to 
zmiana bezodkształceniowa, tak jakby konstrukcja bez działania obciążeń 
od początku była nieidealnie wykonana.

W polu <FACTOR> ustala się skalę imperfekcji, podając mnożnik, przez 
który zostaną pomnożone wyliczone wcześniej przemieszczenia. W polu 
<SBSTEP> podawany jest numer formy własnej, na której kształcie ma być 
oparta imperfekcja, a na końcu trzeba wskazać plik z wcześniej uzyskany-
mi rozwiązaniami. Po zatwierdzeniu klawiszem OK przemieszczenia węzłów 
zostaną pobrane ze wskazanego pliku, pomnożone przez mnożnik i doda-
ne do początkowych (idealnych) współrzędnych węzłów siatki, zmieniając 
ich położenia. To samo działanie realizuje polecenie tekstowe preprocesora 
UPGEOM, factor, lstep, sbstep, file, rst. Dla tak zmienionej 
konstrukcji zdyskretyzowanej przeprowadza się pełną analizę geometrycz-
nie nieliniową, jak opisano wyżej.
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Podobną aktualizację początkowych położeń węzłów można przeprowadzić nie 
tylko po analizie wyboczeniowej. Można w ten sposób uwzględnić wpływ wcześniej 
przyłożonego obciążenia, którego skutek odkształceniowy ma być kształtem po-
czątkowym dla nowej, uwolnionej od naprężeń konstrukcji.

Przykład tekstowego zapisu zadania, w którym analizuje się ugięcia belki 
obarczonej imperfekcją zgodną z pierwszą formą własną, podano w pliku 
APDL imperfekcja1mod.txt. Po poleceniach modelowania (analogicznych 
jak w poprzednim zadaniu) przeprowadzana jest analiza statyczna i po niej 
analiza utraty stateczności pręta idealnego, utwierdzonego na jednym końcu 
i ściskanego siłą osiową przyłożoną na drugim. Po wyznaczeniu pierwszej, 
podstawowej formy własnej przeskalowane przemieszczenia z nią związane 
są nakładane na pierwotne położenia węzłów, stanowiąc nowy kształt po-
czątkowy konstrukcji nieidealnej. Równowaga tej konstrukcji jest następnie 
analizowana w podejściu nieliniowym geometrycznie. W wyniku otrzymuje 
się zależność (wykres) poziomego przemieszczenia końca pręta od warto-
ści przyłożonej siły. Pamiętając, że przemieszczenie to jest równe zero dla 
konstrukcji idealnej, wykres taki można traktować jako ilustrację wpływu im-
perfekcji. Drugi z tworzonych wykresów pokazuje obie składowe przemiesz-
czeń końca pręta w funkcji przyłożonej siły. Można zauważyć niewielką war-
tość skrócenia (przemieszczenie pionowe), narastającą wraz z obciążeniem 
zwłaszcza dla sił bliskich krytycznej, wyznaczonej dla konstrukcji idealnej. 
Podobnie, wyraźny wzrost przemieszczenia poziomego w pobliżu siły kry-
tycznej wskazuje, że w konstrukcji rzeczywistej (z imperfekcjami) nie zacho-
dzi zjawisko rozdwojenia ścieżki równowagi, a dla małych wartości obciążeń 
pręty idealny i rzeczywisty deformują się podobnie.



IV. Zadanie optymalizacji

1. Wprowadzenie

W inżynierskiej praktyce projektowania konstrukcji często staje się przed 
zadaniem optymalnego doboru pewnych wielkości ją określających. W tej 
klasie zagadnień mieści się na przykład podstawowe zadanie wytrzymało-
ści materiałów, polegające na doborze wymiaru przekroju z warunku bez-
pieczeństwa i/lub sztywności. Polega ono na takim wyznaczeniu wymiaru 
przekroju pręta, aby największe naprężenie nie przekroczyło wartości do-
puszczalnej oraz/lub aby deformacja (ugięcie, wydłużenie, kąt skręcenia) 
mieściła się w zadanych granicach. Ponieważ na ogół wylicza się minimalną 
konieczną wartość tego wymiaru, to rozwiązanie odpowiada minimalizacji 
ciężaru (objętości) przy jednoczesnym spełnieniu warunków ograniczają-
cych, nałożonych na wartości naprężeń i/lub przemieszczeń.

Problem może być znacznie szerszy, gdy liczba zmiennych wielkości 
do ustalenia jest większa niż jeden, a liczba warunków ograniczających 
większa niż dwa. Można poszukiwać kilku wymiarów przekroju pręta albo 
różnych wymiarów dla różnych prętów w konstrukcji. Można dobierać gru-
bości i kształty konstrukcji powierzchniowych. Optymalizacji mogą też pod-
legać własności materiału reprezentowane przez odpowiednie stałe. Moż-
na optymalnie dobrać miejsca podparcia albo przyłożenia obciążeń. W grę 
wchodzą też takie zmienne projektowania jak żebra usztywniające (liczba, 
miejsca przyłożenia, wymiary) czy otwory (rozmiar, liczba), powodujące 
zmniejszenie ciężaru.

Za kryterium optymalności można przyjmować minimum ciężaru (często 
tożsame z minimum objętości), ale też można minimalizować ugięcia czy 
naprężenia albo maksymalizować wartości krytyczne obciążeń lub często-
tliwości drgań własnych. Ważnym kryterium, choć zwykle trudnym do ujęcia 
obliczeniowego, może być koszt wykonania konstrukcji.

Warunki ograniczające wprowadzane w procesie optymalizacji często 
są zamieniane z wymienionymi kryteriami. Na przykład, kiedy minimalizuje 
się ciężar, stawiane są ograniczenia na maksymalne naprężenia (warunek 
bezpieczeństwa) i deformacje (warunek sztywności). Kiedy poszukiwana 
jest konstrukcja o najmniejszych deformacjach, to objętość na ogół jest usta-
lona, a pytaniem jest, jak rozmieścić materiał, aby ugięcie było najmniejsze. 
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Podobnie może być przy minimalizacji naprężeń albo maksymalizacji obcią-
żenia krytycznego.

Podsumowując, można powiedzieć, że w zadaniu optymalizacji należy 
dla (modelu) konstrukcji dobrać zmienne projektowe (design variables), 
tak aby zminimalizować wartość funkcji celu (objective function) przy speł-
nieniu warunków ograniczających nałożonych na wybrane zmienne stanu  
(state variables). Zmiennymi projektowymi zwykle są wymiary, wartości ob-
ciążeń, stałe materiałowe, miejsca podparcia itd. Funkcją celu, czyli kryte-
rium optymalności konstrukcji, może być np. ciężar (objętość) czy koszt. 
Zmienne stanu to wartości funkcji będących odpowiedzią układu na zadane 
obciążenie i warunki brzegowe, takie jak naprężenie, przemieszczenie, war-
tość krytyczna obciążenia, częstotliwość drgań własnych.

Ogólnie tak postawione zadanie optymalizacji konstrukcji może stanowić 
bardzo złożony problem matematyczny. W zadaniach inżynierskich uzyska-
nie jego rozwiązania często wymaga dużego nakładu obliczeniowego, a cza-
sem w ogóle nie jest możliwe.

2. Optymalizacja za pomocą ANSYSa

Droga dochodzenia do rozwiązania optymalnego z pomocą pakietu  
ANSYS jest najczęściej procesem iteracyjnym, przedstawionym poniżej na 
schemacie 2. W schemacie tym budowa modelu konstrukcji i uzyskanie roz-
wiązania to typowe zadania wykonywane za pomocą pakietu obliczeniowe-
go na etapach preprocesora i solution. Należy przy tym pamiętać, że model 
musi być zbudowany parametrycznie, to znaczy za pomocą zmiennych, które 
w kolejnych iteracjach będą mogły przyjmować nowe wartości. Wyznaczenie 
wartości funkcji celu oraz zmiennych stanu to na ogół operacje postproceso-
ra, w którym odczytuje się uzyskane wyniki (naprężenia, przemieszczenia, 
wartości krytyczne obciążeń, częstotliwości drgań własnych itp.), lub nawet 
preprocesora, w którym można na przykład wyznaczyć objętość czy ciężar 
konstrukcji. Trzeba pamiętać, że wszystkie potrzebne w procesie optyma-
lizacji wartości muszą być zapisane w postaci zmiennych, których warto-
ści i zmienność mogą podlegać analizie. Nie wystarczy zatem umiejętność 
odczytania interesującej informacji w graficznym interfejsie użytkownika, 
ale trzeba zapisać wartość liczbową do odpowiedniej zmiennej. W praktyce 
oznacza to konieczność zapisania parametrycznego modelu oraz poleceń 
postprocesora w języku APDL w pliku tekstowym.

Zupełnie osobnym zadaniem jest stwierdzenie, czy funkcja celu osiągnęła 
minimum z uwagi na zmienne projektowe. A jeśli tak, to czy jest to minimum 
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globalne, do którego się dąży, czy jedynie minimum lokalne, nie będące jesz-
cze końcowym rozwiązaniem. Podobnie trudnym problemem jest stosowna 
zmiana wartości zmiennych projektowych w sytuacji, gdy albo funkcja celu 
nie osiąga minimum, albo przyjęte zmienne prowadzą do rozwiązania nie-
dopuszczalnego, niespełniającego narzuconych ograniczeń. Oba te proble-
my są treścią metod optymalizacyjnych, które stanowią osobną dziedzinę 
wiedzy matematycznej i inżynierskiej i jako takie nie są omawiane w tym 
podręczniku. Zainteresowani znajdą informacje w literaturze [9] czy [10], 
a w niniejszym opracowaniu przyjmuje się, że pakiet ANSYS ma wbudowane 
odpowiednie narzędzia i algorytmy.

W praktyce, wykonując zadanie optymalnego doboru wartości zmiennych 
projektowych konstrukcji za pomocą programu ANSYS, należy zrealizować 
sekwencję kroków:
1. Utworzenie pliku analizy

Będzie on wielokrotnie używany w pętli optymalizacyjnej. Plik musi za-
wierać pełną sekwencję analizy i wykonywać zadania budowy modelu 

Schemat 2
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parametrycznego w preprocesorze (na ogół za pomocą zmiennych pro-
jektowych), uzyskania rozwiązania w etapie SOLUTION oraz odczytania 
w postprocesorze i przypisania parametrom wielkości odpowiedzi, których 
używa się jako zmienne stanu i funkcję celu. Koniecznym narzędziem do 
tego zadania jest instrukcja *GET, która służy do odczytywania z bazy 
wszelkich parametrów skalarnych. Ponadto niektóre informacje można 
odczytać, stosując polecenie ETABLE, służące do tworzenia tablic ele-
mentowych (np. siły wewnętrzne w belkach), albo używając funkcji języ-
ka APDL. Na przykład funkcja Ux(node) przyjmuje wartość składowej X 
przemieszczenia w węźle o numerze będącym jej argumentem. Uwaga! 
Z powodu wielokrotnego wczytywania i wykonywania poleceń z tego pliku 
w czasie procesu optymalizacji nie może on zawierać polecenia /CLEAR, 
gdyż oznaczałoby to wymazanie wartości zmiennych ustalanych przez 
optymalizator za każdym wejściem, a więc uniemożliwiałoby zbieżność 
procesu.

2. Nadanie wartości początkowych parametrom procesu optymalizacyjnego
Wartości początkowe są potrzebne do rozpoczęcia pętli optymalizacyj-
nej. Jeśli nie są zainicjowane, to ANSYS przyjmie domyślnie ich wartości 
równe zero, co może być powodem błędu obliczeń. Na przykład zerowy 
wymiar przekroju belki oznacza zerową sztywność i niemożność zapew-
nienia równowagi. Zwykle początkowe wartości nadaje się parametrom 
optymalizacji przez pierwsze wczytanie pliku analizy i uzyskanie rozwią-
zania „zerowego” dla początkowych wartości zmiennych projektowych. 
Wczytanie pliku realizuje ścieżka GUI Utility MenuFileRead  
Input from lub komenda /INPUT.
Wartości parametrów można też odtworzyć z bazy przez polecenie  
RESUME, jeśli po wcześniejszej analizie zostały zapisane za pomocą SAVE. 
Wreszcie też za pomocą ścieżki GUI Utility MenuParameters 
Save parameters (lub komendą PARSAV) można najpierw zapisać na 
pliku same parametry używane w analizie, a potem komendą PARRES lub 
przez Utility MenuParametersRestore parameters wczytać 
je na początku optymalizacji.

3. Wejście do procesora OPT i wskazanie pliku analizy
Rozpoczęcie pracy procesora OPT odbywa się przez tekstowe polece-
nie /OPT lub z rozwijalnej ścieżki Main MenuDesign Opt. Po roz-
poczęciu wskazuje się plik analizy (punkt 1), do którego program bę-
dzie się odwoływał w pętli iteracyjnej. Rozwija się menu Main Menu 
Design OptAnalysis FileAssign i wskazuje odpowiedni plik 
na dysku lub za pomocą komendy OPANL podaje się jego nazwę i roz-
szerzenie.
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4. Deklaracja zmiennych optymalizacji
Należy wskazać, które ze zdefiniowanych parametrów są zmiennymi de-
cyzyjnymi (design variables) i zmiennymi stanu (state variables), a któ-
ry stanowi wartość funkcji celu (objective function). Program ANSYS 
dopuszcza do 60 zmiennych decyzyjnych oraz do 100 zmiennych sta-
nu, natomiast funkcja celu, której wartość jest minimalizowana, może 
być tylko jedna. Odpowiednie czynności wykonuje się za pomocą po-
lecenia tekstowego OPVAR z odpowiednimi parametrami lub z rozwi-
jalnego menu przez ścieżki Main MenuDesign OptDesign  
Variables, Add Main MenuDesign OptState Variables, Add 
Main MenuDesign OptObjective, Add

Definiując zmienne decyzyjne i zmienne stanu, można wprowadzić ogra-
niczenia przez podanie wartości minimalnej i maksymalnej dla każdej 
z nich. Jest to naturalna droga określenia dopuszczalnego obszaru po-
szukiwań rozwiązania optymalnego. Jeśli w czasie procesu optymalizacji 
któraś ze zmiennych nie zmieści się w narzuconym zakresie, to rozwią-
zanie takie jest traktowane jako technicznie niedopuszczalne (infeasible). 
Typowo, przyjmując wymiar (np. przekroju) za zmienną decyzyjną, żąda 
się, aby jego wartość była dodatnia, wpisując w polu <MIN> okna dialogo-
wego odpowiednią wartość większą od zera. Podobnie, wskazując naprę-
żenie jako zmienną stanu, można w polu <MAX> podać jego maksymalną 
akceptowalną wartość, rozumianą jako naprężenie dopuszczalne.
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Należy pamiętać, że wbudowany optymalizator zawsze stara się zminimalizo-
wać funkcję celu (objective function). Jeśli jednak celem inżynierskim jest maksy-
malizacja pewnej wielkości (np. wartości krytycznej obciążenia albo częstotliwości 
drgań własnych), to za funkcję celu należy przyjąć jej odwrotność albo wartość 
przeciwną (ze znakiem minus). Wtedy minimalizacja zmienionego parametru bę-
dzie równoważna maksymalizacji oryginału.

Przy definicji wszystkich zmiennych optymalizacji można wprowadzić 
wielkość tolerancji w polu <TOLER> okna dialogowego. Tolerancja jest 
inaczej rozumiana dla poszczególnych typów zmiennych. Dla zmiennej 
decyzyjnej oraz funkcji celu oznacza zmianę wartości pomiędzy kolejnymi 
iteracjami, poniżej której proces uważa się za zakończony. Domyślnie, 
jeśli użytkownik nie wprowadzi tej pozycji, dla funkcji celu tolerancja wy-
nosi 1% bieżącej wartości, a dla zmiennej decyzyjnej 1% różnicy między 
maksymalną i minimalną wartością dopuszczalną. Przyjmuje się, że je-
śli w kolejnych krokach procesu iteracyjnego zmiany wartości zmiennych 
decyzyjnych i funkcji celu są co do bezwzględnej wartości poniżej pro-
gów tolerancji, to proces się zbiegł i zostaje zakończony. Inaczej jest dla 
zmiennej stanu, gdzie tolerancja oznacza akceptowalny poziom przekro-
czenia narzuconych ograniczeń. Domyślna wartość wynosi 1% długości 
przedziału dopuszczalności, jeśli podane są oba progi, lub 1% wartości 
progowej, jeśli podany jest tylko jeden próg, lub 1% wartości bieżącej, 
jeśli wartość bezwględna podanej granicy jest mniejsza niż 1. W praktyce 
oznacza to, że jeśli podane jest górne ograniczenie, np. na naprężenie 
o wartości 120 MPa, a w czasie iteracji uzyskany zostanie wynik 121 MPa 
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(przekroczenie poniżej 1%), to takie rozwiązanie, pomimo naruszenia 
ograniczenia, jest traktowane jako dopuszczalne (feasible).

5. Wybór metody optymalizacji lub narzędzia
Pakiet ANSYS dostarcza dwóch metod minimalizacji funkcji celu przy za-
danych ograniczeniach.
Subproblem Approximation Method jest zaawansowaną metodą zero-
wego rzędu, tzw. bezgradientową, co oznacza, że bazuje tylko na warto-
ściach funkcji celu i ograniczeń, nie odwołując się do wartości ich pochod-
nych. Używa aproksymacji wszystkich zmiennych stanu i funkcji celu. Jest 
to metoda ogólna o szerokim zastosowaniu.
Działanie First Order Method oparte jest na wyliczaniu pierwszych po-
chodnych funkcji celu i funkcji zmiennych stanu względem zmiennych 
decyzyjnych oraz dokonywaniu zmian parametrów decyzyjnych w kierun-
ku największego spadku. Jest to tzw. metoda gradientowa. Jest dokład-
na i skuteczna, zwłaszcza w przypadku szerokiego zakresu zmienności 
zmiennych decyzyjnych. Należy jednak mieć na uwadze jej dużą złożo-
ność obliczeniową, gdyż na ogół analityczne wyrażenia na pochodne nie 
są znane. Wyliczenie pochodnych musi się odbywać numerycznie (iloraz 
różnicowy przybliża pochodną funkcji), co z kolei wymaga wielokrotnego 
rozwiązywania zadania analizy.
Istnieje też możliwość dołączenia zewnętrznej procedury optymalizacyjnej, 

do której ANSYS się odwołuje, zamiast jednej z wbudowanych. Ponieważ jednak 
zabieg ten wymaga umiejętności programowania w języku FORTRAN lub C oraz 
posiadania odpowiedniego kompilatora, podejście to nie jest tutaj omawiane.

O ile wymienione metody służą do przeprowadzenia minimalizacji funkcji 
celu, to tzw. narzędzia (Tools) są używane wstępnie, przed ewentualną 
optymalizacją. Dla złożonych zadań, z wieloma parametrami, które mogą 
być zmiennymi decyzyjnymi, często nie da się określić z góry, który z nich 
jest istotny, a który mniej, lub też, jak zmiana jednego wpływa na wartości 
zmiennych stanu czy funkcji celu. Ponadto należy pamiętać, że efektyw-
ność optymalizacji, a często także i skuteczność (zbieżność lub jej brak), 
bardzo zależą od przyjętych początkowych wartości zmiennych decyzyj-
nych, które mogą być trudne do ustalenia. Tak więc projektant może być 
zainteresowany rozpoznaniem problemu, zanim rozpocznie proces opty-
malizacyjny.
Jedno z narzędzi to Single Loop Run. Oznacza wykonanie jednego prze-
biegu pętli (schemat 2) i jest przydatne do analizy typu „co jeśli” przez 
wykonywanie pojedynczych obliczeń dla różnych zestawów zmiennych 
decyzyjnych. Random Design Generation oznacza wielokrotne wykona-
nie pętli dla losowo dobieranych wartości zmiennych projektowych. Jest 
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użyteczne do przebadania całej przestrzeni kształtowania przed później-
szą optymalizacją. Sweep Generation oznacza wielokrotne powtórze-
nie pętli optymalizacyjnej, przy czym, startując od początkowych warto-
ści zmiennych kształtowania, generowane są kolejne zestawy przez ich 
zmianę ze stałym krokiem w pełnym zakresie zmienności. Umożliwia to 
stworzenie mapy wartości funkcji celu w zależności od zmiennych decy-
zyjnych i przez to, na przykład, wstępne zlokalizowanie obszaru minimum. 
Narzędzie Gradient Evaluation służy do wyznaczenia pochodnych funk-
cji celu i zmiennych stanu według zmiennych decyzyjnych dla podanego 
przez użytkownika zestawu wartości tych ostatnich. Jest przydatne do 
określenia lokalnej wrażliwości funkcji celu na kolejne zmienne projek-
towe. Factorial Evaluation to narzędzie statystyczne generujące zesta-
wy zmiennych decyzyjnych w ekstremalnych kombinacjach (jak często 
w technikach eksperymentu) i służy do wyznaczenia głównych zależności 
dla funkcji celu i zmiennych stanu.
Wyboru metody lub narzędzia dokonuje się za pomocą polecenia OPTYPE 
albo z rozwijalnego menu Main MenuDesign OptMethod/Tool, 
gdzie w oknie dialogowym Specify Optimization Method wskazuje się 
jedną z opcji.

6. Przyjęcie parametrów pętli optymalizacyjnej
Po wybraniu metody optymalizacji należy wprowadzić pewne parametry, 
o które program zapyta kolejnym oknem dialogowym. Podstawowym jest 
maksymalna liczba iteracji, po której program przerwie działanie nawet 
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przy braku uzyskania optimum. Należy pamiętać, że nigdy nie ma gwa-
rancji sukcesu, czyli uzyskania rozwiązania optymalnego dla zadanych 
wartości początkowych zmiennych decyzyjnych, dla zadanych ograni-
czeń, dla zadanego poziomu tolerancji. Ograniczenie liczby iteracji sta-
nowi zabezpieczenie przed procesem nieskończonych obliczeń. Ponadto, 
wybierając metodę Sub-Problem Approximation, można jeszcze wprowa-
dzić ograniczenie na maksymalną liczbę osiągniętych w czasie iteracji 
stanów niedopuszczalnych, po której iteracje zostaną przerwane, oraz 
wybrać stopień i sposób liczenia stosowanej aproksymacji. Niewprowa-
dzenie tych danych spowoduje przyjęcie wartości domyślnych. Stosując 
metodę First Order, oprócz liczby iteracji, podaje się procentową zmianę 
poszczególnych zmiennych na każdym kroku iteracji. Zmiany te są pro-
porcjonalne do obliczonego gradientu. Należy też podać procentową wiel-
kość przyrostu zmiennej niezależnej, używanego do obliczenia pochodnej 
metodą różnic skończonych według schematu „wprzód”.
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7. Rozpoczęcie procesu obliczeniowego
Po wprowadzeniu powyższych informacji należy rozpocząć proces 
iteracyjny, wydając polecenie OPEXE lub rozwijając ścieżkę menu 
Main MenuDesign OptRun.

8. Przegląd i walidacja wyników
Zakończenie pętli iteracyjnej może oznaczać osiągnięcie optimum, ale 
może też wynikać z innych przyczyn. Na przykład, jeśli przekroczona 
zostanie dopuszczalna liczba iteracji, albo wystąpi zbyt duża liczba roz-
wiązań niedopuszczalnych, prowadzących do naruszenia ograniczeń  
(infeasible), albo zmiany z kroku na krok wartości funkcji celu lub zmien-
nych decyzyjnych będą poniżej ustalonej tolerancji, wtedy też proces obli-
czeniowy się zakończy, chociaż na ogół nie będzie to oznaczało uzyskania 
szukanego rozwiązania optymalnego. Każdorazowo trzeba zatem ocenić 
wartość uzyskanych rezultatów i dokonać ich krytycznej analizy. W ra-
zie braku pozytywnego efektu należy dokonać zmian w parametrach pętli 
i powtórzyć obliczenia. Może się okazać konieczne zwiększenie dopusz-
czalnej liczby iteracji; może trzeba zmienić punkt startu, czyli początkowe 
wartości zmiennych decyzyjnych, gdyż są zbyt odległe od optimum; może 
trzeba poszerzyć obszar narzuconych ograniczeń; może też konieczna 
będzie zmiana przyjętej tolerancji, itd.
Podstawowy przegląd wyników uzyskuje się, listując zestawy danych de-
cyzyjnych. Służy temu polecenie OPLIST lub rozwijalna ścieżka menu 
Main MenuDesign OptDesign SetsList

Po wybraniu opcji i przycisku OK zostaną wydrukowane zestawy zmien-
nych decyzyjnych, tworzone w czasie iteracji wraz z wartościami funkcji 
celu i zmiennych stanu. Jeżeli któraś zmienna stanu przyjmuje wartość 
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wykraczającą poza narzucone ograniczenia, jest to zaznaczone symbo-
lem ‘>’, a zestaw jest podpisany jako infeasible. Numer zestawu objęty 
gwiazdkami ‘*’ oznacza najlepszy rezultat uzyskany w czasie procesu ite-
racyjnego. Z przykładowego wydruku poniżej można odczytać, że opty-
malne rozwiązanie zostało osiągnięte po siedmiu iteracjach, a najlepsza 
wartość zmiennej decyzyjnej (DV) o nazwie h wynosi 0,046734; że ze-
stawy (set) pierwszy i trzeci były niedopuszczalne, gdyż zmienna stanu 
(SV) o nazwie maxstress przekraczała górne ograniczenie; wreszcie że 
minimalna wśród zestawów dopuszczalnych wartość funkcji celu (OBJ), 
wyliczana w parametrze volume, wynosi 0,0043681.

Można też sporządzić wykresy lub wydrukować tabele ilustrujące zależ-
ności między zmiennymi decyzyjnymi, funkcją celu i zmiennymi stanu. 
Tekstowe polecenia służące temu celowi to odpowiednio PLVAROPT lub 
PRVAROPT, a ścieżka z menu to Main MenuDesign OptDesign 
SetsGraphs/Tables. Po jej rozwinięciu należy wskazać parametr 
odkładany na osi X wykresu. Może nim być kolejny numer zestawu two-
rzonego w czasie iteracji lub każdy ze zdefiniowanych parametrów. Na-
stępnie trzeba wybrać wielkości odkładane na osi pionowej wykresu lub 
w drukowanej tabeli. Może ich być do dziesięciu, a ich wartościami są rów-
nież obliczone parametry. W ostatnim polu decyduje się, czy tworzony ma 
być wykres czy tabela danych po wybraniu OK lub Apply. Przykładowy 
wykres ilustruje zmienną stanu o nazwie maxstress w funkcji kolejnego 
kroku iteracji. Zaznaczone są też poziomymi liniami narzucone ogranicze-
nia: dolne 0,00 i górne 1200*105. Z wykresu można odczytać, że zestaw 
pierwszy (dla wstępnej wartości zmiennej decyzyjnej) dość istotnie, a ze-
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staw trzeci nieznacznie naruszają górne ograniczenie, są zatem niedo-
puszczalne. Widać też, że wraz ze zbieżnością rozwiązania zmienna sta-
nu asymptotycznie od dołu zbliża się do wartości górnego ograniczenia. 

Kolejny wykres jest sprzężony z poprzednim i ilustruje zmianę zmiennej 
decyzyjnej o nazwie h w kolejnych krokach iteracji. Można zauważyć, że 
ograniczenia nałożone na tę zmienną nie były naruszone w żadnym kroku 
iteracyjnym, a jej wartość asymptotycznie zbliża się do optimum.
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Przykładowy zapis tekstowy (APDL) zadania, polegającego na dobraniu 
wymiarów prostokątnego przekroju zginanej belki, zapewniających minimum 
jej ciężaru z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa i sztywności, znaj-
duje się na plikach belkaanaliza.txt oraz belkaoptymalizacja.txt. Pierwszy 
zawiera parametryczną definicję zadania (wymiary belki, materiał, warunki 
brzegowe, obciążenia, dyskretyzacja) oraz wyznaczenie wartości żądanych 
parametrów (największe naprężenie, największe ugięcie, objętość mate-
riału belki). W drugim zamieszczono definicję zadania optymalizacji, czyli 
określenie zmiennych projektowych (wymiary przekroju) i zmiennych stanu 
wraz z ograniczeniami (maksymalne naprężenie ograniczone naprężeniem 
dopuszczalnym i maksymalne ugięcie ograniczone wartością dopuszczalną) 
oraz definicję funkcji celu (objętość), a następnie podanie parametrów pętli 
optymalizacyjnej i uruchomienie procesu. Na końcu pliku zapisane są pole-
cenia tworzące wykres zmienności zmiennych decyzyjnych w kolejnych ite-
racjach. Podobną parą plików z analizą i optymalizacją są podporybelkiana-
liza.txt oraz podporybelkioptymalizacja.txt. Jest to zapis zadania, w którym 
należy dobrać położenie (zmienna projektowa) dwóch podpór belki obciążo-
nej trzema siłami skupionymi, tak aby największe naprężenie (funkcja celu) 
było możliwie jak najmniejsze. Dwie z sił przyłożone są do końców belki, 
a trzecia działa w środku długości. Zmienna projektowa oznacza odległość 
podpór od środka belki. Wynik zadania można skonfrontować z rozwiąza-
niem analitycznym, w którym odpowiednio ustawione podpory zapewniają 
najmniejszą wartość największego momentu zginającego.



V. Podstawowa analiza dynamiczna

W projektowaniu inżynierskim konstrukcji często zachodzi konieczność 
uwzględnienia jej dynamicznych własności, zwłaszcza kiedy ma pracować 
przy obciążeniach zmiennych czasie. W analizie statycznej, w której dla 
zadanej konstrukcji wyznacza się deformacje czy naprężenia, zakłada się, 
że obciążenia są stałe lub narastają nieskończenie powoli, co nie obejmuje 
obciążeń o charakterze zmiennym w czasie, przy których pojawiają się siły 
bezwładności. Często uwzględnienie dynamiki w projektowaniu sprowadza 
się do wyznaczenia wartości częstotliwości drgań własnych i spełnienia 
warunku, aby leżały one poza zakresem częstotliwości spodziewanych 
wymuszeń. W tym rozumieniu częstotliwości własne (zwłaszcza najniższe 
z nich) mogą być zmiennymi stanu, a ich zmiana dokonuje się przez od-
powiedni dobór parametrów konstrukcji (zmiennych decyzyjnych). Bardziej 
złożona analiza dynamiczna pozwala na znalezienie odpowiedzi układu 
na wymuszenie harmoniczne, czyli obciążeniami sinusoidalnie zmiennymi 
w czasie. Rolę obciążeń mogą pełnić siły, momenty lub ciśnienia przykła-
dane do konstrukcji albo przemieszczenia uogólnione (stopnie swobody) 
wymuszane w wybranych punktach, albo zmienna temperatura czy gra-
witacja. Jako wynik tej analizy otrzymuje się przede wszystkim informację 
o krytycznych częstotliwościach wymuszenia, to jest takich, które powodują 
największe przemieszczenia (lub naprężenia) w wybranych punktach kon-
strukcji. Najbardziej złożona analiza dynamiczna obejmuje wyznaczenie 
odpowiedzi układu (konstrukcji) na wymuszenia dowolnie zmienne w cza-
sie, które przedstawia się w postaci spektrum, czyli zależności intensyw-
ności wymuszenia od częstotliwości. Możliwe jest też znalezienie odpowie-
dzi układu na wymuszenia o zadanej charakterystyce częstotliwościowej, 
zwłaszcza przy wymuszeniach losowych.

1. Analiza modalna

Analiza modalna jest podstawową analizą dynamiczną. Służy do wyzna-
czenia charakterystyki modalnej konstrukcji, czyli określeniu częstotliwości 
oraz form (postaci) jej drgań własnych. Jest ona punktem startowym do bar-
dziej szczegółowych analiz dynamicznych, takich jak harmoniczna czy spek-
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tralna. Z matematycznego punktu widzenia analiza polega na rozwiązaniu 
zadania własnego

 K M⋅ = ⋅ψψ ψψλ  (10)
w którym K to macierz sztywności, M to macierz mas, y to wektor własny 
(forma drgań), a λ to wartość własna (kwadrat częstotliwości drgań wła-
snych). Jeśli w powyższym równaniu macierz mas zastąpi się macierzą 
sztywności naprężeniowej Kσ, to równanie (10) staje się formalnie iden-
tyczne z (8), a analiza modalna staje się równoważna analizie obciążeń 
i form krytycznych z uwagi na stateczność, przy λ oznaczającym krytyczny 
mnożnik obciążeń. Z kolei w celu przeprowadzenia analizy modalnej dla 
konstrukcji wstępnie naprężonej macierz Kσ jest dodawana do macierzy 
sztywności, a macierz mas pozostaje bez zmian. Równanie (10) ma wiele 
rozwiązań z uwagi na λ, a więc otrzymuje się ciąg częstotliwości własnych. 
Z każdą wartością λi jest związany wektor – forma własna yi. W projekto-
waniu często stawia się wymagania, aby pierwsza (najniższa) częstotli-
wość własna była wystarczająco duża, co służy odsunięciu efektu rezo-
nansu przy niskoczęstotliwościowych wymuszeniach. Jednak znajomość 
wyższych częstotliwości pozostaje istotna, gdyż częstotliwości wymuszeń 
mogą być rozmaite, w tym wysokie. Jednocześnie odpowiedź na wymu-
szenie harmoniczne może istotnie zależeć od częstotliwości własnych, 
na przykład będących wielokrotnościami albo ułamkami częstotliwości wy-
muszenia.

Mając model zbudowany do analizy statycznej, przeprowadzenie analizy 
modalnej w ANSYSie jest proste. Budując model, należy jednak pamiętać 
o wystarczająco dokładnym uwzględnieniu szczegółów geometrycznych 
(otwory, zmiany krzywizn, zmiany grubości, a zwłaszcza sposoby podpar-
cia itp.), gdyż one właśnie znacząco wpływają na częstotliwości własne. 
Ponadto, przede wszystkim dla złożonych i skomplikowanych kształtów, 
należy zadbać o dobrą jakość siatki elementów skończonych (patrz punkt 
Jakość i gęstość siatki elementów), gdyż zbyt zgrubna dyskretyzacja do-
prowadzi do mało realistycznych wyników. Przy wprowadzaniu modelu 
materiału konieczne jest podanie modułu sprężystości oraz gęstości masy. 
Ta ostatnia dana materiałowa bywa często pomijana w analizie statycznej, 
w której nie uwzględnia się wpływu ciężaru własnego. Tekstowe polecenie 
definiujące gęstość to MP, dens, nr, wartość, gdzie nr oznacza nu-
mer materiału (ten sam, co przy wprowadzaniu modułu Younga), a wartość 
to liczba w jednostkach masa/objętość (a nie ciężar!). Odpowiednia ścieżka 
w GUI to Main MenuPreprocessorMaterial PropsMaterial 
ModelsStructuralDensity
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W tym miejscu należy ponownie zwrócić uwagę na stosowane jednostki fizycz-
ne dla wprowadzanych wartości. W analizie statycznej wprowadzenie wymiarów 
w milimetrach [mm], sił w niutonach [N], modułu Younga w megapaskalach [MPa], 
gęstości w [kg/mm3] i przyspieszenia grawitacyjnego w [m/s2] oznacza spójny ze-
staw jednostek. W analizie dynamicznej jest to jednak zestaw błędny! Macierz mas 
w kilogramach [kg], pomnożona przez drugą pochodną przemieszczenia w [mm/s2], 
nie daje w wyniku siły w niutonach [N], tylko w miliniutonach [mN]. Nie można jej 
zatem dodać do iloczynu macierzy sztywności i przemieszczeń wyrażonego w [N]! 
W analizie modalnej otrzyma się wartości częstotliwości własnych wielokrotnie za-
niżone. Dlatego proponuje się stosować konsekwentnie układ SI, czyli [m], [N], [Pa], 
[kg], [s].

W ANSYSie analiza modalna jest w całości liniowa (podobnie jak analiza 
stateczności buckling). Jeśli nawet w modelu wprowadzi się materiał nie-
liniowy (np. plastyczność), albo użyje się elementów kontaktowych czy ze 
zmienną sztywnością, zostanie to zignorowane.

Po zbudowaniu modelu w celu przeprowadzenia analizy modalnej należy 
najpierw w etapie solution wybrać opcję Main MenuSolutionAnalysis 
TypeNew AnalysisModal (tekstowo: ANTYPE, modal). Następ-
nie ustala się podstawowe opcje tej analizy, rozwijając w GUI Main Menu
SolutionAnalysis TypeAnalysis Options i wypełniając okno 
dialogowe Modal Analysis albo tekstowo poleceniami MODOPT i MXPAND.

Za metodę obliczeniową proponuje się zostawić Block Lanczos, jako naj-
bardziej zalecaną przez ANSYS i zawsze spójną z innymi typami analizy dy-
namicznej (harmoniczna, spektralna). Koniecznie należy wprowadzić liczbę 
poszukiwanych częstotliwości własnych <No.> oraz zdecydować, czy i w ja-
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kiej liczbie mają być zapamiętane kształty form własnych (zwykle tyle, ile jest 
wyznaczonych częstotliwości). Expand w tym przypadku oznacza zapisanie 
form w plikach z wynikami w celu późniejszego udostępnienia w postpro-
cesorze. Dalej w <Elcalc> decyduje się, czy mają być liczone wyniki ele-
mentowe (przede wszystkim naprężenia) związane z każdą z form drgań 
własnych. Bez włączenia tej opcji, oglądając po rozwiązaniu formy drgań, 
nie ma się informacji o naprężeniach, odkształceniach itd., a jedynie o stop-
niach swobody. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK można jeszcze podać 
zakres, w jakim częstotliwości własne mają być wyliczane, wprowadzając 
początkową <FREQB> i końcową <FREQE>. Robi się tak w celu poznania 
częstotliwości w interesującym zakresie, a niekoniecznie od najniższej. Włą-
czenie opcji <PSTRES> oznacza uwzględnienie efektu naprężeń wstępnych 
w analizie modalnej. Stosuje się ją, gdy w konstrukcji wprowadzone są takie 
naprężenia (np. łopatka wirującej turbiny), które istotnie wpływają na warto-
ści częstotliwości własnych. Trzeba jednak pamiętać, że włączenie to jest 
możliwe pod warunkiem uprzedniego przeprowadzenia analizy statycznej, 
liniowej lub nieliniowej, z opcją PSTRES, ON, która powoduje wyliczenie 
macierzy sztywności naprężeniowej po uzyskaniu rozwiązania zadania sta-
tyki. W razie wątpliwości dotyczących ustawień opcji dobrą podpowiedzią 
jest pozostawienie ustawień domyślnych. Przed rozwiązaniem problemu 
należy zadać warunki brzegowe w sposób znany z analizy statycznej. Jedy-
nym dopuszczalnym „obciążeniem” w przypadku analizy modalnej są więzy 
przemieszczeniowe. Wszelkie siły zostaną zignorowane, gdyż częstotliwo-
ści drgań własnych są własnością układu i nie zależą od obciążeń. Jeśli 
układ nie będzie miał więzów wykluczających możliwość ruchu sztywnego, 
to program wyliczy formy tego ruchu o zerowych częstotliwościach. Rozwią-
zanie uzyskuje się w znany sposób poleceniem SOLVE lub ze ścieżki GUI 
Main MenuSolutionSolve Current LS. Po uzyskaniu rozwiązania 
analiza wyników polega przede wszystkim na odczytaniu wartości często-
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tliwości drgań własnych oraz zobrazowaniu ich form. Listing częstotliwości 
własnych uzyskuje się w postprocesorze poleceniem SET, LIST albo roz-
wijając Main MenuGeneral PostprocResults Summary.

Kolejne wyliczone wartości częstotliwości własnych zawiera kolumna dru-
ga pod nagłówkiem TIME/FREQ. Na pliku z wynikami każda forma własna 
traktowana jest jako osobny podkrok (substep). W razie potrzeby odczytania 
wartości częstotliwości własnej o numerze nr i zapamiętania jej w parame-
trze o nazwie omega (np. w zadaniu optymalizacji, w którym częstotliwość 
własną przyjęto jako funkcję celu albo ograniczenie), trzeba zastosować 
w postprocesorze polecenie *GET, omega, MODE, nr, FREQ. Rysunki 
kolejnych form własnych wykonuje się identycznie, jak opisano w punkcie 
Analiza stateczności, w odniesieniu do rysowania form własnych. W tym miej-
scu wyjątkowo przydatne będzie przypomnienie o możliwości animowania 
obrazu deformacji. Po wczytaniu kolejnej formy drgań własnych i wybraniu 
Utility MenuPlotCtrlsAnimateMode Shape … wprowadza się 
parametry animacji, czyli liczbę klatek i odstęp czasowy między nimi, oraz 
wskazuje przedmiot animacji (tutaj najlepiej kształt zdeformowany). Po naci-
śnięciu OK otrzymuje się animowaną formę drgań własnych z dokładnością 
do nieznanej wartości ich amplitudy, której analiza modalna nie wyznacza, 
podobnie jak analiza buckling nie wyznacza wielkości odchylenia od formy 
podstawowej.

Polecenie tekstowe do wczytania wybranej formy własnej to SET, nr, 
gdzie nr to numer żądanej formy (ewentualnie FIRST, LAST, NEXT ozna-
czające odpowiednio pierwszą wyznaczoną, ostatnią wyznaczoną albo na-
stępną po aktualnie wczytanej). Polecenie tworzące animację to ANMODE, 
nframe, delay, z parametrami określającymi liczbę klatek w animacji 
oraz ich odstęp czasowy. Można również rysować i animować inne wyniki, 
na przykład naprężenia, pod warunkiem że ich liczenie zostało wymuszone 
opcją YES komendy MXPAND, liczba, , , YES albo odpowiednim 
wskazaniem w oknie Modal Analysis. Należy jednak pamiętać, że są to 
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jedynie informacje jakościowe, mówiące o względnym rozkładzie naprężeń 
(itp.) w drgającej konstrukcji, a nie rzeczywiste wartości, gdyż te zależą od 
nieznanej w tej analizie amplitudy drgań.

Przykład analizy modalnej wraz z prezentacją wyniku zawiera plik  
modalna.txt. Użyto w nim polecenia wczytania gotowego modelu dużej kon-
strukcji, zapisanego wcześniej poleceniem SAVE. Następnie, w pierwszym 
kroku, przeprowadzana jest analiza statyczna, uwzględniająca ciężar własny 
oraz kończąca się utworzeniem macierzy sztywności naprężeniowej, co jest 
konieczne do przeprowadzenia analizy modalnej. W drugim kroku ustalane 
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są opcje analizy modalnej: liczba częstotliwości drgań własnych do wyzna-
czenia, zastosowana metoda numeryczna, liczba form drgań własnych do 
zapisania, decyzja o zapisie rozwiązań węzłowych dla każdej wyznaczonej 
formy drgań własnych. Po uzyskaniu rozwiązania, którym dla analizy typu 
modal (ANTYPE, MODAL) są częstotliwości i formy drgań własnych, nastę-
puje wydruk wartości wszystkich wyznaczonych częstotliwości oraz prezen-
tacja pierwszej formy w postaci rysunku animowanego.

2. Analiza harmoniczna 

Analiza harmoniczna jest drugą z podstawowych analiz dynamicznych 
konstrukcji. Polega na rozwiązaniu równań ruchu zależnych od zmiennej 
czasowej dla liniowej konstrukcji, będącej w stanie drgań ustalonych 
 Mq Cq K q P + + ⋅ = .  (11)
Zakłada się, że sztywność (macierz K), tłumienie (C) i masa (M) są w układzie 
stałe lub zależne od częstotliwości. q to wektor przemieszczeń węzłowych 
(stopni swobody),  q qi  to kolejno wektory ich prędkości i przyspieszeń, jako 
odpowiednie pochodne względem czasu, a P jest wektorem przyłożonych 
sił. W analizie harmonicznej zakłada się, że wszystkie siły i przemieszczenia 
zmieniają się w czasie sinusoidalnie z tą samą znaną częstością (jednak 
niekoniecznie w tej samej fazie). Przy powyższych założeniach rozwiązanie 
równania (11) w formie zespolonej ma dla każdego stopnia swobody (skła-
dowej wektora q = q1 + iq2) postać

 q q iq ei t= +( )1 2
Ω  (12)

gdzie i = −1  to jednostka urojona, W jest częstością wymuszenia, t oznacza 
czas, a
 q q q q1 2= =max maxcos , sinΦ Φ  (13)
są odpowiednio rzeczywistą i urojoną częścią wektora przemieszczenia, 
gdzie qmax oznacza największe przemieszczenie i F jest (wyrażonym w ra-
dianach) przesunięciem fazowym. Oczywiście, qmax i F są na ogół różne dla 
każdego stopnia swobody. Z inżynierskiego punktu widzenia wygodniej jest 

użyć wartości rzeczywistych, w których q q qmax = +1
2

2
2  jest amplitudą prze-

mieszczenia, a F = arctan(q2/q1) jest jego przesunięciem fazowym.
Analogicznie przedstawia się składowe wektora P = P1 + iP2 przyłożo-

nych sił
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 P P iP ei t= +( )1 2
Ω  (14)

 P P P P1 2= =max maxcos , sinΨ Ψ  (15)
gdzie Pmax to amplituda, a Y to przesunięcie fazowe.

Ogólnie, przy niezerowym tłumieniu, odpowiedź jest opóźniona w fazie 
w stosunku do wymuszenia o kąt F – Y.

Potrzeba wprowadzenia w analizie dynamicznej warunków przemieszczenio-
wych i sił, które są przesunięte w fazie, została zrealizowana w programie przez 
dwie składowe poleceń D oraz F. Polecenie nakładające więzy na stopnie swo-
body ma postać D, node, lab, value, value2, a polecenie przyłożenia 
siły ma postać F, node, lab, value, value2, gdzie node oznacza numer 
węzła, w którym nakłada się więz lub przykłada siłę, lab to etykieta stopnia swobo-
dy (Ux, Roty itp.) albo siły (Fz, Mx itp.), value to składowa rzeczywista narzucanej 
wartości, a value2 to jej składowa urojona. W analizie statycznej składowe urojone 
nie mają znaczenia, a w dynamicznej w ten sposób można wprowadzić amplitudę 
i przesunięcie fazowe według omówionych wyżej relacji między nimi a częścią rze-
czywistą i urojoną.

Po wstawieniu zależności (12)–(15) do (11) otrzymuje się równanie

 ( )( )K M C q q P P− + + = +Ω Ω2
1 2 1 2i i i  (16)

które należy rozwiązać dla części rzeczywistej i urojonej. W skrypcie nie są 
omawiane metody rozwiązania tego zadania algebry zespolonej, ale ANSYS 
ma wbudowanych kilka wariantów do wyboru przez opcje. Opcja Full ozna-
cza pełne rozwiązanie równania (16) z użyciem arytmetyki zespolonej. Opcja 
Reduced polega na wyróżnieniu w modelu tzw. głównych stopni swobody 
(master degrees of freedom) i oznacza rozwiązanie dla tak zredukowane-
go układu, a następnie interpolacji rozwiązania na inne, nie główne, stopnie 
swobody. Jej zastosowanie wymaga jednak głębszej znajomości własności 
dynamicznych konstrukcji, gdyż niepoprawny wybór MDOF doprowadzi do 
nierealistycznych rozwiązań. W tym podręczniku omawia się opcję Mode 
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Superposition, w której rozwiązanie jest budowane jako kombinacja liniowa 
form własnych, wyznaczonych w przeprowadzonej wstępnie analizie modal-
nej. Wybiera się ją ścieżką Main MenuSolutionAnalysis Type
New AnalysisHarmonic (tekstowo: ANTYPE, harmic), a następ-
nie po rozwinięciu w GUI Main MenuSolutionAnalysis Type 
Analysis Options, wskazaniem opcji Mode Superpos’n w polu <HROPT> 
okna Harmonic Analysis.

Dodatkowo w tym oknie, w polu <HROUT>, wybierany jest format wy-
druku stopni swobody na plik z wynikami albo w postaci część rzeczywi-
sta + część urojona, albo w postaci amplituda + faza. Po zatwierdzeniu, 
w kolejnym oknie Mode Sup Harmonic Analysis wprowadza się przede 
wszystkim największy i najmniejszy numer formy własnej (po analizie modal-
nej), które mają być użyte do rozwinięcia rozwiązania. W szczególności, gdy 
badana jest tylko jedna harmoniczna, oba numery form mogą być równe. 
Można też zdecydować, czy drukowane rozwiązania mają być podane dla 
równomiernie rozdzielonych częstotliwości wymuszenia, czy mają się sku-
piać wokół częstotliwości własnych.

W następnym kroku przykłada się obciążenia wymuszające, które 
zmieniają się harmonicznie (w sposób znany jak dla analizy statycznej), 
wskazując ich miejsca działania, kierunki i wartości oznaczające amplitu-
dy. Opcje kroku czasowego ustala się komendami HARFERQ, NSUBST, 
KBC albo ścieżką Main MenuSolutionLoad Step Opts 
Time/FrequencFreq and Substps, wprowadzając zakres częstotli-
wości wymuszenia, liczbę podkroków, na jakie ten zakres zostanie podzie-
lony, oraz sposób wyliczania obciążenia i warunków brzegowych. Często-
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tliwości wymuszenia f wprowadza się w cyklach na sekundę ([Hz]), więc 
częstość kołowa W z równania (12) wynosi W = 2p f. Określenie Ramped 
oznacza liniową interpolację obciążeń i warunków brzegowych na każdym 
podkroku, a Stepped oznacza wartość skokowo zmienną między krokami, 
czyli dla całego podkroku tą samą. Ponieważ analizowana konstrukcja jest 
wzbudzana stałą wartością obciążeń przy różnych częstotliwościach wymu-
szenia (podkroki), należy zatem przyjąć wartość Stepped.

Polecenie DMPRAT albo ścieżka Main MenuSolutionLoad 
Step OptsTime/FrequencDamping pozwalają na wprowa-
dzenie parametru tłumienia materiałowego. Po ustaleniu opcji rozwiąza-
nie uzyskuje się w znany sposób poleceniem SOLVE lub ze ścieżki GUI 
Main MenuSolutionSolve Current LS. Ilustrację wyników ana-
lizy harmonicznej najwygodniej zrealizować w Main MenuTimeHist  
Postpro. Niektóre cechy tego narzędzia zostały omówione w punkcie doty-
czącym zadania nieliniowego. Tutaj zwraca się uwagę na punkty specyficz-
ne dla analizy harmonicznej. Po pierwsze trzeba wskazać, że plik z wyni-
kami ma rozszerzenie .rfrq (a nie .rst, jak byłoby w domyślnym ustawieniu). 
W tym celu rozwija się Main MenuTimeHist PostproSettings 
File i wprowadza tę informację. Liczba zmiennych, jaką można zdefinio-
wać domyślnie, wynosi 10, a maksymalnie 200. W omówiony wcześniej spo-
sób definiuje się kolejne zmienne, wskazując, o jaką wielkość chodzi (przed 
fazą expand dostępne są tylko stopnie swobody) i w którym punkcie modelu 
ma być odczytana.
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Przed sporządzeniem wykresu, naciśnięciem odpowiedniego przycisku 
na pasku lub komendą PLVAR, wybiera się, z rozwinięcia po prawej stronie 
okna Time History Variables, czy ma być rysowana amplituda, czy kąt fa-
zowy wybranej wielkości. Tekstowo realizuje ten wybór polecenie PLCPLX. 
Wykres przedstawia zależność wybranego parametru od częstotliwości wy-
muszenia, której zakres zadano w opcjach analizy.

Ewentualne podpisy osi i inne parametry wykresu można zmieniać, 
jak to opisano w punkcie o zadaniu nieliniowym. Jeśli zachodzi potrzeba 
wydrukowania tego, co ilustruje wykres, to najpierw ustala się w opcjach 
wydruku, że chodzi o amplitudę i fazę (ewentualnie o część rzeczywistą 
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i urojoną), wydając komendę PRCPLX, 1 albo wskazując to w ostat-
nim polu okna po rozwinięciu Main MenuTimeHist Postpro 
SettingsList, a następnie wydając polecenie PRVAR lub rozwijając 
Main MenuTimeHist PostproList Variables. Wydruk będzie 
zawierał zestawienie amplitud i faz (w stopniach) odpowiedzi układu 
w wybranym punkcie dla wszystkich analizowanych częstotliwości wy-
muszenia.

Analiza harmoniczna informująca o zmienności stopni swobody (prze-
mieszczeń) często wystarczy do celów praktycznych. Jeśli jednak interesu-
ją nas również naprężenia i ich zmienność, to konieczny jest kolejny krok 
zwany expanssion. Rozpoczyna się go komendą EXPASS, 1 albo ścieżką 
Main MenuSolutionAnalysis TypeExpansionPass. Potem 
trzeba podać opcje, dla ilu częstotliwości potrzebne jest pełne rozwiązanie, 
od jakiej zaczynając, a na jakiej kończąc, oraz że naprężenia mają być wy-
znaczone. Polecenie to NUMEXP, ile, pocz, kon, YES, a menu w GUI 
to Main MenuSolutionLoad Step OptsExpansionPass 
Single ExpandRange of Solu’s. Ostatnie pole (najlepiej przyjąć war-
tość ALL) oznacza, dla jakich częstotliwości harmonicznych rozwiązanie ma 
powstać. Odpowiednie polecenie tekstowe to HREXP, all. Po typowym 
uzyskaniu rozwiązania rozkłady naprężeń wyliczonych dla wskazanych 
częstotliwości wymuszenia ogląda się jak zwykle w General Postproc  
(/POST1), po wczytaniu odpowiedniego kroku przez Read Results (SET). 
Wykresy i wydruki zależności amplitudy czy fazy od częstotliwości wymu-
szenia można sporządzać w TimeHist Postpro (/POST26), podobnie jak 
opisano wyżej dla przemieszczeń.
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Plik harmoniczna.txt zawiera zapis przykładowej analizy harmonicznej. 
Najpierw model konstrukcji jest wczytywany z wcześniej zapisanej bazy, 
potem przeprowadzane jest rozwiązanie zadania statyki, następnie analiza 
modalna (opisana wyżej), której wyniki stanowią podstawę analizy harmo-
nicznej, przeprowadzonej metodą superpozycji modalnej. Zapisano pole-
cenia przejścia do analizy harmonicznej oraz ustalenia jej opcji przy użytej 
metodzie superpozycji modalnej. Podano sposób zapisu przyłożonych ob-
ciążeń harmonicznie zmiennych, które są względem siebie przesunięte w fa-
zie. Wykorzystano w tym celu wprowadzenie części rzeczywistej i urojonej 
definiowanych sił. Po uzyskaniu rozwiązania zapisane są polecenia tworze-
nia wykresu amplitudy (a w następnym punkcie fazy) przemieszczenia w wy-
branym punkcie konstrukcji w funkcji częstotliwości wymuszenia. Na końcu 
zapisano polecenia dla fazy expanssion, w której rozwija się rozwiązanie 
w celu uzyskania rozkładu naprężeń w konstrukcji dla wybranych dziesięciu 
częstotliwości wymuszenia.

3. Analiza drgań nieustalonych (transient)

Do analizy stanów nieustalonych, na przykład drgań wywołanych obcią-
żeniami zmiennymi w czasie, używa się transient analysis. Mieści się w tym 
podejściu również analiza drgań konstrukcji po obciążeniu uderzeniowym, 
kiedy impuls siły trwa krótko w czasie, a potem zanika. Zostanie omówiona 
tzw. pełna analiza, istniejąca w ANSYSie obok superpozycji modalnej (omó-
wionej i zastosowanej w analizie harmonicznej) oraz analizy zredukowanej.

Analizę, jak zawsze, rozpoczyna stworzenie modelu konstrukcji oraz 
przeprowadzenie jego dyskretyzacji. Należy zwrócić uwagę, że w analizie 
pełnej (full) można używać zarówno elementów liniowych, jak i nieliniowych, 
a wśród stałych materiałowych konieczne jest podanie wartości modułu 
sprężystości oraz gęstości masy. Można uwzględniać zarówno liniowe, jak 
i nieliniowe własności materiału oraz jego izotropię lub ortotropię. Stałe ma-
teriałowe mogą być niezmienne lub zależne od temperatury. Tworząc siatkę 
elementów skończonych, należy zadbać o jej odpowiednią jakość i gęstość. 
W szczególności siatka musi umożliwiać (swoją gęstością) analizę najwyż-
szej interesującej projektanta formy drgań. Ponadto należy pamiętać, że po-
prawne wyznaczenie naprężeń i odkształceń we wskazanych miejscach wy-
maga lepszej jakości siatki niż wyznaczenie tylko przemieszczeń.

Po przejściu do procesora Solution wybiera się typ analizy, wskazu-
jąc na Transient oraz metodę (omawiana jest tylko full). Tekstowo jest 
to /SOLU, a następnie ANTYPE, TRANS i TRNOPT, FULL, a w GUI 
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Main MenuSolutionAnalysis TypeNew Analysis, a po OK 
wskazanie Full.

Analiza stanów nieustalonych wymaga określenia zmienności obciążeń 
w czasie. W tym celu krzywa zależności obciążeń od czasu jest dzielona 
na odpowiednie kroki (load steps). Każde naroże na tej krzywej staje się jed-
nym krokiem obciążeniowym, a przejście między poszczególnymi krokami 
może się odbywać w sposób skokowy albo ciągły, jak zilustrowano na ry-
sunku 5.

Zmiana skokowa (stepped) oznacza, że obciążenia natychmiastowo 
przyjmują nowe wartości i pozostają stałe w czasie trwania kroku. Zmiana 
stopniowa (ramped) oznacza, że obciążenia zmieniają się w sposób ciągły 
od końca poprzedniego kroku, aż osiągną żądane wartości na końcu kro-
ku bieżącego. Pojęcie obciążenia odnosi się do zestawu sił działających 
na konstrukcję oraz obciążeń powierzchniowych lub innych dopuszczalnych, 
a także do więzów kinematycznych, mogących podlegać zmianom z kroku 
na krok. Każdy krok obciążenia musi zostać zdefiniowany i (wraz z opcjami 
omówionymi niżej) zapisany w zewnętrznym pliku, który ma rozszerzenie 
.Snn (nn to kolejny dwucyfrowy numer: 01, 02, …, 10, …). Wartości sił, ob-
ciążeń powierzchniowych, objętościowych czy więzy kinematyczne zadaje 
się znanymi poleceniami (F, z grupy SFx, ACEL, D itd.) lub po odpo-
wiednim rozwinięciu ścieżki Main MenuSolutionDefine Loads 
Apply. Obowiązkowe ustalenie wartości czasu na końcu każdego definio-
wanego kroku obciążenia dokonywane jest poleceniem TIME, czas albo 
w GUI Main MenuSolutionAnalysis TypeSol’n Controls 
w zakładce Basic (patrz s. 15). Z kolei zapis kroku obciążenia na plik reali-

Rysunek 5
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zuje polecenie LSWRITE, nr albo ścieżka rozwijana w GUI Main Menu 
SolutionLoad Step OptsWrite LS File, po rozwinięciu której 
wprowadza się numer kroku.

Po zapisaniu wszystkich kroków obciążenia oraz zachowaniu mode-
lu (SAVE) rozwiązanie otrzymuje się, wywołując jego wielokrokową wersję 
Main MenuSolutionSolveFrom LS Files, z podaniem począt-
kowego i końcowego numerów kroków, dla których szukane jest rozwiąza-
nie, albo tekstowo LSSOLVE, nr1, nr2.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na ważniejsze opcje kroku obciążenia, 
które są zapisywane razem z wartością czasu i obciążeniami. Ustala się 
je odpowiednimi poleceniami tekstowymi lub wypełniając opcje w kolejnych 
zakładkach okna Solution Controls. Mogą one być różne dla każdego defi-
niowanego kroku. Opcje z zakładki Basic są omówione dla zadania nielinio-
wego. W analizie transient można wybrać między sformułowaniem liniowym 
lub nieliniowym, czyli małych albo dużych przemieszczeń (NLGEOM, 0/1). 
Decyzję dotyczącą automatycznego sterowania przyrostem czasu podej-
muje się w polu Automatic time stepping albo poleceniem AUTOTS, ON/
OFF. Dopuszcza ona, albo wyklucza, automatyczną zmianę długości podkro-
ków czasowych, na jakie zostanie podzielony każdy krok w celu całkowania 
równań względem czasu. Zaleca się, zwłaszcza przy małym doświadczeniu 
obliczeniowym, włączenie tej opcji, co daje szansę na oszczędność czasu 
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obliczeń i pamięci. Można ją wesprzeć, zadając górne i dolne ograniczenie 
wielkości podkroku (DELTIM) albo liczby podkroków (NSUBST). Wielkość 
podkroku czasowego Dt zaleca się ustalić (na podstawie doświadczeń nu-

merycznych) tak, że ∆ t
fm

£
1

20
,  gdzie fm jest najwyższą z przewidywanych 

częstotliwości wymuszenia. Dzięki temu numeryczne całkowanie po czasie 
równań ruchu będzie wystarczająco dokładne. Ustalenie parametrów zapi-
sywania wyników (OUTRES) na pliki zewnętrzne (częstość, informacje zapi-
sywane) jest takie jak dla zadania nieliniowego. Zgodnie z tematem rozdziału 
należy zwrócić uwagę na opcje w zakładce Transient. Po pierwsze decyduje 
się tam, ustawiając odpowiednio pole wyboru Transient effects, czy efekty 
całkowania po czasie mają być włączone (na danym kroku), czy pominięte 
(TIMINT, ON/OFF). Ewentualne ich wyłączenie przy analizie stanów nie-
ustalonych może służyć przygotowaniu warunków początkowych, jako stanu 
konstrukcji pod obciążeniem stałym. W takim przypadku rozwiązywane jest 
zadanie stanu ustalonego tak jak w analizie statycznej. Zaznaczenie opcji 
Stepped loading (KBC, 1) albo Ramped loading (KBC, 0) ma opisane wy-
żej znaczenie w definicji zmian obciążenia z kroku na krok. W pełnej analizie 
stanów nieustalonych ANSYS pozwala na wprowadzenie parametrów we-
wnętrznego tłumienia materiałowego (według modelu tłumienia Rayleigha), 
które występuje na ogół we wszystkich układach materialnych i powinno być 
uwzględnione w analizie dynamicznej. Wprowadza się dwa parametry a i b, 
służące do budowy tzw. macierzy tłumienia

 C M K= +α β  (17)

gdzie M i K to odpowiednio macierz mas i macierz sztywności. Polecenia 
tekstowe do tego celu to APLHAD, alfa oraz BETAD, beta, a w zakład-
ce Transient wpisuje się je w bloku Damping Coefficients.

Wartość współczynnika b można też wprowadzić jako stałą materiałową 
za pomocą znanego polecenia MP w postaci MP, DAMP, nrmat, beta. 
Pozostałe opcje w tej i innych zakładkach nie są tutaj omawiane. Proponuje 
się zostawić je według ustawień domyślnych, a po szczegóły i opis ich zna-
czenia sięgnąć do systemu Help.

Przy rozwiązywaniu problemu drgań nieustalonych ważną rolę odgrywa-
ją warunki początkowe. Z uwagi na drugi rząd równania (11) potrzebne są 
warunki na początkowe wartości stopni swobody (przemieszczeń) oraz ich 
prędkości. Jeśli nie zostaną zadane żadne warunki początkowe, to program 
przyjmie wartości zerowe zarówno dla przemieszczeń, jak i dla prędkości. 
W praktyce inżynierskiej może okazać się celowe przyjęcie za warunki po-
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czątkowe dla przemieszczeń rezultatów analizy statycznej. W takim przy-
padku, definiując pierwszy krok obciążenia, należy w jego opcjach wyłączyć 
całkowanie względem czasu (TIMINT, OFF), a dopiero w następnych kro-
kach je uaktywnić (TIMINT, ON). Krok pierwszy jest rozwiązywany jako 
ustalony (steady-state), a całkowanie następnych rozpoczyna się od stanu 
w nim uzyskanego.

W celu poznania sposobu wprowadzenia niezerowych prędkości początkowych 
albo niezerowych początkowych przyspieszeń można sięgnąć do systemu Help. 
Pomimo że istnieje polecenie IC, służące wprowadzaniu warunków początkowych 
w węzłach dyskretyzacji, nie zaleca się jego stosowania. Można łatwo wprowadzić 
niespójne warunki, gdyż na ogół położenia węzłów oraz ich prędkości są ze sobą 
powiązane, co trudno jest ustalić „ręcznie”. Zdecydowanie lepiej jest otrzymać po-
trzebne warunki początkowe przez rozwiązanie zadania przez ANSYS.

Po zakończeniu analizy transient typu full dla stanów nieustalonych, prze-
gląd wyników przeprowadza się tak jak dla większości analiz konstrukcji. 
General postprocessor (/POST1) jest używany do przeglądu wyników (prze-
mieszczeń naprężeń, odkształceń itd.) w całym modelu dla ustalonej chwili 
czasu. Jak zwykle, przed przeglądem, rozwiązania dla wybranej chwili są 
wczytywane przez Read ResultsBy Time/Freq (SET, , , , , time). 
Jeśli podany czas znajduje się pomiędzy dwiema chwilami, dla których za-
pisano rozwiązanie, to program stosuje liniową interpolację wyników między 
nimi. Time-history postprocesor (/POST26) służy do przeglądu zmienności 
w czasie wyników dla wybranych punktów konstrukcji. Jego użycie zostało 
opisane w punkcie o analizie harmonicznej oraz o zadaniu nieliniowym. Róż-
nica polega jedynie na tym, że po analizie transient czas (time) jest rozumia-
ny dosłownie, podczas gdy w harmonicznej oznaczał kolejne częstotliwości, 
a w nieliniowej kolejne kroki pseudoczasu. Zastosowanie tego postproceso-
ra polega na zdefiniowaniu zmiennych, których przebiegi czasowe chce się 
poznać (NSOL, ESOL albo Main MenuTimeHist PostproDefine  
Variables), a następnie wykreśleniu lub wydrukowaniu tych funkcji 
(PLVAR, PRVAR albo Main MenuTimeHist PostproGraph  
Variables czy Main MenuTimeHist PostproList Variables). 
Przy definiowaniu zmiennych należy pamiętać, że niektóre wyniki obliczeń 
są dostępne przez tzw. sequence numbers. Przykładem mogą być między in-
nymi naprężenia albo siły wewnętrzne w przekroju belki (omówione w skryp-
cie [1]). W takim przypadku, po wybraniu odpowiedniej opcji, należy w opisie 
elementu odczytać potrzebną sekwencję i podać ją do definicji zmiennej. 
Okno poniżej pokazuje definiowanie zmiennej o numerze 4 i nazwie SIGxx, 
która stanowi wynik odczytany dla elementu nr 1 według sekwencji LS, 25. 
Dla elementu BEAM189 sekwencja ta oznacza wartość naprężenia normal-
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nego w jednym z narożników przekroju, związanego z początkowym węzłem 
tego elementu. Tekstowo tę samą definicję zmiennej wprowadza polecenie 
ESOL, 4, 1, , LS, 25, SIGxx.

Warto pamiętać, że po zdefiniowaniu zmiennych, czy to tekstowo, czy 
przez opcje GUI, trzeba je wprowadzić do okna Time History Variables 
(w celu późniejszego wykreślenia), klikając Refresh Time+History Data lub 
przyciskając klawisz F5.
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Przykład zapisu tekstowego analizy drgań nieustalonych umieszczono 
w pliku transient.txt. Zamodelowano ramę składającą się z pręta pionowe-
go, utwierdzonego na dolnym końcu, oraz pręta poziomego, połączonego 
z pionowym w jego górnym węźle i swobodnego na drugim końcu. Zada-
nie ilustruje drgania tej ramy uderzonej dwukrotnie na swobodnym końcu 
masą m o prędkości V, która po uderzeniu odbija się (prędkość zmienia zwrot 
na przeciwny). Każde uderzenie zamodelowano trójkątnym impulsem siły, 

bazując na relacji, że popęd siły F t dt
t

( )
∆
∫  jest równy zmianie pędu masy 

2mV i zakładając czas Dt trwania impulsu. W obciążeniu uwzględniono ciężar 
własny. Ponieważ siła nie jest harmonicznie zmienna, a jej wartość z cza-
sem zanika do zera, konieczna jest zatem analiza stanu nieustalonego. Plik 
zawiera polecenia budowy modelu ramy oraz zapis definicji parametrów 
analizy stanu nieustalonego (transient). W szczególności pokazano, jak za 
pomocą pojęcia kroku obciążenia (load step) zdefiniować przebieg zmien-
ności działającej siły w czasie. Wykres jej zmienności został schematycznie 
zamieszczony na początku pliku. Po uzyskaniu rozwiązania, jako wyniku cał-
kowania po wszystkich krokach obciążenia, tworzone są wykresy zmienno-
ści w czasie ugięcia swobodnego końca ramy oraz naprężeń maksymalnych 
w przekroju utwierdzenia. Uzyskane wykresy pokazują, jak po tłumionych 
drganiach ugięcie i naprężenia stabilizują się na poziomie rozwiązania sta-
tycznego pod obciążeniem ciężarem własnym. Na zakończenie sporządza-
ny jest poziomicowy wykres rozkładu naprężenia normalnego w całej ramie, 
w najbardziej niekorzystnym wytrzymałościowo czasie, czyli tym, dla którego 
wykres „czasowy” wskazuje największe wartości.

Uwagi dotyczące analizy stanów nieustalonych w zagadnieniach dynami-
ki można też wykorzystać w analizie stanów zmiennych w czasie w innych 
zagadnieniach fizyki. Może to być problem nieustalonego przepływu ciepła, 
pól akustycznych albo pól magnetycznych czy sprzężeń elektryczno-magne-
tycznych.
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4. Uwagi o analizie spektralnej

W skrypcie nie jest omawiana jeszcze jedna możliwość przeprowadzenia 
analizy dynamicznego zachowania się konstrukcji, tzw. analiza spektralna 
(spectrum analysis). Służy ona ogólnie do wyznaczenia odpowiedzi układu 
na zmienne, niekoniecznie harmoniczne, wymuszenie przemieszczeniowe 
(np. ruch podpór) lub siłowe. Informacją wejściową w tej analizie jest spek-
trum (widmo) obciążenia, a wyjściową stanowią przemieszczenie, prędkość, 
przyspieszenie, siła w zależności od częstotliwości. ANSYS proponuje dwa 
warianty – deterministyczny, w którym dane wejściowe oraz wyjściowe są po-
dawane jako wielkości maksymalne, oraz probabilistyczny, w którym dane 
wejściowe i wyjściowe oznaczają prawdopodobieństwo wystąpienia pew-
nej wartości wymuszenia i odpowiedzi. Analiza spektralna jest poprzedza-
na modalną, a jej zastosowanie będzie przydatne w przypadku wymuszeń 
stochastycznych, takich jak np. obciążenia sejsmiczne, obciążenia wiatrem 
lub falami morskimi albo ruch pojazdu po nierównym podłożu. Po szczegóły 
i przykłady należy sięgnąć do systemu Help pakietu ANSYS.



VI. Podstawowa analiza termiczna

Przez podstawową analizę termiczną konstrukcji (lub jej części) rozumie 
się określenie w jej obrębie rozkładu temperatury wywołanego „obciążeniami” 
termicznymi. Analizowany może być stan ustalony po wystarczająco długim 
czasie lub nieustalony stan przejściowy, w którym czas jest istotnym parame-
trem. Ponadto w analizie konstrukcji może zachodzić potrzeba wyznaczenia 
odkształceń termicznych związanych ze zmianą temperatury, które dodają się 
do odkształceń mechanicznych, pochodzących od obciążeń siłowych. W ukła-
dach statycznie niewyznaczalnych albo w przypadku nierównomiernego rozkła-
du temperatury lub niejednorodnego współczynnika rozszerzalności cieplnej, 
odkształcenia termiczne prowadzą do powstania naprężeń, często o znaczą-
cej wartości w porównaniu z mechanicznymi, które muszą być uwzględniane 
w analizie bezpieczeństwa. Matematyczny opis rozkładu temperatury w ciele 
stałym dla nieustalonego przepływu ciepła stanowi równanie (patrz np. [11])
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T [K] jest temperaturą w punkcie o współrzędnych (x, y, z) [m] w chwili czasu 
t [s], r [kg/m3] jest gęstością masy materiału, c [J/kg/K] oznacza ciepło wła-
ściwe materiału, kx, ky, kz [W/m/K] to ortotropowe współczynniki przewodze-
nia ciepła i q [W/m3] objętościowe źródło ciepła. Do równania (18) dochodzą 
warunki początkowe (znany rozkład temperatury T x y z( , , , )0  dla czasu t = 0) 
oraz brzegowe, opisujące warunki termiczno-cieplne na brzegach obsza-
ru (warunki adiabatyczne, strumienie ciepła przez powierzchnie, konwek-
cyjna wymiana ciepła z otoczeniem, ustalona temperatura itp.). Równanie 
upraszcza się dla przypadków szczególnych. Jeśli przepływ będzie ustalony 
(stacjonarny – ∂T/∂t = 0), bezźródłowy (q = 0) oraz w ośrodku izotropowym 
(kx = ky = kz), to rozkład temperatury opisuje równanie Laplace’a
 ∇2T = 0 (19)

1. Wyznaczanie rozkładu temperatury

Metoda elementów skończonych może być użyta do numeryczne-
go rozwiązania równania przepływu ciepła w ośrodku. Na ogół, i tak jest  
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w ANSYSie, stosowane w tym celu elementy mają te same kształty, liczby 
węzłów oraz funkcje interpolacyjne (funkcje kształtu), co elementy używane 
w analizie mechanicznej. W analizie termicznej jednak jedynym węzłowym 
stopniem swobody jest temperatura. Algorytmicznie można mówić o pew-
nej analogii między przemieszczeniem a temperaturą, między siłą skupioną 
a strumieniem ciepła (heat flow), obciążeniem powierzchniowym a gęsto-
ścią strumienia ciepła (heat flux) lub konwekcją, czy obciążeniem masowym 
a źródłem ciepła.

W dalszym opisie działań w ANSYSie założono, że wstępnie, po rozwinięciu 
Main MenuPreferences, wybrano opcję Thermal. Korzystanie z ustawienia 
preferencji jest wygodne, gdyż działa to jak filtr na różne możliwe opcje wyboru. 
Po ustawieniu Thermal, przy wyborze typu elementu do dyskretyzacji, program 
wyświetli tylko te elementy z biblioteki, których stopniem swobody jest temperatura. 
Gdy wybiera się model materiału, program uwzględni tylko te stałe, które mogą być 
użyte w analizie termicznej. Podobnie w etapie solution będzie wybór tylko spośród 
„obciążeń” termicznych, a opcje rozwiązania i postprocesora będą związane z wy-
branym typem zagadnienia

Modelując konstrukcję do obliczeń termomechanicznych, używa się tych 
samych narzędzi, które są znane z analiz mechanicznych. Można zatem 
stworzyć model w preprocesorze albo zaimportować stworzoną wcześniej 
geometrię. Należy pamiętać, że w celu poprawnej symulacji „masy termicz-
nej” konstrukcji, geometria powinna zawierać szczegóły, mające istotny 
wpływ. Prawdopodobnie takie detale jak otwory czy lokalnie zmienne wymiary 
należy uwzględnić w modelu, gdyż istotnie wpływają one na przepływ ciepła. 
Ponadto uwzględnienie w obliczeniach obciążeń konwekcyjnych wymaga 
odpowiednio zamodelowanych powierzchni, a obciążeń źródłami ciepła – 
objętości. Do dyskretyzacji używa się elementów z temperaturą jako jedynym 
węzłowym stopniem swobody, przy czym, z uwagi na możliwość przyłożenia 
„obciążeń” cieplnych, są to elementy 3D albo 2D w płaskim stanie napręże-
nia lub osiowosymetryczne. Wśród elementów jednowymiarowych zastoso-
wanie w analizie termicznej znajdują takie, które umożliwiają uwzględnienie 
przewodzenia ciepła (conduction) albo konwekcji (convection) wzdłuż swej 
długości. Spośród stałych materiałowych konieczna jest co najmniej wartość 
współczynnika przewodzenia ciepła. Jeśli podany zostanie jeden, to przyjęta 
będzie termiczna izotropia materiału. Z analizą termiczną, uwzględniającą na 
przykład stany nieustalone, związane są też ciepło właściwe i gęstość masy. 
Do ewentualnych późniejszych obliczeń termomechanicznych konieczny jest 
też współczynnik rozszerzalności cieplnej materiału. Stałe materiałowe dla 
materiału liniowego można zdefiniować za pomocą znanego polecenia MP, 
lab, nr, C0, C1, C2, C3, C4. lab jest etykietą odpowiedniej własności 



73

i tak: APLX, ALPY, ALPZ służą definicji współczynników rozszerzalności 
cieplnej, DENS – gęstości masy, C – ciepła właściwego, KXX, KYY, KZZ 
– współczynników przewodnictwa ciepła (podobnie jak EX oznacza moduł 
sprężystości, a PRXY współczynnik odkształceń poprzecznych). nr oznacza 
numer definiowanego materiału, a stałe C0-C4 umożliwiają uwzględnienie 
zależności definiowanej wielkości od temperatury według wielomianowego 
wzoru: wielkość = C0 + C1(T) + C2(T)2 + C3(T)3 + C4(T)4. Wprowadzenie 
tylko C0 oznacza wartość stałą, niezależną od temperatury. Wszystkie sta-
łe materiałowe można wprowadzać w środowisku GUI przez rozwinięcie 
Main MenuPreprocessorMaterial PropsMaterial Models 
i wybranie opcji Thermal.

W analizie termicznej warunki brzegowe i „obciążenia” należy rozumieć 
w sensie wspomnianej wyżej analogii. W odróżnieniu jednak od analizy me-
chanicznej, warunki brzegowe ani obciążenia nie zależą od węzłowego ukła-
du współrzędnych (patrz punkt Układy współrzędnych), gdyż wszystkie są 
wielkościami skalarnymi. W części modelu może być znana, ustalona war-
tość temperatury, czyli stopnia swobody (analog przemieszczenia). Warunek 
tego typu zadaje się tak jak więzy na stopnie swobody. W wersji tekstowej 
są to polecenia D, DK, DL, DA, przy czym etykietą stopnia swobody 
jest TEMP, a w GUI ścieżka rozwijalna Main MenuSolutionDefine  
LoadsApplyThermalTemperature. Wskazuje się odpowiednio 
węzły, punkty bazowe, linie lub powierzchnie oraz wartość zadawanej na 
nich temperatury w kelwinach [K].
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Domyślna wartość temperatury wynosi zero. Nie należy tego rozumieć jako zero 
absolutne, a jako różnicę między temperaturą otoczenia w naturalnym stanie wyj-
ściowym, bezodkształceniowym a temperaturą w procesie.

Skoncentrowany strumień ciepła (heat flow) jest analogiem siły skupionej 
i może być przyłożony do węzła lub punktu bazowego. Jego przyłożenie re-
alizują polecenia F lub FK z etykietą obciążenia HEAT, a w GUI zastąpienie 
Temperature w powyższej ścieżce przez Heat Flow. Po wskazaniu 
punktów podaje się wartość strumienia w dżulach na sekundę [J/s], przy 
czym wartość dodatnia oznacza strumień wpływający do materiału, zwięk-
szający jego energię. Należy go stosować w modelowaniu przede wszystkim 
dla elementów liniowych, dla których nie można podać powierzchniowego 
strumienia albo konwekcji. Kolejne możliwe „obciążenie” termiczne to po-
wierzchniowy strumień ciepła (heat flux), stosowany wyłącznie do modeli 
trójwymiarowych (solids) albo powłokowych (shells). Jest on analogiem ob-
ciążenia rozłożonego na powierzchni (ciśnienia), a należy go podać, jeśli 
znana jest ilość ciepła przepływającego przez powierzchnię w jednostce cza-
su. Dla modelu 2D zadawany jest na liniach (które reprezentują powierzch-
nie boczne), a dla 3D na powierzchniach. Polecenia tekstowe to SF, SFL, 
SFA, SFE z etykietą obciążenia HFLUX, a w ścieżce rozwijalnego menu 
tym razem końcowe Temperature zastępuje się przez Heat Flux. 
Jednostką fizyczną tej wielkości jest [J/m2/s], a wartość dodatnia oznacza 
strumień wpływający do elementu. Czwartym typem „obciążenia” w analizie 
termicznej jest konwekcja, będąca również analogiem obciążenia powierzch-
niowego. Zadaje się ją dla modeli 3D lub powłok w celu uwzględnienia strat 
ciepła do (lub pozyskiwania z) otaczającego konstrukcję płynu. Wprowadze-
nie tej formy przepływu przez polecenie tekstowe realizuje się też przez SF, 
SFL, SFA, SFE, ale z etykietą obciążenia CONV, po której wprowadza-
ne są dwie wartości. Pierwsza oznacza współczynnik wymiany ciepła (film  
coefficient) między ciałem stałym i płynem, a druga oznacza temperaturę 
tego płynu (bulk temperature). Na końcu ścieżki rozwijalnej tym razem używa 
się Convection. Po wskazaniu linii, powierzchni, węzłów lub elementów, 
wartość współczynnika warstwy podawana jest w [W/m2/K], a temperatura 
płynu w [K]. Można też uwzględnić wymianę ciepła zachodzącą przez pro-
mieniowanie, bez medium pomiędzy dwiema powierzchniami. Jest to rów-
nież analog obciążenia powierzchniowego, przy czym strumień ciepła jest 
proporcjonalny do czwartej potęgi temperatury bezwzględnej ciała. W pole-
ceniu tekstowym z grupy SF, SFL, SFA, SFE za etykietę obciążenia uży-
wa się RAD, a parametry uwzględniają powierzchniową emisyjność (liczba 
bezwymiarowa od zera do jeden) oraz temperaturę otoczenia [K]. Dodatko-
wo poleceniem STEF należy określić stałą Stefana–Boltzmanna [W/m2/K4]. 



75

Szósty rodzaj „obciążenia” termicznego to prędkość generacji ciepła (heat 
generation rate). Jest ona analogiem obciążeń objętościowych (np. ciężaru 
własnego), a używa się jej do modelowania ciepła generowanego w elemen-
cie w wyniku reakcji chemicznej czy przepływającego prądu elektrycznego. 
Można ją zadać w węźle, na linii, powierzchni lub w elemencie. Tekstowo 
używa się odpowiednio poleceń BF, BFL, BFA, BFE z etykietą obciąże-
nia HGEN. Heat Generat na końcu rozwinięcia ścieżki daje możliwość 
wskazania obiektu i wprowadzenia wartości w [J/s/m3]. Należy pamiętać, że 
jeżeli na powierzchni nie zostanie wprowadzony żaden warunek „obciąże-
niowy” ani brzegowy, to zostanie ona potraktowana jako adiabatyczna, ide-
alnie izolowana, przez którą nie zachodzi wymiana ciepła.

Po ustaleniu warunków obciążeniowych w opcjach Main Menu 
SolutionAnalysis TypeNew Analysis wybiera się analizę albo 
stanu ustalonego (steady-state), albo przejściowego (transient). Uwagi do-
tyczące analizy transient znajdują się w punkcie Podstawowa analiza dyna-
miczna. Ten typ rozwiązania może być przydatny m.in. w przypadku zależ-
ności stałych (np. współczynnika wymiany ciepła) od temperatury. Szczegóły 
użycia pewnego fikcyjnego materiału w takim przypadku można znaleźć 
w opisie Help ANSYSa. Po uzyskaniu rozwiązania dla stanu ustalonego 
przez SOLVE czy Main MenuSolutionSolveCurrent LS, prze-
gląd wyników dokonywany jest standardowo w postprocesorze. Analizuje się 
i weryfikuje pod względem poprawności przede wszystkim rozkład temperatu-
ry General PostprocPlot ResultsContour PlotNodal Solu, 
po czym DOF SolutionNodal Temperature. Dodatkowo w wy-
niku rozwiązania otrzymuje się rozkłady gradientu termicznego albo stru-
mienia ciepła. Wtedy zamiast DOF Solution używa się Thermal 



76

Gradient albo Thermal Flux. Podobnie jak w analizie mechanicznej 
należy sprawdzić, czy suma reakcji równa się sumie przyłożonych obcią-
żeń (warunek równowagi statycznej), w analizie termicznej sprawdza się, 
czy suma reakcyjnych przepływów ciepła równoważy przepływy dostarczo-
ne. Sprawdzenie można uzyskać, drukując najpierw siły węzłowe, które są 
analogiem strumieni ciepła (PRNLD), a potem wyliczone reakcje węzłowe  
(PRRSOL): General PostprocList ResultsNodal Loads oraz 
General PostprocList ResultsReaction Solu.

Znów, podobnie jak w analizie mechanicznej, jeśli największy strumień 
ciepła (analog naprężenia) występuje w punktach osobliwych, narożach, 
karbach, to jego wartość może nie mieć praktycznego znaczenia, będąc je-
dynie wynikiem nieuniknionego błędu aproksymacji. Zwykle jednak wartość 
temperatury (podobnie jak przemieszczenie w takich sytuacjach w analizie 
mechanicznej) będzie wyznaczona wystarczająco dokładnie.

2. Wyznaczanie naprężeń termicznych

Obciążenia termiczne w ciele odkształcalnym skutkują wystąpieniem od-
kształceń, które dodają się do ewentualnych odkształceń mechanicznych. 
Odkształcenia oznaczają na ogół naprężenia w materiale (jak opisano we 
wstępie), a więc jego wytężenie, które należy kontrolować w sensie wa-
runku bezpieczeństwa. Mówi się w takim przypadku o sprzężonej analizie 
termiczno-mechanicznej, którą w ANSYSie można dość łatwo przeprowa-
dzić. Po stworzeniu modelu oraz uzyskaniu rozwiązania z uwagi na rozkład 
temperatury pod obciążeniami termicznymi, należy najpierw zmienić typ 
elementów użytych do dyskretyzacji z termicznych na konstrukcyjne. Jeśli 
wcześniej nie zostało to zrobione, to w stałych materiałowych należy zdefi-
niować współczynniki rozszerzalności cieplnej. Następnie przeprowadzany 
jest transfer rozwiązania termicznego do modelu konstrukcyjnego, czyli wyli-
czona temperatura jest przykładana w węzłach jako odpowiednie obciążenie 
masowe (BF). Na koniec, po przyłożeniu mechanicznych (konstrukcyjnych) 
warunków brzegowych, uzyskuje się rozwiązanie w analizie statycznej, sta-
tecznościowej czy dynamicznej i w standardowy sposób analizuje wyniki, 
w tym rozkłady naprężeń. Nowe punkty w tym działaniu to zmiana w dys-
kretyzacji na inny typ elementów skończonych. Można ją wykonać polece-
niem ETCHG, TTS, które oznacza zmianę elementów z termicznych na 
konstrukcyjne (element type change, thermal to structural). Program dokona 
odpowiedniej zamiany, stosując elementy z przemieszczeniowymi stopnia-
mi swobody w miejsce identycznych co do kształtu, liczby węzłów i stopnia 
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aproksymacji elementów z temperaturowym stopniem swobody. Ścieżka 
w rozwijalnym menu GUI to Main MenuPreprocessorElement 
TypeSwitch Elem Type, po której z listy należy wybrać Thermal to 
Struc. Ważną informacją jest, że po takiej zamianie program ustawia do-
myślnie wszystkie opcje elementów, więc przed dalszymi obliczeniami nale-
ży je zweryfikować. Transfer ostatniego kroku rozwiązania termiki do modelu 
konstrukcyjnego przeprowadza polecenie LDREAD, TEMP, last. Zamiast 
last można wskazać inny numer kroku, czyli wczytać temperatury ze sta-
nu pośredniego. Rozwijalna ścieżka w GUI do wykonania tego działania 
to Main MenuPreprocessorLoadsDefine  LoadsApply 
StructuralTemperatureFrom Therm Analy (zamiast Prepro-
cessor może też być Solution). Po jej wybraniu należy wskazać krok oraz 
nazwę pliku, na którym znajduje się rozwiązanie termiczne (zwykle jest to 
plik z rozszerzeniem .rth).

Przed przystąpieniem do rozwiązania zadania konstrukcyjnego należy 
pamiętać o ustawieniu odpowiedniej temperatury odniesienia TREF, rozumia-
nej jako temperatura, w której w materiale nie ma odkształceń termicznych 
liczonych e = a (T – TREF) (a jest współczynnikiem rozszerzalności cieplnej). 
Domyślnie wartość ta jest przyjmowana jako równa zero, co przy tempe-
raturach wyliczonych w analizie termicznej w skali absolutnej prowadzi do 
dużych błędów. Można ją ustawić poleceniem TREF, 293 (jeśli stan odnie-
sienia to około 20°C ≈ 293 K) albo na przykład Main MenuSolution
Define LoadsSettingsReference Temp.

Przykład sprzężonej analizy termiczno-mechanicznej znajduje się na pli-
ku termiczna.txt. Zamodelowano w nim cylinder grubościenny wykonany 
ze stali nierdzewnej, o zadanych promieniu wewnętrznym, zewnętrznym 
oraz długości. Jedno denko cylindra leży na powierzchni sztywnej o stałej 
temperaturze, a w dwóch punktach denka walec jest przyczepiony kołkami 
do płaszczyzny podparcia. Drugie denko jest opływane powietrzem o stałej 
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temperaturze i na nim modelowana jest wymiana ciepła przez konwekcję. 
Pobocznica zewnętrzna jest opływana wodą o stałej temperaturze (wymiana 
ciepła przez konwekcję). Pobocznica wewnętrzna znajduje się w warunkach 
adiabatycznych (w środku panuje próżnia). Dodatkowo, na dwóch przeciw-
ległych tworzących przyczepione są druty grzewcze o różnych mocach. Są 
one modelowane jako źródła ciepła rozłożone wzdłuż linii. W pliku zapisa-
no tworzenie modelu za pomocą elementów trójwymiarowych, wprowadzo-
no definicje stałych materiałowych koniecznych do analizy termicznej oraz 
odpowiednie warunki brzegowe, zadawane w węzłach, na powierzchniach 
i wzdłuż linii. W przykładzie zastosowano narzędzie SmartSizing do tworze-
nia lepszej jakości siatki elementów. Po uzyskaniu rozwiązania w analizie 
termicznej sporządzany jest wykres rozkładu temperatury w objętości cylin-
dra, pozwalający zweryfikować warunki na brzegach oraz zauważyć efek-
ty lokalne. Następnie zapis umożliwia użytkownikowi (przez zastosowanie 
instrukcji warunkowej *IF) podjęcie decyzji dotyczącej przeprowadzenia 
analizy statycznej, uwzględniającej wyliczone efekty termiczne. Przy decyzji 
pozytywnej następuje zmiana typu elementu termicznego na jego odpowied-
nik konstrukcyjny, przykładane są przemieszczeniowe warunki brzegowe 
oraz zadawany ciężar własny. Rozwiązanie następuje po wczytaniu wyni-
ków analizy termicznej. Po rozwiązaniu typu Static wyniki są prezentowane 
w postaci wykresów trzech składowych normalnych naprężenia oraz naprę-
żenia zastępczego Hubera–Misesa–Hencky’ego. Zastosowano podział okna 
graficznego na cztery części i w każdej z nich umieszczono jeden wykres, 
dając w ten sposób możliwość jednoczesnego oglądania wszystkich wyzna-
czonych rozkładów.



VII. Analiza probabilistyczna

1. Wprowadzenie

Wszelkie modele obliczeniowe konstrukcji są budowane dla ściśle okre-
ślonych wartości parametrów je opisujących. Należą do nich między inny-
mi stałe materiałowe, wymiary poszczególnych części, wielkości i kierunki 
obciążeń oraz miejsca ich działania czy temperatura. Analiza konstrukcji, 
oparta na zadanym zestawie danych, nazywana jest deterministyczną, a jej 
wyniki są na tyle wiarygodne, na ile poprawne i dokładne są wprowadzone 
dane liczbowe. Z drugiej strony wszelkie rzeczywiste wartości wymienionych 
parametrów podlegają statystycznym rozrzutom, czyli ich wartości podawa-
ne są z pewnym nieuniknionym stopniem niepewności. Na przykład wartość 
modułu sprężystości dla większości materiałów może być opisana rozkła-
dem normalnym Gaussa z odchyleniem standardowym na poziomie 5%. 
Wymiary projektowanych części mogą być dotrzymane jedynie w ramach 
tolerancji wykonawczych. Wielkości sił, jakie wystąpią w rzeczywistości, rów-
nież nie da się wskazać ze stuprocentową dokładnością. Istnieje też wiele 
obciążeń, np. sejsmicznych, które ze swej natury mają charakter losowy, 
a nie deterministyczny. Wyeliminowanie niedokładności i niepewności da-
nych modelowych jest w praktyce niemożliwe, a ewentualne próby dokona-
nia tego byłyby niezwykle kosztowne, gdyż wymagałyby bardzo precyzyj-
nych metod wytwarzania oraz złożonych metod kontroli jakości. Znacznie 
bardziej uzasadnione jest przyjęcie, że rozrzut danych jest nieunikniony, 
i dostosowanie metod obliczeń projektowych do tego faktu. W klasycznym 
podejściu te nieznane odchylenia danych wejściowych od ich wartości nomi-
nalnych uwzględnia się poprzez współczynniki bezpieczeństwa, często na-
rzucane uregulowaniami normatywnymi. Skutkiem tego podejścia może być 
nieefektywne i kosztowne przewymiarowanie. Nowocześniejsze podejście 
probabilistyczne pozwala zredukować te efekty, ciągle uwzględniając jednak 
bezpieczeństwo konstrukcji. Wśród różnych metod analizy probabilistycznej 
zwraca się uwagę na jedną, klasyfikowaną jako metoda poziomu trzecie-
go, możliwą do zastosowania z pakietem ANSYS. W metodzie tej w miej-
sce klasycznego warunku bezpieczeństwa, mówiącego, że wytężenie nie 
może przekroczyć dopuszczalnego poziomu, stosuje się warunek mówią-
cy, że prawdopodobieństwo nieprzekroczenia poziomu dopuszczalnego jest 
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wystarczająco duże. Podobnie można mówić o prawdopodobieństwie speł-
nienia warunku sztywności czy stateczności. Innymi słowy, miarą niezawod-
ności jest wartość prawdopodobieństwa, że w czasie eksploatacji konstruk-
cji nie zostaną osiągnięte stany uznawane za niedopuszczalne. Do celów 
obliczeniowych zakłada się, że wszystkie parametry modelowe obarczone 
niepewnością mają znane rozkłady prawdopodobieństwa. W analizie proba-
bilistycznej szuka się odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak duży jest rozrzut (niepewność co do wartości) parametrów wyjścio-

wych (naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia, siły krytyczne, czę-
stotliwości własne, temperatura itp.)?

2. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wymagane warunki bezpieczeństwa, 
sztywności, stateczności itp. zostaną naruszone?

3. Które spośród parametrów wejściowych mają największy wpływ na roz-
rzut parametrów wyjściowych i prawdopodobieństwo zawodności kon-
strukcji? Albo, jaka jest wrażliwość wyników na dane wejściowe?
Opis metod probabilistycznych oraz ich podstaw teoretycznych nie wcho-

dzi w zakres tego skryptu i należy po nie sięgnąć do literatury. Wiele szcze-
gółowych informacji, wraz z repetytorium podstaw rachunku prawdopodo-
bieństwa, można znaleźć m.in. w pracy [12].

2. Analiza probabilistyczna w ANSYSie

Przeprowadzenie analizy probabilistycznej w programie ANSYS polega 
na wykonaniu sekwencji kroków (podobnie jak dla zadania optymalizacji), 
które są omówione poniżej dla wybranej, podstawowej wersji.
1. Utworzenie pliku analizy

Jest to bardzo istotny krok początkowy. Plik ten jest wielokrotnie wczyty-
wany przez ANSYS w czasie wykonywania pętli obliczeniowej, każdora-
zowo w celu rozwiązania pojedynczego zadania deterministycznego, to 
znaczy z ustalonymi w module Prob Design wartościami parametrów. 
Rolą pliku analizy jest zbudowanie w preprocesorze (/PREP7) modelu 
analizowanej konstrukcji za pomocą skalarnych parametrów wejścio-
wych, następnie uzyskanie rozwiązania (/SOLU), po wprowadzeniu od-
powiednich warunków brzegowych i obciążeń (które również mogą być 
parametrami wejściowymi), i w końcu odczytanie wyników i zapisanie ich 
wartości do parametrów wyjściowych na etapie postprocesora (/POST1). 
Można prowadzić dowolny typ analizy (statyczna, dynamiczna, statecz-
nościowa, termiczna oraz ich kombinacje), a zadanie może być liniowe 
bądź nieliniowe. Najlepiej jest stworzyć plik analizy w języku APDL za 
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pomocą edytora tekstu. Inną metodą jest zbudowanie modelu w trybie 
interakcyjnym (w GUI), a następnie zapisanie wszystkich poleceń w pliku 
zewnętrznym za pomocą Utility MenuFileWrite DB log file …. 
W pliku nie może znajdować się polecenie /CLEAR, gdyż oznaczałoby to 
wymazywanie wartości zmiennych generowanych losowo przez program 
przy każdym ponowieniu pętli obliczeniowej. Ponadto zaleca się usunię-
cie wszelkich poleceń niekoniecznych do uzyskania rozwiązania (rysowa-
nie, drukowanie, zmiany kolorów itp.), gdyż wielokrotne ich powtarzanie 
znacznie zmniejsza efektywność działania. Podobnie nie zaleca się sto-
sowania operacji wskazywania obiektów przez kliknięcie myszką (pick), 
gdyż w trybie wsadowym może to prowadzić do niejednoznaczności. Przy 
odczytywaniu wyników przez polecenia tekstowe postprocesora przydat-
ne są instrukcje *GET oraz ETABLE (dla elementów liniowych), a także 
niektóre funkcje APDL.

2. Ustalenie wartości parametrów
Można to wykonać na kilka sposobów, które opisano w rozdziale Opty-
malizacja za pomocą ANSYSa. Chociaż punkt ten nie jest obowiązko-
wy, to zaleca się jego przeprowadzenie, aby parametry były dostępne 
w oknach dialogowych modułu Prob Design w celu ich wskazywania 
i wybierania do analizy lub prezentacji. Najbardziej naturalnym sposo-
bem ustalenia wartości początkowych parametrów jest wstępne wykona-
nie pełnego zadania przez wczytanie pliku analizy ścieżką GUI Utility 
MenuFileRead Input from… lub komendą /INPUT. Wartości 
początkowe parametrów można rozumieć jako nominalne, to jest takie, 
jakie są przyjmowane przy braku losowego rozrzutu.

3. Wejście do procesora PDS (Probabilistic Design System) i wskazanie pli-
ku analizy
Począwszy od tego punktu, wszystkie kroki wykonywane są w module 
Prob Design. Wejście do niego w trybie tekstowym realizuje polecenie  
/PDS, a w GUI ścieżka Main MenuProb Design. Proponuje się 
osobne zapisanie pliku analizy oraz pliku projektowania probabilistyczne-
go. ANSYS dopuszcza jednak złożenie obu tych plików w jeden, podobnie 
jak w zadaniu optymalizacji. Jeśli są zapisane osobno (zakładając, że za-
pisane są w katalogu roboczym ANSYSa), to należy wskazać nazwę i roz-
szerzenie pliku analizy, wydając polecenie PDANL, name, ext albo 
rozwijając Main MenuProb DesignAnalysis FileAssign.

4. Deklaracja losowych wartości wejściowych
Należy podjąć decyzję, które ze zmiennych użytych do zdefiniowania za-
dania analizy podlegają losowym zmianom. Dla każdej z nich, traktowanej 
jako ciągła zmienna losowa, trzeba wskazać typ oraz parametry funkcji 
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jej statystycznego rozkładu. Wykonanie tego zadania wymaga informacji 
z eksperymentu albo danych od producenta części czy wytwórcy mate-
riału, albo wreszcie inżynierskiego doświadczenia. Dopuszczone przez  
ANSYS funkcje gęstości prawdopodobieństwa (rozkładu) zebrano w tabe-
li wraz z opisem parametrów koniecznych do ich definicji. W wersji teksto-
wej wskazanie dokonywane jest za pomocą polecenia PDVAR, nazwa, 
typ, par1, par2, par3, par4 z argumentami, gdzie pierwszy 
jest nazwą zmiennej (parametru), drugi typem jej rozkładu, a kolejne pa-
rametrami funkcji gęstości prawdopodobieństwa. W GUI, po rozwinięciu 
Main MenuProb DesignProb  DefinitnsRandom Input 
i naciśnięciu Add…, wskazuje się zmienną (parametr) spośród wcześniej 
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zdefiniowanych i wykazanych w polu <Name> okna Define a Random 
Variable oraz wybiera się dla niej typ rozkładu spośród wylistowanych 
w polu <TYPE>. Z kolei po zatwierdzeniu przez OK wprowadza się para-
metry odpowiednie dla wybranego rozkładu. Operację należy powtórzyć 
dla wszystkich zmiennych, których wartości podlegają losowym rozrzu-
tom. Definicje przyjętych zmiennych losowych wraz z parametrami ich 
rozkładów zostają wylistowane w oknie Random Input Variables.
W tabeli 1 zebrano rozkłady gęstości prawdopodobieństwa, uwzględnia-
ne przez ANSYS dla losowych zmiennych wejściowych, podając przepis 
funkcji wraz z parametrami, przykładowy wykres oraz interpretację pa-
rametrów polecenia PDVAR. W nawiasach podano wartości domyślne,

Tabela 1

Rozkład – funkcja gęstości prawdopodobieństwa PDVAR, nazwa, TYP, Par1, 
Par2, Par3, Par4

normalny Gaussa
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σ TYP  GAUS
Par1  wartość średnia m (0,0)
Par2  odchylenie standardowe 
s > 0 (1,0)
Par3  nieużywany
Par4  nieużywany
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j – standardowa funkcja Gaussa (dla m = 0 i s = 1)
F – dystrybuanta standardowej funkcji Gaussa

TYP  TGAU
Par1  wartość średnia rozkładu 
normalnego (nieobciętego) m (0,0)
Par2  odchylenie standardowe 
rozkładu normalnego 
(nieobciętego) s > 0 (1,0)
Par3  xmin (–3,0)
Par4  xmax > xmin (3,0)
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cd. tab. 1

Weibulla
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TYP  WEIB
Par1  wykładnik m >0 (1,0)
Par2  wartość charakterystyczna 
xchr > 0 (1,0)
Par3  xmax < xchr (0,0)
Par4  nieużywany

logarytmiczno-normalny (1)
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1 – logarytmiczne odchylenie 

standardowe
x = ln m – 0.5 d – logarytmiczna wartość średnia

TYP  LOG1
Par1  wartość średnia m (0,0)
Par2  odchylenie standardowe 
s > 0 (1,0)
Par3  nieużywany
Par4  nieużywany
(d i x wylicza program)

logarytmiczno-normalny (2)
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1 – logarytmiczne odchylenie

x = ln m – 0.5 d – logarytmiczna wartość średnia

TYP  LOG2
Par1  logarytmiczna wartość 
średnia x (0,0)
Par2  logarytmiczne odchylenie 
standardowe d > 0 (1,0)
Par3  nieużywany
Par4  nieużywany
(s wylicza program)
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cd. tab. 1

trójkątny
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 max mlv

mlv max
TYP  TRIA
Par1  xmin (0,0)
Par2  xmlv > xmin (0,5) wartość 
najbardziej prawdopodobna (most 
likely value)
Par3  xmax > xmlv (1,0)
Par4  nieużywany

jednostajny

p x
x x

( )
max min

=
−
1

TYP  UNIF
Par1  xmax (0,0)
Par2  xmax < xmin (1,0)
Par3  nieużywany
Par4  nieużywany

wykładniczy
p x x x( ) exp( ( ))min= − −λ λ

TYP  EXPO
Par1  λ > 0 (1,0)
Par2  xmin (0,0)
Par3  nieużywany
Par4  nieużywany
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cd. tab. 1

beta b
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kompletna funkcja Beta
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TYP  BETA
Par1  r (1,0)
Par2  t (2,0)
Par3  xmin (0)
Par4  xmax > xmin (1,0)

gamma (g)

p x x
k

x
k k

( )
( )

exp( )= −
−λ

λ
1

Γ

funkcja Gamma Γ( )k e t tt k= − −
∞

∫ 1

0

d TYP  GAMA
Par1 λ > 0 (1,0)
Par2  k > 0 (1,0)
Par3  nieużywany
Par4  nieużywany

stosowane przez program w przypadku pozostawienia pustego pola. Po-
dano też warunki, jakie powinny być spełnione przez parametry.

5. Wizualizacja zadeklarowanych zmiennych losowych
Ten krok nie jest obowiązkowy, ale zalecany. Po zdefiniowaniu zmien-
nych, podlegających odchyleniom od wartości nominalnych, oraz określe-
niu parametrów ich rozkładów dobrze jest dokonać weryfikacji. W tym celu 
dla każdej zmiennej losowej można sporządzić wykresy funkcji gęstości 
prawdopodobieństwa oraz dystrybuanty (skumulowanej funkcji rozkła-
du). Warto przypomnieć, że dystrybuanta określa prawdopodobieństwo, 
że zmienna losowa o funkcji gęstości p nie przekroczy zadanej wartości x 
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i jest liczona jako Φ( ) ( ) .x p
x

=
−∞
∫ ξ ξd  Można też zażądać od programu wyli-

czenia szczegółowych informacji na temat każdej ze zmiennych. Wykresy 
i dane liczbowe, w celu weryfikacji, należy porównać z danymi ekspe-
rymentalnymi, tablicowymi lub innymi dostępnymi informacjami o zmien-
ności poszczególnych parametrów. Wykresy wykonuje się poleceniem 
PDPLOT, nazwa albo z rozwinięcia Main MenuProb Design 
Prob  DefinitnsPlot, po którym wybiera się nazwę zmiennej lo-
sowej (wcześniej zdefiniowanej) i zatwierdza przez OK lub Apply.

Obok sporządzonych wykresów można odczytać typ rozkładu i zadane dla 
niego parametry, a także wartość średnią (MEAN), odchylenie standardo-
we (STDEV) i wartość minimalną (MIN), będące jego liczbowymi charak-
terystykami. Z kolei polecenie PDINQR, parR, nazwa, typ, wart 
albo ścieżka Main MenuProb DesignProb  Definitns 
Inquire służą wyliczeniu i zapamiętaniu w parametrze (parR) określo-
nych charakterystyk zmiennej losowej (nazwa). Może to być wartość 
średnia (Mean Value – za typ wstawia się MEAN) albo odchylenie stan-
dardowe (Stand Deviation – za typ wstawia się STDV), albo wartość funk-
cji gęstości prawdopodobieństwa (Prob Density(X) – za typ wstawia się 
PDF) dla wartości zmiennej losowej podanej w wart, albo wartość dystry-
buanty (Cum Distrib(X) – za typ wstawia się CDF) dla wartości zmiennej 
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losowej podanej w wart, albo wreszcie wartość odwrotnej dystrybuanty 
(Inverse CDF(P) – za typ wstawia się INV) dla wartości prawdopodo-
bieństwa podanej w wart. Odwrotna dystrybuanta to wartość zmiennej 
losowej, której nieprzekroczenie zachodzi z prawdopodobieństwem P.

6. Wskazanie korelacji między parametrami wejściowymi
Jeśli dwie lub więcej zmiennych wejściowych jest statystycznie zależnych 
od siebie, to zachodzi między nimi korelacja. Należy ją określić za pomocą 
polecenia PDCORR, nazwa1, nazwa2, wspKor albo rozwijając Main 
MenuProb DesignProb DefinitnsCorrelation i wskazując 
parami nazwy skorelowanych zmiennych oraz współczynnik ich korelacji 
(liczba od –1 do 1).

7. Specyfikacja losowych parametrów wyjściowych
W tym kroku należy wskazać, które z wielkości wyjściowych w przeprowa-
dzanej analizie mają być traktowane i analizowane jako zmienne losowe. 
Wchodzą w grę tylko te parametry wyjściowe, które w etapie analizy (zapi-
sanej w pliku analizy) mają wartości odczytane i zapamiętane pod własny-
mi nazwami. Parametry wyjściowe są oczywiście funkcjami parametrów 
wejściowych, co oznacza, że losowa zmiana „wejścia” powoduje również 
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losową zmianę „wyjścia”. Wskazania losowych parametrów wyjściowych 
dokonuje się poleceniem tekstowym PDVAR, nazwa, RESP albo przez 
wybranie z listy wcześniej zdefiniowanych parametrów, które nie zosta-
ły zadeklarowane jako wejściowe. Lista zostanie wyświetlona po rozwi-
nięciu ścieżki GUI Main MenuProb DesignProb Definitns 
Random Output i wybraniu Add….

8. Wybór narzędzia lub metody projektowania probabilistycznego
Analiza probabilistyczna polega na wykonaniu dostatecznie dużej liczby 
powtórzeń analizy deterministycznej dla zmienianych próbek, a następ-
nie statystycznym opracowaniu uzyskanych wyników. Próbką nazywamy 
każdy zestaw losowych wartości parametrów wejściowych. Ponieważ nie 
jest możliwe przeliczenie zadania dla nieskończenie wielu próbek, należy 
podjąć decyzję o ich liczbie. Przyjętą wartość należy później zweryfiko-
wać, dokonując analizy wyników. Trzeba się wtedy kierować zasadami 
statystyki, w tym m.in. wynikającym z prawa wielkich liczb Bernoulliego 
stwierdzeniem, że dla dostatecznie dużej liczby próbek prawdopodo-
bieństwo odstępstwa wyniku od wartości średniej (oczekiwanej) zmie-
rza do zera. Poza liczbą próbek istotna jest metoda ich generowania, 
dostatecznie dobrze symulująca proces losowy. Omawiana jest jedna 
z metod dostępnych w ANSYSie, tzw. Symulacja Monte Carlo (MCS), 
która jest dla programu metodą domyślną. Oprócz tego możliwa jest 
metoda powierzchni odpowiedzi (Response Surface Method), której 
poznanie pozostawia się Czytelnikowi. Dodatkowo ANSYS proponuje 
narzędzie ułatwiające podjęcie decyzji w kwestii metody próbkowania 
Probabilistic Method Determination Wizard. Uruchamia się je ścieżką 
Main MenuProb DesignProb MethodMethods Wizard, 
a po odpowiedzi na kilka pytań, dotyczących czasu potrzebnego na po-
jedyncze rozwiązanie, możliwości prowadzenia obliczeń równoległych, 
jakości zależności parametrów wyjściowych od wejściowych czy rodza-
ju potrzebnych wyników, program podpowiada najlepszą metodę do za-
stosowania. Wyboru metody Monte Carlo dokonuje się poleceniem tek-
stowym PDMETH, MCS, samp, w którym ostatni parametr rozróżnia 
możliwe opcje, albo po rozwinięciu Main MenuProb DesignProb 
MethodMonte Carlo Sims, wybierając opcje w oknie dialogowym. 
Możliwe opcje oznaczają techniki próbkowania. DIR (w oknie Direct  
Sampling) oznacza metodę bezpośrednią, która losuje wartości parame-
trów wejściowych zgodnie z zadeklarowanymi rozkładami, ale nie posiada 
„pamięci” poprzednich losowań. Może to prowadzić do powstawania pró-
bek bardzo do siebie zbliżonych, dla których rozwiązanie niewiele wnosi 
do analizy probabilistycznej. LHS (w oknie Latin Hypercube) to losowanie 
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„z pamięcią”, co oznacza, że nie dochodzi do powstawania zbiorów pró-
bek bardzo do siebie podobnych. Dodatkowo ta technika próbkowania 
wymusza udział w losowej populacji skrajnych wartości, wynikających 
z rozkładu, wygładzając rozkład próbek. Jest ona domyślna dla metody 
Monte Carlo. Trzecią opcją jest USER (w oknie User defined), która po-
zwala na dostarczenie zestawów próbek w zewnętrznym pliku użytkow-
nika zamiast losowania przez program. Może być użyteczna, kiedy dys-
ponuje się danymi z eksperymentu, przeprowadzonego w celu dokonania 
analizy statystycznej.

Każda z opcji wymaga doprecyzowania przez podanie parametrów 
w oknie dialogowym albo w poleceniu tekstowym (dla Latin Hypercube 
Sampling) PDLHS, nsim, nrep, isopt, ,astop, accmean,  
accstdev, check, seed. Dla LHS są to kolejno: liczba próbek 
(symulacji) w pojedynczym cyklu <NSIM>; liczba cykli do powtórzenia 
<NREP>. Proponuje się dzielić symulacje na cykle w celu zwiększenia 
losowości rozkładów, przyjmując liczbę cykli w przybliżeniu równą pier-
wiastkowi czwartego stopnia z całkowitej liczby próbek, tak żeby iloczyn 
liczby cykli i liczby próbek w cyklu był równy całkowitej liczbie próbek. Pole 
<ISopt> określa, która wielkość ma być losowana z przedziałów równego 
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prawdopodobieństwa, na jakie program dzieli dziedzinę każdej zmiennej 
losowej – Random Sampling (tekstowo RAND) oznacza dowolne losowa-
nie wartości zmiennej, Mean Value (MEAN) oznacza losowanie wartości 
średniej z przedziału, a Median Value (MEDI) losowanie wartości media-
ny. Przełącznik <Astop> aktywuje (Enable AUTOSTOP, a w poleceniu 
tekstowym AUTO) lub deaktywuje (Execute ALL Sims, a w poleceniu tek-
stowym ALL) możliwość automatycznego przerwania pętli obliczeniowej. 
W przypadku aktywacji pętla obliczeniowa może zostać przerwana przed 
przeliczeniem <NSIM> próbek, jeśli wcześniej zostaną spełnione kryte-
ria zbieżności: względna zmiana wartości średniej oraz względna zmiana 
odchylenia standardowego pomiędzy dwoma sprawdzeniami będą dla 
każdej losowej zmiennej wyjściowej poniżej tolerancji podanych w dwóch 
kolejnych parametrach (ACCMEAN, ACCSTDEV), których wartości domyśl-
ne wynoszą odpowiednio 0,01 i 0,02. Liczba symulacji, po których wyko-
nywane jest sprawdzenie kryteriów, jest zadawana w parametrze CHECK. 
Parametry ACCMEAN, ACCSTDEV i CHECK w wersji okienkowej GUI 
nie występują. Ostatnie pole <Seed> służy ustaleniu sposobu inicjowania 
generatora liczb (pseudo)losowych. Komputerowe generatory liczb loso-
wych wymagają „ziarna”, które jest używane do wyznaczenia kolejnych 
wartości. Wybranie domyślnej opcji Continue (w poleceniu tekstowym 
w miejsce parametru seed wstawia się CONT) oznacza, że kolejna war-
tość losowa będzie wyznaczona na bazie poprzedniej, przy czym wartość 
początkowa jest generowana przez ANSYS na podstawie odczytu zegara 
systemowego w chwili startu programu. Opcja System Time (TIME) po-
woduje nową inicjalizację wartości ziarna na podstawie zegara w chwili 
wywołania. Wybór Use 123457 (INIT) powoduje, że ziarno jest zawsze 
to samo, a wartości „losowe” będą identyczne przy każdym uruchomieniu 
tego samego zadania analizy probabilistycznej. Można ją polecić na etap 
testowania, na którym powtarzalność wyników jest sprawą kluczową. Ten 
sam efekt powtarzalności można uzyskać, stosując zamiast liczby 123457 
dowolną inną dodatnią liczbę jako inicjator, używając pola Other… lub 
wpisując ją w poleceniu tekstowym w argumencie seed.

9. Wykonanie koniecznej pętli obliczeniowej
Po zdefiniowaniu zadania analizy probabilistycznej w powyżej opisanych 
krokach należy uruchomić pętlę symulacyjną, w której zadanie zdefinio-
wane w pliku analizy będzie wielokrotnie rozwiązywane dla parametrów 
losowo zmienianych przez program. ANSYS dostarcza możliwość pro-
wadzenia obliczeń sekwencyjnych albo równoległych. Sekwencyjne są 
przeprowadzane na jednym komputerze, a równoległe pozwalają wyko-
rzystać wiele komputerów lub procesorów, zwiększając przez to efektyw-
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ność. Ta druga możliwość nie jest tu omawiana, a wymaga ona dodatko-
wych parametrów serwera, komputerów w sieci itp., opisanych w Help. 
Obliczenia sekwencyjne (serial) uruchamia się poleceniem tekstowym  
PDEXE, slab, SER, 0, fopt, fname. Pierwszy parametr oznacza 
etykietę rozwiązania (slab), która jest nazwą nadawaną plikom zawie-
rającym wyniki analizy probabilistycznej. Etykieta jest używana w etapie 
opracowania wyników przeprowadzonej analizy. Kolejny (fopt) decydu-
je, czy po zakończeniu analizy probabilistycznej plik z zapisanymi prób-
kami, tworzony roboczo w czasie analizy, ma zostać wymazany (za fopt 
wstawia się DEL), co jest opcją domyślną, czy też jego kopia ma zo-
stać zachowana (za fopt wstawia się COPY) w pliku o nazwie wskaza-
nej w parametrze fname z rozszerzeniem .csmp. Zapisana kopia może 
być przydatna do przeglądu wszystkich zestawów wartości losowych 
zmiennych wejściowych (próbek), jakie zostaną wygenerowane i użyte 
w analizie probabilistycznej. Uruchamiając pętlę w GUI, trzeba rozwi-
nąć Main MenuProb DesignRunExec SerialRun Serial 
i w oknach dialogowych ustalić parametry <Slab> z <FOPT> oraz ewen-
tualnie <Fname>.
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W czasie losowej zmiany parametrów może dojść do sytuacji, że rozwiązanie za-
dania analizy nie zostanie uzyskane. Kiedy zmienia się losowo np. wymiary modelu, 
to czasem uzyskana siatka elementów może być bardzo złej jakości, prowadząc do 
rozbieżności rozwiązania, albo dla danego parametru rozwiązanie może nie istnieć. 
W przypadku wystąpienia takiego błędu obliczenia prowadzone metodą sekwen-
cyjną zostają natychmiastowo przerwane i analiza probabilistyczna nie zostaje wy-
konana. Przy obliczeniach prowadzonych równolegle na kilku komputerach pewna 
liczba błędów jest dopuszczalna, gdyż przyjmuje się, że po pominięciu danych zwią-
zanych z błędnymi rozwiązaniami analiza statystyczna będzie nadal wystarczająco 
dokładna. Dopuszczalną liczbę takich błędów podaje użytkownik w trzecim para-
metrze polecenia PDEXE, który dla obliczeń sekwencyjnych jest przyjmowany jako 
równy zero i nie może być zmieniony.

10. Przegląd wyników analizy
W tym punkcie można już szukać odpowiedzi na pytania postawione we 
wstępie, ale wcześniej trzeba się upewnić, że przeprowadzona analiza 
jest statystycznie poprawna. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, 
czy zadana liczba wygenerowanych próbek, dla których program wyko-
nał pętlę obliczeniową, jest wystarczająca. Analiza wyników dotyczy więc 
zarówno losowych parametrów wejściowych, jak i losowych parametrów 
wyjściowych. Dla obu typów parametrów można wykonać przegląd sta-
tystyk, to znaczy wykreślić historię próbkowania, sporządzić histogram, 
wykreślić dystrybuantę (skumulowaną funkcję gęstości prawdopodobień-
stwa), wyznaczyć prawdopodobieństwo, że zmienna losowa przekroczy 
(albo nie przekroczy) wskazaną wartość, wreszcie rozwiązać zadanie 
odwrotne, czyli wyznaczyć, jaka wartość zmiennej losowej nie zosta-
nie przekroczona z zadanym prawdopodobieństwem. Historię próbko-
wania otrzymuje się poleceniem tekstowym PDSHIS albo rozwijając 
Main MenuProb DesignProb ResultsStatisticsSampl  
History. W oknie dialogowym wybiera się zestaw wyników (nazwy ze-
stawów są podawane przy uruchamianiu pętli), nazwę parametru oraz 
typ wykresu. Wskazanie <Samples> powoduje wykreślenie zależności 
wartości wylosowanej lub wyliczonej zmiennej w funkcji numeru pętli sy-
mulacyjnej. Dla metody Monte Carlo zamiast <Samples> można wybrać 
historię wartości średniej <Mean values>, odchylenia standardowego 
<Standard deviatn>, wartości minimalnej <Min values> albo maksy-
malnej <Max values>. Wykres wartości średniej daje dobrą informację 
o liczbie zastosowanych próbek. Jeżeli wartość średnia przestaje się 
zmieniać, to można przypuszczać, że liczba próbek jest wystarczają-
ca (prawo wielkich liczb). Jeśli jednak nie widać ustalenia jej poziomu, 
to należy liczbę próbek zwiększyć i powtórzyć analizę. Histogram wy-
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branego parametru tworzy się poleceniem PDHIST albo po rozwinięciu 
ścieżki Main MenuProb DesignProb ResultsStatistics 
Histogram, podając nazwę zestawu i nazwę parametru. Histogram 
jest wykresem słupkowym, pokazującym jak często wylosowana wartość 
parametru wypada w poszczególnych przedziałach, na jakie program 
dzieli dziedzinę zmiennej losowej. Zgodność tego rozkładu z zadanym 
dla parametru wejściowego typem jest kolejnym potwierdzeniem wystar-
czającej liczby próbek.

Wykres dystrybuanty uzyskuje się poleceniem PDCDF albo w GUI 
przez Main MenuProb DesignProb ResultsStatistics 
CumulativeDF. Prawdopodobieństwo, że zmienna losowa prze-
kroczy (albo nie przekroczy) wskazaną wartość uzyskuje się polece-
niem PDPROB albo Main MenuProb DesignProb Results 
StatisticsProbabilities po podaniu zestawu danych, parametru 
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oraz interesującej nas wartości granicznej. Wynik zostanie wydrukowa-
ny w osobnym oknie jak wszystkie tekstowe wydruki ANSYSa. Podob-
nie będzie przy wskazaniu, jaka wartość zmiennej losowej nie zostanie 
przekroczona dla zadanego prawdopodobieństwa. Używa się do tego 
zadania polecenia PDPINV albo Main MenuProb DesignProb  
ResultsStatisticsInverse Prob.

Odpowiedzi na pytania o wrażliwość parametrów wyjściowych na zmiany 
parametrów wejściowych można uzyskać kolejnym poleceniem modułu 
Prob Design PDSENS albo rozwijając Main MenuProb Design 
Prob ResultsTrendsSensitivities. Po wybraniu parametru 
wyjściowego i typu wykresu otrzymuje się graficzną ilustrację wrażli-
wości, pozwalającą odczytać, które z parametrów wejściowych mają 
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znaczący wpływ na wybrany wyjściowy oraz czy jest to wpływ dodatni 
(wzrost jednego powoduje wzrost drugiego), czy ujemny (wzrost jednego 
powoduje spadek drugiego), a których wpływ jest nieistotny. Zależność 
wybranej wielkości wyjściowej od wybranej wejściowej można zilustro-
wać poleceniem PDSCAT albo Main MenuProb DesignProb 
ResultsTrendsScatter Plot.

Ostatnie polecenie z tej grupy służy do wyznaczenia macierzy współ-
czynników korelacji między zmiennymi losowymi, czy to wejściowymi, 
czy też wyjściowymi. Tekstowo wywołuje się je przez PDCMAT, a w GUI 
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przez Main MenuProb DesignProb ResultsTrends 
Correl Matrix. Jako wynik działania otrzymuje się wydrukowaną 
w osobnym oknie macierz, w której współczynniki korelacji o małej istot-
ności ujęte są w nawiasy kwadratowe.
Polecenia PDPROB, PDPINV oraz PDCMAT wydane z linii komend skutkują po-

jawieniem się odpowiednich informacji w osobnym oknie otwieranym przez ANSYS. 
Jeśli jednak są wczytane z pliku tekstowego, to ich efekt jest drukowany na „czar-
nym ekranie” ANSYSa, a okno NIE jest otwierane.

Istnieje możliwość wygenerowania raportu z analizy probabilistycznej po-
leceniem PDWRITE albo przez rozwinięcie Main MenuProb Design 
Prob ResultsReportGenerate Report, po którym podaje się na-
zwę katalogu i pliku z raportem oraz imię i nazwisko autora. Wynikiem jest 
katalog z zapisanym plikiem w języku HTML, plikami ze skryptami w Java-
Script, podkatalogiem z rysunkami. Wczytanie pliku nazwa.html do przeglą-
darki pozwala na prezentację przeprowadzonej analizy probabilistycznej.

Przykład zadania analizy probabilistycznej zapisano w dwóch plikach. 
Pierwszy, probabil1.txt, zawiera parametryczny model prostokątnej płyty 
utwierdzonej na dwóch przeciwległych brzegach i obciążonej siłą skupio-
ną w środku. Drugi, probabil2.txt, zawiera definicje zmiennych losowych, 
parametry i uruchomienie analizy probabilistycznej oraz analizę wyników 
w module Prob Design. Należy je wczytać w podanej kolejności przez 
Utility MenuFileRead Input from… Zadanie jest przykładem ilu-
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strującym definiowanie losowych zmiennych wejściowych i analizę losowych 
zmiennych wyjściowych. Za zmienne wejściowe przyjęto długość boku płyty 
(zmienna o rozkładzie jednostajnym), grubość płyty (rozkład jednostajny), 
moduł sprężystości (rozkład Gaussa), gęstość materiału (rozkład jednostaj-
ny), wartość siły (rozkład logarytmiczno-normalny). Zmiennymi wyjściowy-
mi są maksymalne naprężenie zastępcze oraz maksymalne ugięcie płyty. 
Po poleceniach definiowania zmiennych wejściowych zapisane są polece-
nia służące sporządzaniu rozkładów ich gęstości prawdopodobieństwa oraz 
dystrybuanty. Następnie wprowadzane są parametry symulacji procesu lo-
sowego na przykładzie metody Monte Carlo w wariancie Latin HyperCube. 
Po zakończeniu symulacji wydawane są polecenia związane z analizą loso-
wych wielkości wejściowych i wyjściowych w celu dokonania walidacji roz-
wiązania. Tworzy się wykres historii próbkowania, czyli kolejnych wartości 
wylosowanej zmiennej wejściowej. Następnie rysowany jest histogram czę-
stości występowania, rozumianej jako liczba wystąpień wartości w danym 
przedziale, odniesiona do liczby wszystkich próbek. Wykres taki pozwala 
na stwierdzenie, czy rozkład wylosowany odpowiada założonemu. Później 
rysowana jest dystrybuanta rozkładu zmiennej losowej, a potem wyznacza-
ne jest prawdopodobieństwo, że zmienna losowa przyjmie wartość mniejszą 
niż zadana oraz prawdopodobieństwo odwrotne tzn. wartość zmiennej loso-
wej, dla której prawdopodobieństwo wystąpienia w populacji wartości mniej-
szej jest równe zadanej wielkości. Wszystkie te informacje służą przede 
wszystkim do weryfikacji założonej liczby próbek i, w razie niewystarczającej 
zgodności, mogą sugerować konieczność jej zwiększenia. Podobne wykre-
sy i obliczenia są wykonywane dla losowych zmiennych wyjściowych. Do-
datkowo dla tych zmiennych budowane są wykresy ich wrażliwości z uwagi 
na zmienne wejściowe oraz wyznaczana jest macierz współczynników kore-
lacji między zmiennymi wejściowymi i wyjściowymi, co pozwala na decyzję 
w sprawie istotności danego parametru. Na koniec zapisane jest polecenie 
automatycznego tworzenia raportu z przeprowadzonej analizy probabili-
stycznej.



VIII. Poszerzenie znajomości narzędzi pakietu ANSYS

Pracując z komercyjnym pakietem, służącym do modelowania i analizy 
konstrukcji, trzeba poznać jego specyfikę i sposób działania, aby możliwie 
efektywnie wykonać postawione zadanie inżynierskie. Niektóre tematy po-
ruszone poniżej (układ współrzędnych, selekcja, analiza wyników) nie mają 
wiele wspólnego z istotą matematycznej metody elementów skończonych, 
ale ich znajomość jest przydatna dla sprawnej pracy i może ułatwić, a cza-
sem nawet umożliwić podejmowanie w ANSYSie zadań bardziej złożonych 
niż elementarne. Inne tematy (jakość siatki, submodeling) wywodzą się 
z istoty metody, ale każdy pakiet, w tym ANSYS, realizuje je na swój sposób.

1. Układy współrzednych

W czasie budowy modelu ważna jest informacja o bieżącym układzie 
współrzędnych, czyli tym, w którym program będzie interpretował wydawa-
ne polecenia tworzenia geometrii. Położenie punktu węzłowego, kształt linii, 
krzywizna powierzchni itp. zależą od aktywnego (bieżącego) układu odnie-
sienia. Gdy przykładowo wprowadza się współrzędne punktu bazowego czy 
węzła, to podawane trzy liczby mają różne znaczenie w zależności od ukła-
du. Gdy aktywny jest układ kartezjański, oznaczają współrzędne X, Y i Z; 
gdy walcowy – to pierwsza jest rozumiana jako współrzędna radialna, druga 
kątowa, a trzecia osiowa; w sferycznym – pierwsza jest współrzędną radial-
ną, zaś druga i trzecia to kąty. Domyślnie, po uruchomieniu programu, ak-
tywny jest globalny układ kartezjański, którego początek jest zaznaczony 
w środku okna graficznego. W zależności od potrzeb można go w każdej 
chwili zmieniać na jeden z predefiniowanych prawoskrętnych układów glo-
balnych: cylindryczny, sferyczny lub układ płaszczyzny roboczej. Poza tym 
użytkownik może sam zdefiniować własny lokalny układ współrzędnych do-
wolnego typu (kartezjański, cylindryczny, sferyczny), a następnie uczynić go 
układem aktywnym. Liczba używanych w projekcie układów jest dowolna, 
ale w każdej chwili aktywny może być tylko jeden. Aktywację nowego układu 
współrzędnych realizuje polecenie CSYS, nr, gdzie nr = 0 oznacza układ 
globalny kartezjański, 1 – układ globalny cylindryczny z osią Z jako osią ob-
rotu, 2 – układ globalny sferyczny, nr = 4 lub nr = WP oznacza układ płasz-
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czyzny roboczej, 5 – układ globalny cylindryczny z osią Y jako osią obrotu, 
nr > 10 oznacza układ wcześniej zdefiniowany przez użytkownika. To samo 
działanie w GUI realizuje ścieżka Utility MenuWorkPlaneChange  
Active CS to, po rozwinięciu której dokonuje się wyboru z wyświetlonej 
listy.

Użycie układu użytkownika wymaga jego wcześniejszego zdefiniowania. 
Można je wykonać przez rozwijalne menu GUI albo w formie tekstowej. I tak, 
Utility MenuWorkPlaneLocal Coordinate SystemCreate 
Local CS daje możliwość utworzenia układu współrzędnych, bazującego 
na trzech istniejących punktach bazowych (komenda tekstowa CSKP) albo 
trzech węzłach (CS), albo umieszczonego w początku układu płaszczyzny 
roboczej (CSWPLA), albo w dowolnym punkcie zadanym przez współrzęd-
ne czy to w globalnym układzie kartezjańskim (LOCAL), czy to w aktywnym 
układzie współrzędnych (CLOCAL). Rysunek poniżej odnosi się do opcji  
<At Specified Loc +>. W pierwszym oknie dialogowym podaje się współ-
rzędne początku nowego układu albo wskazuje się ten początek kliknięciem 
myszką. Współrzędne te można potem zmienić w drugim oknie, które ukazu-
je się po zatwierdzeniu. W kolejnym oknie wprowadzany jest numer referen-
cyjny tworzonego układu <KCN>, który musi być większy od 10; wybiera się 
typ układu <KCS>, przy czym nie zaleca się stosowania układu toroidalnego; 
współrzędne początku <XC, YC, ZC>, jeśli konieczna jest korekta; kąty ob-
rotu osi nowego układu wokół lokalnych osi kolejno Z <THXY>, X <THYZ> 
oraz Y <THZX>. Wprowadzenie kątów obrotu daje możliwość utworzenia 
układu o osiach obróconych w stosunku do globalnego układu kartezjańskie-
go. Pozostałe parametry dotyczą specyficznych układów elipsoidalnych lub 
toroidalnych i nie są tutaj omawiane, ale przykład użycia układu eliptyczne-
go do stworzenia powierzchni walca o przekroju elipsy umieszczono w pli-
ku workplane.txt. Jeśli wybierze się kreację za pomocą trzech istniejących 
punktów (bazowych albo węzłów), to pierwszy z nich jest przyjmowany jako 
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początek nowego układu, drugi, wraz z pierwszym, wskazuje dodatni zwrot 
osi X, a trzeci, wraz z dwoma poprzednimi, określa płaszczyznę X-Y, przy 
przyjęciu, że leży w pierwszej albo w drugiej ćwiartce tego układu.

To, jaki układ współrzędnych jest aktywny w chwili tworzenia obiektów 
geometrycznych modelu, ma wpływ między innymi na położenie definiowa-
nych punktów bazowych czy węzłów, na krzywiznę tworzonej linii czy po-
wierzchni, na układ generowanych węzłów lub keypointów, powstających 
na bazie już istniejących. Przykład dwóch różnych powierzchni utworzonych 
na bazie trzech tych samych punktów bazowych (wierzchołków) pokazuje 
rysunek. Pierwsza powierzchnia była tworzona przy aktywnym układzie kar-
tezjańskim (CSYS, 0), a druga po aktywacji układu sferycznego (CSYS, 2). 
ANSYS wyświetla Informację o tym, który układ jest aktywny na dole swoje-
go okna, w linii ustawień bieżących (current settings).
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Możliwość zmiany bieżącego układu współrzędnych może być przydatna, 
nawet jeśli nie jest konieczna. Gdy modelowany układ składa się z wielu 
części rozmaicie zorientowanych w przestrzeni, to wygodnie jest dla mo-
delowania każdej z nich przyjmować związany z nią układ lokalny. Wtedy 
położenia punktów, linii czy powierzchni, odczytane jako wymiary z rysunku 
danej części, nie muszą być przeliczane na współrzędne globalne.

Jedną z wymienionych wyżej możliwości jest przyjęcie za układ odnie-
sienia układu współrzędnych płaszczyzny roboczej. Płaszczyzna robocza 
(Working Plane) jest to dwuwymiarowa płaska powierzchnia, używana do 
umieszczania i orientacji obiektów graficznych (prostokąt, koło, walec itp.). 
Przykładowo, kiedy tworzy się prostokąt (BLC4, x, y, width, height), 
podając współrzędne lewego dolnego narożnika oraz jego szerokość i wy-
sokość, to parametry te są interpretowane w układzie płaszczyzny roboczej, 
integralnie z nią związanym. Obiekty trójwymiarowe (prostopadłościan, wa-
lec) tworzone są tak, że ich przekrój początkowy leży na płaszczyźnie robo-
czej, a ich oś (wysokość) jest do tej płaszczyzny prostopadła. Chcąc zatem 
zmienić orientację obiektu, należy najpierw zmienić położenie płaszczyzny 
roboczej WP.

Domyślnie początek WP (ściślej jej układu współrzędnych) pokrywa się 
z początkiem globalnego kartezjańskiego układu odniesienia, a osie WP po-
krywają się z osiami X i Y. Przy uruchomieniu programu płaszczyzna robocza 
to po prostu płaszczyzna ekranu, może jednak być przesuwana w dowolne 
miejsce przestrzeni 3D i obracana. Do sterowania płaszczyzną roboczą słu-
ży zestaw poleceń w Utility MenuWorkPlane. WP Settings … 
pozwala na ustawienia opcji WP: czy układ WP ma być kartezjański, czy 
biegunowy, czy ma być rysowana triada układu WP, czy ma być rysowana 
siatka (grid), która może służyć za „liniuszek”, jakie mają być rozmiary oczek 
tej siatki. Komenda tekstowa dla tej czynności to WPSTYL. Offset WP 
by Increments… pozwala na przesunięcie i obrót WP za pomocą intuicyj-
nego pilota z przyciskami. Z kolei Offset WP to albo Align WP with 
dają możliwość przemieszczenia układu do wskazanego (różnymi drogami) 
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miejsca i ustawienia go w żądany sposób. Tekstowo służą do tego komendy 
WPOFFS, WPROTA, WPAVE.

Przykłady tworzenia różnych obiektów z zastosowaniem zmian układu 
współrzędnych oraz aktywnym użyciem płaszczyzny roboczej zawiera plik 
workplane.txt. W pliku tym nie jest rozwiązywane żadne zadanie oblicze-
niowe, natomiast zilustrowano możliwości wykorzystywane na etapie pre-
procesora do tworzenia modelu. Pokazano użycie układów współrzędnych 
– kartezjańskich, cylindrycznych i sferycznych, zarówno globalnych, jak i lo-
kalnych. Pokazano sposób wprowadzenia układu eliptycznego. Zwrócono 
uwagę na różnice w efektach działania różnych poleceń preprocesora w za-
leżności od aktywnego układu współrzędnych. Pokazano przykład użycia 
układu węzłowego do poprawnego definiowania warunków brzegowych. 
Na koniec zaprezentowano sposób pracy z płaszczyzną roboczą i jej ukła-
dem współrzędnych.
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Wymienione różne układy współrzędnych, globalne czy lokalne, służą 
rozmieszczeniu obiektów geometrycznych modelowanego obiektu. Na-
tomiast orientacja kierunków stopni swobody w poszczególnych węzłach 
modelu jest ustalana za pomocą węzłowego układu współrzędnych (nodal  
coordinate system). Każdy węzeł może posiadać swój własny układ węzłowy. 
Domyślnie jego osie są równoległe do osi globalnego układu kartezjańskiego 
bez względu na to, jaki układ jest aktywny w chwili utworzenia węzła. Można 
jednak zmieniać (obracać) orientację tych osi, czy to w chwili tworzenia węzła, 
czy to dla węzła wcześniej istniejącego. Należy poznać jeden, z praktyczne-
go punktu widzenia najistotniejszy, sposób obracania osiami układu węzło-
wego, orientującego je zgodnie z osiami układu aktywnego. Realizują to za-
danie ścieżki preprocesora Main MenuPreprocessorModeling 
CreateNodesRotate Node CSTo Active CS albo Main Menu 
PreprocessorModelingMove/ModifyRotate Node CSTo 
Active CS, a w wersji tekstowej polecenie NROTAT lub odpowiednie para-
metry kątowe polecenia N tworzenia węzła.

Należy pamiętać, że w układzie węzłowym interpretowane są takie pod-
stawowe informacje wejściowe jak więzy nakładane na stopnie swobody 
w węźle czy siły przykładane do węzła. Ponadto w tym układzie program 
interpretuje tzw. wiodące stopnie swobody (master dof), węzły sprzęgnięte 
(coupled nodes) oraz równania więzów, umożliwiające poszerzony sposób 



105

zadawania warunków brzegowych. Z kolei dane wyjściowe (wyniki obli-
czeń), które są zapisywane w układzie węzłowym w pliku zewnętrznym oraz  
w TimeHist Postpro, to wyliczone stopnie swobody, siły węzłowe oraz 
reakcje. Do prezentacji informacji wyjściowych (rozwiązań) w General 
Postproc ANSYS używa tzw. results coordinate system, który domyślnie 
pokrywa się z globalnym kartezjańskim, ale poleceniem RSYS może być 
zmieniony na dowolny globalny lub wcześniej zdefiniowany lokalny układ 
współrzędnych. Prostą ilustrację działania układów węzłowego oraz wyniko-
wego pokazano na rysunkach.



106

Na pierwszym widać nałożone więzy w postaci zablokowania stopnia 
swobody Ux na węzłach wewnętrznych. W układzie węzłowym, zgodnym 
z kartezjańskim, są to przemieszczenia poziome, a po zmianie na układ 
walcowy i obróceniu do niego układów węzłowych są to przemieszczenia 
radialne (strzałki więzów skierowane są wzdłuż promienia), co w praktyce 
może stanowić istotną różnicę. Rozwiązania uzyskano po zablokowaniu 
przemieszczeń radialnych brzegu wewnętrznego i obciążeniu ciśnieniem 
na brzegu zewnętrznym. Rysunki wyliczonych przemieszczeń Ux oraz na-
prężeń Sx zależą od przyjętego układu wynikowego. Jeśli jest on walco-
wy (RSYS, 1), to rozkłady są osiowo symetryczne (jak w znanym zadaniu 
Lamé), bo x oznacza kierunek radialny. Składowe x-owe w układzie karte-
zjańskim takiej symetrii nie wykazują.

2. Analiza wyników

Informacja w tym rozdziale jest uzupełnieniem znanych podstawowych 
operacji postprocesora (List results, Plot results). Program ANSYS dostar-
cza narzędzi do szczegółowej i różnorakiej prezentacji i inspekcji otrzyma-
nych wyników obliczeń. Poniżej omówiono niektóre z nich.

a) Wykres wektorowy – Vector plot
Poprzednio, w [1] został omówiony sposób prezentacji wyników w post-

procesorze w postaci wykresów poziomicowych wybranych wielkości za 
pomocą Main MenuGeneral PostprocPlot ResultsContour 
Plot. Narzędzie to pozwala na analizę wartości przemieszczeń, naprężeń 
czy innych wielkości. Nie daje jednak możliwości zilustrowania kierunku da-
nego wektora. W zaawansowanej analizie deformacji wektor przemieszcze-
nia czy wektor naprężenia głównego może stanowić ważną informację. Ist-
nieje możliwość wykonania ilustracji w postaci wykresu wektorowego, który 
oprócz wartości informuje też o kierunku wektora. Aby taki wykres sporzą-
dzić, należy użyć ścieżki GUI Main MenuGeneral PostprocPlot 
ResultsVector Plot i wybrać wielkość spośród predefiniowanych 
w programie albo zdefiniować własną. Wśród predefiniowanych znajdują się 
przemieszczenia (DOF solution) oraz dostępne naprężenia i odkształcenia, 
jeśli w danej analizie zostały one wyznaczone.

Główne decyzje do podjęcia to: tryb rysunku – wektorowy albo rastro-
wy (<Mode>), miejsce zaczepienia rysowanego wektora – środek ciężko-
ści elementu albo jego węzły (<Loc>), czy boki elementów mają być ukryte, 
czy widoczne (<Edge>) oraz czy rysunek ma być wykonany na kształcie 
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wyjściowym, czy zdeformowanym (<OPTION>). Po wybraniu opcji i naci-
śnięciu OK lub Apply otrzymuje się wykres w postaci wektorowej. Tekstowe 
polecenie tworzące wykres wektorowy ma postać PLVECT, Item, Lab2, 
Lab3, LabP, Mode, Loc, Edge, KUND, gdzie pierwszy argument 
to nazwa rysowanego wektora, dwa pozostałe (zwykle puste) to ewentualne 
kolejne jego składowe, <LabP> to etykieta wektora wynikowego (domyślnie 
tożsama z nazwą), <Mode> to decyzja, czy tryb rysowania ma być rastrowy 
(wartość RAST), czy wektorowy (wartość VECT), argument <Loc>, przyjmu-
jący wartości ELEM (domyślnie) albo NODE, który decyduje, czy wektor ma 
być zaczepiony w środku ciężkości elementu, czy w węzłach, <Edge> może 
przyjąć wartość ON lub OFF, co oznacza, że brzegi elementów (siatka) są 
pomijane albo rysowane na wykresie (w wersji 12.1 ON oznacza pominięcie, 
a OFF rysowanie – wbrew intuicji), wreszcie <KUND> równy zero oznacza 
sporządzenie wykresu na tle wyjściowej geometrii, a równy jeden na tle zde-
formowanej. Poniższy wykres, pokazujący oprócz wartości kierunki całkowi-
tych przemieszczeń poszczególnych punktów uchwytu po deformacji, został 
stworzony poleceniem PLVECT, U , , , , VECT, ELEM, ON, 0 
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(przemieszczenie, tryb wektorowy, wektory zaczepione w środku elementów, 
z pominięciem siatki, na niezdeformowanym kształcie).

Tryb wektorowy grafiki, w rozumieniu ANSYSa, jest opcją ustawienia urzą-
dzenia graficznego i oznacza, że powierzchnie, objętości, elementy oraz 
geometria wyświetlane w postprocesorze pokazywane są przez linie swo-
ich konturów (wire frames). Natomiast jego wyłączenie (tryb rastrowy) ozna-
cza rysowanie tych obiektów wypełnionych kolorami. Zmianę opcji urzą-
dzenia graficznego można wykonać poleceniem /DEVICE lub z menu GUI 
Utility MenuPlotCtrlsDevice Options

b) Inspekcja wyników – Query results
Bardzo wygodnym sposobem odczytania wyników w wybranych 

punktach modelowanej konstrukcji jest użycie narzędzia Query Results 
w postprocesorze. Taka kwerenda oznacza, że dla dowolnego wskaza-
nego myszką punktu modelu ANSYS odczyta wybrane wyniki ze swo-
jej bazy i wyświetli je na ekranie. Dostęp do niej uzyskuje się ścieżką 
Main MenuGeneral PostprocQuery Results, a polecenie 
to nie posiada tekstowego odpowiednika w APDL. Po wybraniu tej opcji, 
a następnie Subgrid Solu, w oknie Query Subgrid Solution Data 
wskazuje się wielkość oraz jej składową, której wartość ma być analizo-
wana. Może to być jeden ze stopni swobody, naprężenie lub odkształce-
nie.
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Po pojawieniu się okna Query Subgrid Results można dokonywać kwe-
rendy. Punkt, na którym kliknie się myszką, zostaje zaznaczony małym kwadra-
tem, a obok pojawia się wartość liczbowa. Ta sama wartość jest wyświetlona 
w oknie poniżej numeru wybranego punktu oraz jego współrzędnych w global-
nym układzie kartezjańskim. Wybranie przycisku Min lub Max powoduje wska-
zanie na modelu miejsca i wartości odpowiednio najmniejszej lub największej 
dla analizowanej wielkości. Reset służy do wymazania wszystkich wyświetlonych 
danych. Szybki przegląd można przeprowadzić, trzymając wciśnięty lewy kla-
wisz myszki przy przesuwaniu jej wskaźnika po modelu. Wtedy wartości będą 
kolejno wyświetlane w oknie dialogowym, bez zaznaczania ich na rysunku.

c) Rozkład wielkości wzdłuż ścieżki na modelu – Path Operations
Narzędzie postprocesora Path operation służy między innymi do wykre-

ślenia zmienności wybranej wielkości wzdłuż ścieżki zdefiniowanej na ba-
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danym obiekcie. Umożliwia to szczegółową analizę wyników w poszczegól-
nych obszarach modelu, w wytypowanych częściach konstrukcji czy wzdłuż 
wskazanej trajektorii. Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie ścieżki przez 
podanie punktów, wzdłuż których ma ona przebiegać. Po rozwinięciu Main 
MenuGeneral PostprocPath OperationsDefine Path nale-
ży określić przebieg ścieżki, wskazując co najmniej dwa punkty ją tworzą-
ce. Najwygodniej jest wybrać By Nodes i wskazać początkowy i koń-
cowy węzeł lub serię węzłów. Po zaakceptowaniu przez OK należy ścieżce 
nadać nazwę <Name> oraz ustalić liczbę zestawów danych <nSets> i licz-
bę podziałów ścieżki na potrzeby wykreślenia rozkładu <nDiv>. W kolejnym 
kroku dokonuje się przypisania ścieżce wielkości mającej być wzdłuż niej 
wykreślonej przez operację Main MenuGeneral PostprocPath 
OperationsMap onto Path i wybranie jej z listy. Na koniec można 
uzyskać odpowiednie przebiegi zmienności – albo w postaci grafu (wykre-
su), albo w postaci rozkładu pokazanego na tle węzłów modelu, po rozwi-
nięciu Main MenuGeneral PostprocPath OperationsPlot 
Path ItemOn Graph albo Main MenuGeneral PostprocPath 
OperationsPlot Path ItemOn Geometry. W tym drugim przypad-
ku należy pamiętać o odpowiednim ustaleniu skali (<Gscale>) rysowanej 
wielkości.
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PLPAGM, SINT, 200, NODE (z węzłami)  albo PLPAGM, SINT, 200 (bez węzłów)
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Rysunki pokazują przykładowy rozkład intensywności naprężenia (SINT) 
wzdłuż prostej łączącej dwa punkty płytki. Pierwszy zawiera rozkład na tle 
wszystkich węzłów modelu analizowanej płytki, a drugi pokazuje tylko frag-
ment ze zdefiniowaną ścieżką.

Te same efekty można uzyskać za pomocą komend tekstowych. I tak de-
finicję nazwy ścieżki oraz ustalenie parametrów ścieżki realizuje polecenie 
PATH, NAME, nPts, nSets, nDiv. Znaczenie parametrów <Name>, 
<nPts> i <nDiv> opisano wyżej, natomiast <nSets> oznacza liczbę zesta-
wów danych, jakie chce się mapować na tę ścieżkę. Domyślnie jest to 30, 
a co najmniej 4, gdyż współrzędne X, Y, Z oraz długość ścieżki S są mapo-
wane automatycznie. Definicja ścieżki wprowadzana jest przez wielokrotne 
powtórzenie polecenia: PPATH, POINT, NODE, X, Y, Z, CS. Pierw-
szy argument <POINT> jest numerem kolejnego punktu ścieżki, wzdłuż któ-
rej będą rysowane rozkłady. Musi on być dodatni i nie większy niż <nPts>. 
<NODE> jest numerem węzła, z którym wskazany punkt się pokrywa. Jeśli 
ten argument zostanie podany, to kolejnych <X>, <Y> i <Z> nie należy wpro-
wadzać. Jeśli zostanie on pusty, wtedy o położeniu punktu ścieżki decydują 
współrzędne – kolejne argumenty – interpretowane w globalnym kartezjań-
skim układzie współrzędnych. <CS> jest numerem układu współrzędnych, 
w którym ma być przeprowadzona interpolacja ścieżki od poprzedniego 
do definiowanego punktu. Jeśli nie będzie podany, to interpolacja będzie 
wykonana w aktywnym układzie współrzędnych (patrz punkt Układy współ-
rzędnych). Sama interpolacja wyników na punkty ścieżki (mapowanie) do-
konywana jest poleceniem PDEF, Lab, Item, Comp, Avglab. <Lab> 
to (nieobowiązkowa) nazwa ścieżki wynikowej, <Item> i <Comp> określają 
wielkość do wykreślenia, a <Avglab>, mogące przyjąć jedną z dwóch warto-
ści AVG lub NOAV, ustawiane domyślnie na AVG, decyduje, czy wykreślana 
wielkość ma być uśredniana na granicach między elementami, przez które 
przebiega ścieżka. Sporządzenie wykresu wielkości zmapowanej na ścież-
kę wykonuje komenda PLPATH, Lab1, Lab2, Lab3, Lab4, Lab5, 
Lab6, przy czym można podać do sześciu wcześniej określonych nazw. 
Sporządzenie poziomicowego rozkładu analizowanej wielkości uzyskuje się 
komendą PLPAGM, Item, Gscale, Nopt, gdzie <Item> to nazwa ryso-
wanej wielkości, <Gscale> to czynnik skali jak wyżej, <Nopt> określa, czy są 
rysowane węzły (wartość NODE), czy nie (domyślnie bez węzłów – parametr 
pusty). Przykład zastosowania omawianych komend do zadania wspornika 
(opisanego w skypcie [1]) znajduje się na pliku wspornikpathoper.txt. Zapi-
sano w nim tworzenie modelu wspornika w płaskim stanie naprężenia oraz 
uzyskanie rozwiązania. Na etapie postprocesora zaprezentowano (przypo-
mniano) sposób podziału okna grafiki na cztery części, zawierające każde 
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inną informację. Na koniec zapisano polecenia, służące sporządzeniu wy-
kresów zmienności wybranych wielkości wzdłuż ścieżki, zarówno w postaci 
grafu, jak i wykresu poziomicowego.

d) Skala kolorów na wykresach poziomicowych
Domyślnie liczba kolorów na rysowanych przez ANSYS wykresach po-

ziomicowych wynosi 9. Czasami, zwłaszcza w celach prezentacji wyni-
ków, może być potrzebna szersza skala. Można ją rozszerzyć przez zmia-
nę ustawień domyślnych. W tym celu najpierw należy rozwinąć menu  
Utility MenuPlotCtrlsDevice options i w polu <[/SHOW]> wy-
brać Contours WIN32C (tekstowo realizuje to komenda /Show, WIN32C).

Następnie, przed wykonaniem rysunku poziomicowego, trzeba rozwinąć 
menu Utility MenuPlotCtrlsStyleContoursUniform Con-
tours i w polu <NCONT> okna Uniform Contours wpisać liczbę 128. Teksto-
wo można to wykonać za pomocą komendy /contour, 1, 128, AUTO.
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Różnicę w efektach graficznych ilustrują rysunki rozkładu naprężeń 
w kołowym przekroju skręcanego pręta – z lewej strony liczba kolorów 
wynosi 9, z prawej 128, co daje rozkład graficznie ciągły zamiast skoko-
wego.

e) Zapis informacji w pliku zewnętrznym
Może zachodzić potrzeba zapisania informacji drukowanych albo ry-

sowanych przez program ANSYS w pliku zewnętrznym. Potrzebne do 
włączenia do dokumentacji albo raportu mogą być albo listingi z liczbo-
wymi wynikami lub wprowadzonymi danymi, albo też rysunki. Ponadto 
informacja z ANSYSa może stanowić dane wejściowe dla innych progra-
mów analizy danych, programów graficznych czy własnych programów 
użytkownika. Przykładem jest tu niestandardowe zadanie optymalizacji 
(np. algorytmy: genetyczne, automatu komórkowego i inne niewbudowa-
ne w ANSYS), gdzie ANSYS jest wykorzystywany jako narzędzie analizy, 
a proces zmiany parametrów w kierunku rozwiązania optymalnego pro-
wadzony jest przez inny program. Proces przebiega wtedy iteracyjnie: dla 
przyjętych parametrów modelu ANSYS dostarcza rozwiązania (np. zada-
nia statyki), uzyskane wyniki (np. naprężenia) są eksportowane przez plik 
tekstowy do innej aplikacji, a tam na ich podstawie wyznaczane są nowe 
wartości parametrów kształtowania, które stają się nowymi danymi dla 
ANSYSa.
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Zapis obrazu występującego w oknie graficznym na plik zewnętrz-
ny realizuje się przez przekierowanie rysowania. Rozwijając Utility 
MenuPlotCtrlsRedirect Plots, można wybrać format pliku gra-
ficznego, na którym obraz zostanie zapisany. Przykładowo, po wybraniu 
pliku typu JPEG ustala się parametry takie jak jakość (w skali 1-100), 
ustawienie (poziome lub pionowe), kolor (kolorowy czy odcienie szaro-
ści), sposób pisania tekstu (jako bitmapa albo kreślone linie), kolor tła 
(czarny jak w oknie ANSYSa albo biały – przydatny, jeśli chce się druko-
wać) i rozdzielczość. Po zatwierdzeniu OK rysunek z okna grafiki zostanie 
zapisany na pliku o nazwie Jobnamennn.jpg. Jobname to standardowo 
file (ale użytkownik może zmienić na swoją nazwę), nnn to automatycz-
nie nadawany numer, a rozszerzenie odpowiada dokonanemu wcze-
śniej wyborowi formatu grafiki. Tworzone tak pliki znajdą się w katalo-
gu roboczym programu na przykład pod nazwami, kolejno, file000.jpg,  
file001.jpg, file002.jpg itd.
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Przykładowo, chcąc zapisać rysunek elementów na pliku zewnętrznym 
(z ustawieniami jak na rysunku powyżej) za pomocą poleceń tekstowych, trze-
ba użyć kolejno 1) EPLOT, 2) /SHOW, JPEG, , 0, 3) JPEG, QUAL, 75, 
4) JPEG, ORIENT, HORIZ, 5) JPEG, COLOR, 2, 6) JPEG, TMOD, 1, 
7) /GFILE, 800 i na koniec /REPLOT.

Informacje drukowane przez ANSYS poleceniami xLIST (np. KLIST, 
NLIST, DLIST), SET, LIST czy PRVAR albo przez opcje z Utility  
MenuList, pojawiają się zawsze w oknach posiadających w swoim menu 
File możliwość zapisania ich na wskazanym pliku zewnętrznym (Save  
as …). Ponieważ zapis dokonywany jest w formacie tekstowym, jego edycja 
i import do innej aplikacji nie stanowią trudności.
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Inne wydruki informacji użytkownik może organizować samodzielnie 
za pomocą poleceń /OUTPUT oraz *VWRITE. Pierwsze z nich służy do 
przekierowania tekstowego strumienia wyjściowego na plik albo na ekran. 
Domyślnie wszystkie odpowiedzi na polecenia i funkcje GUI, wszystkie 
komunikaty o ostrzeżeniach i błędach czy informacje o pracy programu 
są kierowane na standardowe wyjście, czyli „czarny ekran”. Polecenie  
/OUTPUT, name, ext powoduje, że wszystkie teksty znajdą się na 
pliku o wskazanej nazwie i rozszerzeniu. /OUTPUT bez parametrów po-
woduje powrót do sytuacji domyślnej. Jeżeli po kolejnym przełączeniu 
trzeba nową informację dopisać do już istniejącego pliku, to wydaje się 
polecenie w formie /OUTPUT, name, ext, , APPEND. Zadanie to re-
alizuje też ścieżka Utility MenuFileSwitch Output to. Polece-
nie *VWRITE służy do zapisu sformatowanych danych na plik. Nie może 
ono być wydane z linii komend, a jedynie wczytane z pliku zewnętrznego. 
Danymi mogą być tablice (nieomawiane w skrypcie), parametry skalar-
ne, znakowe lub stałe. Bezpośrednio pod linią z poleceniem *VWRITE, 
par1, par2 (może być do dziewiętnastu parametrów w jednym polece-
niu) musi znajdować się linia z opisem formatu wydruku. Można stosować 
format zgodny ze standardem Fortranu albo języka C. Dla stylu Fortran 
opis formatu musi być ujęty w nawias, można używać deskryptorów F, E 
i D dla liczb oraz H dla tekstu, przy czym ten ostatni jest ograniczony do 
ośmiu znaków (H8), natomiast nie można stosować deskryptora I (dla 
liczb całkowitych typu integer). Długość opisu formatu nie może przekro-
czyć 80 znaków (łącznie z nawiasami), a maksymalna długość wyprowa-
dzanej linii wynosi 128 znaków. Jeśli linia z opisem formatu nie zaczyna 
się od nawiasu, to jest ona rozumiana jako opis w stylu języka C. Można 
stosować deskryptory %I dla danych całkowitych, %G dla podwójnej pre-
cyzji, %C dla napisów (nie ma ograniczenia do ośmiu znaków) oraz %/ 
(slash) dla zmiany linii. Na przykład sekwencja
/output, spacefr, wyn
*vwrite, sweld, pi, Ea_Tz
(F10.4,2x,e12.3,5x,5HEa_Tz,1x,f8.3)
/output
spowoduje przełączenie wyjścia na plik spacefr.wyn i zapisanie w nim 
wartości trzech liczb (parametrów wyznaczonych wcześniej) według 
formatu fortranowskiego oraz powrotne przełączenie wyjścia na ekran. 
Pierwsza liczba będzie zapisana w formacie F10.4, czyli na dziesięciu 
polach z czterema cyframi po kropce dziesiętnej, potem będą dwie spa-
cje (2X), druga liczba w formacie wykładniczym E12.3, więc na dwuna-
stu polach z trzema cyframi po kropce, z literą E i wykładnikiem, pięć 



120

spacji (5X), pięcioznakowy napis (5H) o treści Ea_Tz, jedna spacja (1X) 
i na końcu trzecia liczba w formacie F8.3. Oglądając w systemie opera-
cyjnym zawartość utworzonego pliku, zobaczy się

Jeśli w projekcie APDL zapis na plik jest wykonywany wielokrotnie 
(np. w pętli), to należy pamiętać, żeby przełączenie strumienia wyjścia wy-
konywać bezpośrednio przed zapisem, a zaraz po zapisie przełączyć z po-
wrotem na ekran. W przeciwnym razie na pliku pojawią się, oprócz żądanych 
wyników, wszelkie komunikaty i echo działania ANSYSa. Przykład zastoso-
wania *VWRITE w pętli iteracyjnej zamieszczono na końcu pliku stateczno-
scbelki.txt, gdzie po analizie stateczności tworzone są trzy pliki zawierające 
informacje o poszczególnych formach własnych.

3. Selekcja

Ważnym i użytecznym narzędziem pakietu ANSYS jest możliwość do-
konywania selekcji obiektów analizowanego modelu. Selekcja oznacza ak-
tywowanie niektórych części analizowanej konstrukcji i deaktywację pozo-
stałych, przy czym jest to działanie odwracalne, możliwe do wielokrotnego 
powtórzenia i odwołania, i nigdy niepowodujące utraty wcześniej utworzo-
nych obiektów.

Przykładowo, może się zdarzyć, że chce się wyrysować powierzchnie le-
żące w drugiej ćwiartce układu albo usunąć wszystkie łuki o promieniach od 
2 do 3 cm, albo przyłożyć obciążenie na wszystkich liniach zewnętrznych, 
czy też zapisać wszystkie węzły o współrzędnej Z = 3.5 na plik zewnętrzny, 
albo obejrzeć wyniki tylko dla elementów wykonanych ze stali. Oznacza to, 
że zachodzi potrzeba wybrania i wykonania operacji na podzbiorze (subset) 
zamiast na całym modelu.

Zwykle w pierwszym etapie dokonuje się selekcji obiektów, następnie wy-
konuje się operacje na tej wybranej części całego modelu, a na zakończenie 
reaktywuje się pełny model.

Polecenia selekcji można przeprowadzić, korzystając z narzędzia  
Select Entities, dostępnego w formie okna dialogowego po wybraniu  
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z menu Utility MenuSelectEntities... W formie tekstowej dostępna 
jest też cała grupa komend KSEL, LSEL, ASEL, VSEL, NSEL i ESEL 
służących odpowiednio selekcji takich obiektów jak punkty bazowe, linie, po-
wierzchnie, objętości, węzły i elementy.

Kryteria selekcji określają, co ma decydować o wyborze lub odrzuceniu 
wskazanych obiektów. Kolejne opcje oznaczają:
By Num/Pick – selekcja oparta na numerach obiektów lub graficznym ich 

wskazaniu (picking). Na przykład wybrać punkty bazowe 
o numerach od 3 do 8 albo powierzchnię numer 5.

Attached to – selekcja oparta na połączeniach obiektów. Na przykład 
wybrać linie związane z wybranymi powierzchniami czy 
węzły związane z wybranymi elementami.

By Location – selekcja oparta na współrzędnych X, Y, Z. Na przykład 
wybrać wszystkie węzły o współrzędnej X = 2.5. X, Y, Z 
są interpretowane w aktywnym układzie współrzędnych.

By Attributes – selekcja oparta na numerach materiałów, zestawów sta-
łych rzeczywistych, numerach przekrojów itd. Dla różnych 
obiektów dostępne są różne atrybuty. Na przykład wybrać 
elementy belkowe, w których użyto przekroju nr 2, albo 
powierzchnie, którym przypisano materiał numer 1.
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Exterior – selekcja obiektów stanowiących zewnętrze obiektów wyż-
szego rzędu, np. powierzchni będących zewnętrznym 
brzegiem wybranych objętości lub linii będących brzegiem 
wybranych powierzchni, lub węzłów leżących na brzegu 
wybranych elementów.

By Results – selekcja oparta na wynikach obliczeń, takich jak prze-
mieszczenia czy naprężenia węzłowe. Na przykład wy-
brać węzły, w których przemieszczenie Uz jest większe od 
1 mm albo naprężenie zastępcze przekracza 120 MPa. 
To kryterium selekcji jest dostępne po uzyskaniu rozwią-
zania.

Typ selekcji oznacza sposób dobierania obiektów spełniających wskaza-
ne kryteria. I tak:
From Full – wybiera podzbiór z pełnego zbioru obiektów (całego mo-

delu).
Reselect – wybiera (ponownie) podzbiór z bieżącego podzbioru (np. 

przy koniunkcji kryteriów wybiera się najpierw From Full 
według jednego, a potem Reselect według drugiego).

Also Select – dodaje kolejny podzbiór do bieżącego podzbioru (np. przy 
zastosowaniu alternatywy kryteriów wybiera się najpierw 
From Full według jednego, a potem Also Select według 
drugiego).

Unselect – deaktywuje część bieżącego podzbioru, czyli usuwa 
ze zbioru wybranego według jednego kryterium obiekty 
spełniające inne kryterium.

Invert – przełącza między aktywnym i nieaktywnym podzbiorem.
Select None – deaktywuje pełny zbiór obiektów.
Select All – reaktywuje pełny zbiór obiektów.

Typowe działania, jakich dokonuje się po wyselekcjonowaniu obiektów, 
to przykładanie obciążeń lub warunków brzegowych, listowanie wyników dla 
podzbioru, plotowanie wybranych wielkości czy obiektów. Korzyścią z posia-
dania wybranego podzbioru jest możliwość użycia przycisku Pick All, kiedy 
program żąda wskazania obiektów, gdyż wtedy All oznacza wszystkie wcze-
śniej wyselekcjonowane, a nie wszystkie w całym modelu. Podobnie można 
też użyć etykiety ALL przy wpisywaniu komend w formie tekstowej.

Należy pamiętać, że większość operacji w ANSYSie, włącznie z SO-
LVE, działa na bieżącym, aktywnym (wyselekcjonowanym) podzbiorze. 
Na ogół więc przed rozwiązaniem należy przywrócić (reaktywować) pełny 
zbiór węzłów i elementów. Jeśli nie wszystkie będą aktywne, to program 
poinformuje nas o tym przez Warning, ale nie zablokuje działania – po-
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zwala to na przykład na dokonanie analizy, jak zachowałaby się konstruk-
cja, gdyby usunięto z niej niektóre elementy, bez faktycznego usuwania 
ich z modelu.

Przywrócenia pełnego zestawu obiektów łatwo można dokonać przez 
Utility MenuSelectEverything albo komendą ALLSEL. Można 
też użyć przycisku Sele All w oknie dialogowym Select Entities, aby reak-
tywować każdy obiekt osobno (albo wydać komendę KSEL, ALL, LSEL, 
ALL itd.)

Jeśli wyselekcjonowana część modelu ma być wielokrotnie wykorzysty-
wana w dalszej analizie, to może okazać się celowe nadanie jej własnej na-
zwy i odwoływanie się przez nią jednocześnie do wszystkich obiektów, które 
zawiera. Można dzięki temu łatwo wybierać poszczególne, nazwane części 
konstrukcji i prowadzić na nich potrzebne operacje, jak na przykład nada-
nie warunków brzegowych, dyskretyzacja, rysowanie wyników itp. ANSYS 
daje dwie możliwości takiego grupowania. Jedna to tworzenie komponentów 
(components), a druga złożeń (assemblies). Podstawowa różnica między 
tymi dwoma sposobami grupowania polega na tym, że component jest struk-
turą o jednorodnej zawartości, co znaczy, że może zawierać obiekty jednego 
tylko typu: punkty bazowe, linie, powierzchnie, objętości, węzły albo elemen-
ty. Złożenie (assembly) może się składać z dowolnej liczby komponentów 
różnych typów oraz innych złożeń, z tym że poziom zagnieżdżenia jednego 
złożenia w kolejnych nie może przekroczyć pięciu.

Utworzenie component polega na wyselekcjonowaniu potrzebnych obiek-
tów, a następnie przez polecenie CM, nazwa, rodzaj lub ścieżką Utility 
MenuSelectComp/AssemblyCreateComponent nadanie 
stosownej nazwy i wskazanie, jakie obiekty mają zostać zawarte (KP, LINE, 
AREA, VOLU, ELEM, NODE). Podobnie, utworzenie assembly może być 
dokonane za pomocą polecenia CMGRP, nazwa, składowe lub ścież-
ką rozwijalną Utility MenuSelectComp/AssemblyCreate  
Assembly, po której podaje się nazwę złożenia oraz wymienia nazwy ist-
niejących komponentów i złożeń wchodzących w jego skład.

4. Uwagi o modelowaniu i tworzeniu siatki elementów

Budując obliczeniowy model konstrukcji lub jej fragmentu należy zwra-
cać uwagę na efektywność, złożoność obliczeniową i, powiązaną z nimi, 
dokładność uzyskiwanego rozwiązania. W technice elementów skończo-
nych odnosi się to zarówno do odwzorowania rzeczywistej geometrii, wła-
sności materiału i warunków obciążenia, jak również do tworzonego modelu 
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dyskretnego, czyli siatki elementów z ich stopniami swobody, rozmiarami, 
funkcjami kształtu. W tym rozdziale zwraca się uwagę na niektóre aspek-
ty modelowania i związane z nimi narzędzia pakietu ANSYS, poszerzając 
umiejętności nabyte we wstępnym kursie.
a) Szczegóły i detale

Przed stworzeniem modelu do analizy trzeba podjąć decyzje dotyczące jego 
szczegółowości. Poprawne decyzje wymagają inżynierskiego doświadczenia 
oraz rozumienia problemu zarówno od strony mechaniki ciała odkształcalne-
go, jak i metod obliczeniowych. W rzeczywistej konstrukcji może występować 
wiele szczegółów i detali, takich jak małe otwory, karby, zaokrąglenia i inne, 
wynikające na przykład z technologii wytwarzania. Często nie mają one zna-
czenia dla deformacji czy rozkładu naprężeń i w takim przypadku nie należy 
ich włączać do modelu obliczeniowego, gdyż tylko niepotrzebnie komplikują 
jego dyskretyzację, zwiększają czas obliczeń i zmniejszają ich dokładność. Je-
śli model konstrukcji jest importowany do ANSYSa przez eksport z programu 
typu CAD, to należy wstępnie, przed eksportem, takie szczegóły usunąć. Cza-
sem jednak „małe” detale mogą mieć istotny wpływ na wyniki analizy i muszą 
zostać włączone do modelu. Na przykład przy sprężystym skręcaniu przekro-
ju cienkościennego (teownik, dwuteownik, ceownik) naprężenie styczne we 
wklęsłym narożniku zmierza (teoretycznie) do nieskończoności, co jest oso-
bliwością w obliczeniach. Jeśli jednak zamodeluje się występujące w praktyce 
zaokrąglenie takiego naroża, to osobliwość zostanie usunięta. Jeśli badany 
jest rozwój szczeliny w próbce, to szczegółowe zamodelowanie karbu będzie 
istotnym, niepomijalnym detalem, gdyż od niego pękanie się rozpocznie wsku-
tek silnej lokalizacji naprężeń, a kształt karbu wpływa na współczynnik inten-
sywności naprężenia. Podobnie, niewielki otwór wykonany w środku wirującej 
płaskiej tarczy skutkuje jakościową zmianą rozkładu naprężeń w stosunku do 
tarczy bez otworu (zmienia warunki brzegowe) i wobec tego nie może być po-
minięty w modelowaniu. W analizie dynamicznej takie detale jak otwory czy lo-
kalne zmiany grubości często muszą być uwzględniane w modelowaniu, gdyż 
mogą istotnie wpływać na częstotliwości i formy drgań własnych przez wpro-
wadzenie zmian w rozkładzie masy. Dobrze zamodelowany rozkład masy ma 
też istotny wpływ na wyniki analizy termicznej. We wszystkich takich przypad-
kach należy uwzględnić istotne szczegóły w budowanym modelu i świadomie 
„zapłacić cenę” za zbieżność i dokładność rozwiązania. Ceną jest zwiększony 
czas obliczeń i nakład pracy przy tworzeniu modelu.
b) Wykorzystanie cech symetrii

Jeśli analizowana konstrukcja posiada cechy symetrii pewnego typu, 
to należy je wykorzystać przy tworzeniu jej modelu. Wykorzystanie polega 
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na tym, że zamiast modelować całość, modeluje się jedynie reprezentatyw-
ną część lub przekrój. Zwykle taki fragment modeluje się łatwiej niż złożoną 
całość. Poza tym, co ważniejsze, dla mniejszego modelu można dokładniej 
wprowadzić detale oraz zastosować lepszą jakościowo siatkę elementów 
(o większej gęstości), bez ryzyka przekroczenia dopuszczalnych rozmia-
rów problemu dyskretnego albo nadmiernego zwiększenia czasu obliczeń. 
Warunkiem skorzystania z uproszczenia jest, aby symetria obejmowała nie 
tylko geometrię (kształt) konstrukcji, ale jednocześnie własności materiału 
oraz warunki obciążenia i podparcia. Należy pamiętać, że czasem, pomimo 
wystąpienia symetrii, modeluje się całość konstrukcji z uwagi na typ rozwią-
zywanego zadania. Przykładem może być analiza form utraty stateczności, 
które mogą nie być symetryczne, pomimo symetrii układu podstawowego. 
Jeżeli w takim przypadku zamodelowano by tylko fragment wynikający z sy-
metrii, to wszelkie niesymetryczne formy zostaną sztucznie (tj. obliczeniowo, 
a nie fizycznie) wykluczone.

Program ANSYS wskazuje na kilka typów symetrii: osiowa (axisymmetry), 
obrotowa (rotational symmetry), płaszczyznowa lub odbiciowa (planar or  
reflective), powtórzeniowa lub translacyjna (repetitive or translational). Sy-
metria osiowa oznacza istnienie osi centralnej, takiej że każdy przekrój ją 
zawierający staje się płaszczyzną symetrii modelu. W takim przypadku wy-

Symetria: a) osiowa, b) obrotowa, c) płaszczyznowa (również obrotowa), d) powtórzeniowa, 
e) mały detal (otwór) zakłócający symetrię
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starczy zamodelować jeden płaski przekrój (slice) i z jego pomocą analizo-
wać obiekt 3D, który powstanie wskutek obrotu przekroju wokół osi o 360º. 
Daje to ogromną oszczędność na rozmiarze zadania. Przykładami takich 
konstrukcji są prosta rura, stożek, płyta kołowa czy kopuła. W większości 
przypadków zakłada się, że obciążenia i więzy też są osiowosymetryczne. 
Jednak jeśli nie są, a analiza jest liniowa, to można je rozłożyć na składo-
we harmoniczne (rozwinąć w szereg Fouriera) i dla każdej składowej uzy-
skać niezależne rozwiązania, które potem są składane metodą superpozycji. 
W modelowaniu w ANSYSie przyjmuje się, że oś symerii pokrywa się z osią 
Y globalnego układu współrzędnych, kierunek Y jest osiowy (axial), X ra-
dialny (radial) (przy czym wyklucza się ujemne wartości tej współrzędnej), 
a Z oznacza kierunek obwodowy (hoop). W analizie przemieszczenia obwo-
dowe są zerowe, natomiast naprężenia i odkształcenia na ogół nie (np. za-
danie Lamé).

Po uzyskaniu rozwiązania w zadaniu osiowo symetrycznym i wykreśle-
niu wyników narzędziem Plot Results, przydatna jest możliwość rozwi-
nięcia obrazu w przekroju na całość lub część w wymiarze 3D. Służy do 
tego opcja z menu GUI Utility MenuPlotCtrlsStyleSymmetry 
Expansion2d Axi-Symmetric…, po wybraniu której podaje się wiel-
kość rozwinięcia. Scieżka ta, z różnymi końcowymi polami, służy też do roz-
wijania wyników dla innych typów symetrii.

Symetria obrotowa występuje, gdy konstrukcja składa się z powtarzają-
cych się segmentów rozłożonych wokół osi centralnej. Jeżeli obciążenie też 
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jest symetryczne względem tej osi, to do obliczeń wystarczy zamodelować 
tylko jeden powtarzający się segment. Symetria płaszczyznowa oznacza, 
że jedna połowa konstrukcji jest lustrzanym odbiciem drugiej, czyli „lustro” 
jest płaszczyzną symetrii. Jeśli obciążenia są symetryczne lub antysyme-
tryczne względem tej płaszczyzny, to do obliczeń modeluje się jedną po-
łowę konstrukcji. Symetria powtórzeniowa umożliwia zredukowanie modelu 
do jednego segmentu. Zachodzi wtedy, gdy powtarzające się segmenty są 
ułożone wzdłuż linii prostej oraz obciążenie jest podobnie powtarzane na ca-
łej długości. Przykładem może być długa rura z równo rozłożonymi żebrami 
chłodzącymi. Należy jeszcze zwrócić uwagę, iż w niektórych przypadkach 
nieliczne pomniejsze szczegóły zaburzają symetrię. Można albo pominąć 
takie detale, albo traktować je, jakby były symetryczne, w celu osiągnięcia 
korzyści z użycia mniejszego modelu. Zwykle trudno jest jednak ocenić, jak 
duże będą straty na dokładności po takim uproszczeniu.

c) Dodatkowe operacje preprocesora
W tym miejscu jedynie zasygnalizowano niektóre możliwe do wykona-

nia operacje preprocesora, przydatne przy nieco bardziej złożonym mode-
lowaniu, a nie zostały wskazane w skrypcie [1] obok operacji typu boolean. 
Po dokładny ich opis należy zajrzeć do systemu Help ANSYSa.

Extrude (wytłaczanie) służy do szybkiego stworzenia objętości z istnieją-
cych powierzchni lub powierzchni z linii, lub linii z keypointów. Dodatkowo, 
przy tworzeniu objętości z powierzchni już podzielonych na elementy, moż-
na „wytłoczyć” na ich podstawie elementy 3D. Zadanie realizują polecenia, 
których rozwinięcia w GUI różnią się ostatnim członem po Main Menu
PreprocessorModelingOperateExtrudeAreas. VOFFST 
tworzy objętość przez przesunięcie powierzchni wzdłuż normalnej (w GUI 
na końcu ścieżki jest Along Normal). VEXT generuje objętość przez 
przeciągnięcie zestawu powierzchni o zadane przyrosty współrzędnych w 
kierunku osi aktywnego układu (w GUI By XZY Offset). Zestaw po-
wierzchni źródłowych zadawny jest przez ich numery lub nazwę component. 
Dodatkowo, możliwość skalowania wymiarów przy przeciąganiu pozwala na 
tworzenie skośnych kształtów. VROTAT tworzy objętość cylindryczną, obra-
cając zadany zestaw powierzchni wokół osi (w GUI About Axis). Ze-
staw powierzchni podawany jest jak wyżej, a oś obrotu definiją dwa punkty 
bazowe. VDRAG tworzy objętość, przeciągając zestaw powierzchni wzdłuż 
zdefiniowanej ścieżki (końcówka ścieżki w GUI Along Lines). Ścieżka 
jest definiowana przez zestaw linii, przy czym musi to być zestaw ciągły, 
czyli punkt bazowy kończący jedną z nich musi być punktem początkowym 
kolejnej. Istnieją też podobne polecenia do obiektów niższych rzędów. Przy-
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kładowo, AOFFST generuje powierzchnię na podstawie innej, zadanej, prze-
suwając wzdłuż normalnej; AROTAT generuje powierzchnie cylindryczne, 
obracając układ linii wokół osi; ADRAG tworzy powierzchnie przez przecią-
ganie zestawu linii wzdłuż ścieżki; LROTAT tworzy kołowe linie przez obrót 
układu punktów bazowych wokół osi; LDRAG generuje linie, przeciągając 
zestaw punktów wzdłuż ścieżki. Zestawy czy ścieżki są definiowane jak opi-
sano wyżej.

Należy przypomnieć, że z uwagi na hierarchiczność obiektów, tworzenie 
obiektu wyższego rzędu zawsze tworzy też obiekty niższego rzędu. Wygene-
rowanie objętości zawsze generuje odpowiednie powierzchnie, linie i punkty 
bazowe. Utworzenie powierzchni pociąga za sobą utworzenie nowych linii 
i keypointów, a kreacja linii jest związana z kreacją punktów bazowych.

Scale (skalowanie) okazuje się przydatne przy konwersji danych na inny 
układ jednostek, na przykład z cali na milimetry. Po rozwinięciu Main Menu 
PreprocessorModelingOperateScaleVolumes wprowa-
dza się mnożniki skali dla każdej osi w aktywnym układzie współrzędnych 
oraz decyduje, czy po przeskalowaniu nowe obiekty mają zastąpić dotych-
czasowe, czy też powstać jako ich kopia. Zamiast Volumes można użyć 
Keypoints albo Lines, albo Areas, przy czym zawsze wskazuje 
się obiekt najwyższego poziomu występujący w projekcie. Polecenia teksto-
we realizujące to zadanie to KPSCALE, KSCALE, LSSCALE, ARSCALE  
i VLSCALE. Na przykład VLSCALE, all,,, 25.4, 25.4, 25.4,, 0, 1 
spowoduje przeskalowanie wszystkich aktywnych objętości (a zatem po-
wierzchni, linii i keypointów) z cali na milimetry, skalując też elementy i węzły, 
jeśli już istnieją, zastępując obiekty oryginalne nowymi.

Move (przesuwanie) to operacja umożliwiająca przesunięcie obiek-
tu w nowe miejsce w układzie współrzędnych, przy czym możliwe jest też 
jej wykorzystanie do utworzenia kopii oryginału. Polecenia VGEN, AGEN, 
LGEN, KGEN mają za parametry wielkości przesunięć wybranych obiek-
tów wzdłuż osi układu współrzędnych. Są one interpretowane w aktyw-
nym układzie, co oznacza, że w celu dokonania translacji aktywuje się 

Powierzchnia źródłowa | objętość po VOFFS lub VEXT lub VDRAG | objętość po VROTAT
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układ kartezjański, a do dokonania obrotu układ cylindryczny lub sferycz-
ny. Alternatywną możliwość stanowi dokonanie transferu współrzędnych do 
innego układu, co może być przydatne, gdy jednocześnie potrzeba prze-
sunąć i obrócić obiekty. Transfer następuje z układu aktywnego do wska-
zanego, a służą temu komendy VTRAN, ATRAN, LTRAN, KTRAN. Przy-
kład ścieżki rozwijalnej, odpowiadającej poleceniu VGEN, to Main Menu 
PreprocessorModelingMove/ModifyVolumes, a polece-
niu VTRAN Main MenuPreprocessorModelingMove/Modify 
TransferCoordVolumes.

Copy (kopiowanie) służy wygenerowaniu wielu kopii wybranego obiektu. 
Jest to inna wersja wykorzystania poleceń xGEN, w których podawana licz-
ba kopii jest większa od 1, gdyż zawiera również oryginał. Ścieżki rozwijalne 
są jednak inne. Na przykład powierzchnie można skopiować przez Main 
MenuPreprocessorModelingCopyAreas. Operacja kopio-
wania będzie przydatna przy tworzeniu wielu otworów, żeber, wypukłości itp.

Na powyższym rysunku pokazano też efekt wykorzystania polecenia 
ASKIN, które generuje powierzchnię rozpiętą na wskazanych liniach, trak-
towanych jako żebra. W GUI efekt ten jest uzyskiwany przez Main Menu 
PreprocessorModelingCreateAreasArbitraryBy 
Skinning.

Reflect (odbicie) to operacja służąca uzyskaniu kopii albo nowego po-
łożenia obiektu przez symetryczne odbicie względem płaszczyzny. W pa-
rametrach komendy lub oknach dialogowych podaje się kierunek odbicia, 
czyli współrzędną, której wartości zmienią znak na przeciwny w aktywnym 
układzie współrzędnych, oraz to, czy oryginał ma pozostać (kopia), czy być 
usunięty (nowe położenie obiektu). Można „odbijać” za pomocą poleceń 
KSYMM, LSYMM, ARSYM, VSYMM, przy czym tylko dla keypointów aktywny 
układ współrzędnych może być inny niż kartezjański. W GUI operacje takie 
daje ścieżka Main MenuPreprocessorModelingReflect, za-
kończona wskazaniem obiektów, np. Lines czy Volumes.

Powierzchnia źródłowa | kopie w lokalnym układzie cylindrycznym | utworzenie powierzchni 
zewnętrznych przez skinnig



130

Merge (scalanie) to działanie zwykle potrzebne po odbiciu, kopiowaniu 
lub innej operacji powielającej obiekty. Polega ono na połączeniu obiektów 
przez usunięcie powtórzonych keypointów oraz wszystkich obiektów nad-
rzędnych. Kopiowanie może doprowadzić do sytuacji, że w jednym miejscu 
wystąpią dwa punkty bazowe, dwie linie albo dwie powierzchnie. Będzie tak 
zawsze, gdy przed kopiowaniem leżą one na płaszczyźnie odbicia. Dyskre-
tyzacja w takim stanie spowoduje, że powstaną podwójne, nierozróżnialne 
graficznie węzły, których nic ze sobą nie łączy. Efekt obliczeniowy jest taki, 
jakby obie części (oryginalna i odbita) pracowały osobno, co zwykle jest 
niezgodne z rzeczywistością. Scalenie eliminuje ten problem, gdyż punk-
ty leżące w tym samym miejscu przestrzeni zostaną zastąpione jednym. 
Polecenie wykonujące to zadanie to NUMMRG z parametrem KP albo NODE 
lub ELEM. Ścieżka GUI to Main MenuPreprocessorNumbering 
CtrlsMerge Items. Podobne efekty można uzyskać, dokonując ope-
racji sklejania obiektów za pomocą poleceń LGLUE, AGLUE lub VGLUE, 
które dokonują połączenia odpowiednio linii, powierzchni lub objętości, po-
zostawiając w modelu obiekty graniczne między nimi (np. powierzchnia mię-
dzy sklejanymi objętościami), w odróżnieniu od znanych operacji dodawania 
(AADD, VADD), które tworzą nowy obiekt, likwidując składowe oryginały.

Fillet (zaokrąglenie przejścia, wyokrąglenie) jest przydatne przy dokład-
nym modelowaniu zejścia się dwóch linii lub powierzchni. Zaokrąglenie 
liniowe wymaga dwóch przecinających się linii ze wspólnym punktem ba-
zowym w ich przecięciu. Ponieważ ANSYS po zaokrągleniu nie aktualizuje 
powierzchni związanych z liniami, może zajść potrzeba dodania (AADD) lub 

a) powierzchnia z ostrym narożem, b) wygenerowana linia zaokrąglenia 
(LFILLT), c) powierzchnia utworzona z linii w narożniku (AL), 

d) zaokrąglenie po odjęciu powierzchni (ASBA)
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odjęcia (ASBA) powierzchni. Polecenie LFILLT pobiera parametry w postaci 
numerów linii, między którymi ma być zaokrąglenie, oraz promienia zaokrą-
glenia. Ścieżka rozwijalna to Main MenuPreprocessorModeling
CreateLinesLine Fillet, po której wymienione parametry wska-
zuje się w oknie dialogowym. Podobnie można zaokrąglać połączenia po-
wierzchni poleceniem AFILLT lub przez Main MenuPreprocessor
ModelingCreateAreasArea Fillet, przy czym przydatne będzie 
VADD lub VSBV.

d) Uwagi o typach elementów
Ważną decyzją podejmowaną przed dyskretyzacją modelu jest wy-

bór typu elementu skończonego. Należy ją podjąć świadomie, kierując się 
rodzajem konstrukcji i charakterem jej pracy, a także tym, jakie wielkości 
wynikowe są potrzebne. Do zastosowania w obliczeniach konstrukcyjnych 
ANSYS oferuje elementy w czterech podstawowych kategoriach. Są to jed-
nowymiarowe elementy w kształcie linii (line elements), dwuwymiarowe po-
włokowe (shell), 2D bryłowe (2D solids) oraz 3D bryłowe (3D solids). Wśród 
elementów jednowymiarowych wyróżnia się belkowe (beam), stosowane do 
obliczeń belek zginanych i/lub rozciąganych, ściskanych czy ścinanych, czyli 
ogólnie długich, smukłych prętów. Osobną grupę stanowią elementy do mo-
delowania sworzni czy kratownic (spar). Do modelowania sprężyn czy śrub 
albo do zastąpienia złożonych części przez równoważną sztywność zaleca 
się elementy z grupy spring. Wreszcie elementy link służą do modelowania 
cięgien, umożliwiając przede wszystkim zastosowanie jednostronnej sztyw-
ności (np. tylko na rozciąganie). Dwuwymiarowe elementy z kategorii shell 
stosuje się do dyskretyzacji cienkich paneli lub powierzchni płaskich albo 
zakrzywionych, czyli konstrukcji określanych jako płyty i powłoki (dźwigary 
powierzchniowe). Określenie „cienki” zależy od zastosowań, ale wstępnym 
oszacowaniem jest stosunek podstawowego wymiaru w powierzchni do gru-
bości, wynoszący nie mniej niż 10. Dla konstrukcji o większej grubości lep-
szym wyborem jest element 3D. Elementy kategorii 2D solids wybiera się 
wtedy, gdy obiekt jest trójwymiarowy (bryłowy), ale do obliczeń wystarczy 
analiza jednego jego przekroju, gdyż we wszystkich przekrojach stan jest 
identyczny. W takim przypadku geometria przekroju musi być modelowa-
na w płaszczyźnie X-Y globalnego kartezjańskiego układu współrzędnych. 
W tej płaszczyźnie muszą też działać wszystkie obciążenia oraz występo-
wać stopnie swobody, będące przemieszczeniową odpowiedzią układu. 
Dla tej kategorii elementów rozróżnia się typy problemu mechaniki ciała 
odkształcalnego. Jeden, to płaski stan naprężenia (plane stress), w którym 
zakłada się zerowe naprężenie w kierunku osi Z. Stosuje się go, gdy wymiar 
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w kierunku Z jest znacząco mniejszy niż wymiary w płaszczyźnie X-Y, jak 
na przykład w płaskich tarczach, obciążanych siłami lub ciśnieniem w płasz-
czyźnie albo siłą odśrodkową przy wirowaniu. W tym przypadku odkształ-
cenie w kierunku osi Z nie jest zerowe, a możliwą opcją dla elementu jest 
wprowadzenie początkowej grubości. Innym typem zachowania jest płaski 
stan odkształcenia (plane strain), w którym zerową wartość odkształcenia 
zakłada się dla kierunku Z. Wartość naprężenia w tym kierunku jest na ogół 
różna od zera, a stan taki jest prawdziwy dla konstrukcji, których wymiar Z 
jest znacznie większy od wymiarów w płaszczyźnie X-Y. Przykładem są tu 
długie belki o stałym przekroju poprzecznym albo rury z utwierdzeniami koń-
ców, uniemożliwiającymi zmianę ich długości. Dwa kolejne typy zachowa-
nia to osiowa symetria (axisymmetric) oraz osiowa symetria z asymetrycz-
nym obciążeniem (axisymmetric harmonic). Zostały one omówione wyżej 
w punkcie Wykorzystanie cech symetrii. Bryły, czyli elementy z kategorii 3D 
solids, są używane dla konstrukcji, w których z powodu geometrii, materiału, 
obciążenia czy żądanych szczegółów rozwiązania, nie da się zastosować 
prostszych, wyżej wymienionych elementów. Często używa się ich również, 
gdy model jest przenoszony z systemu 3D CAD, a jego konwersja do modelu 
2D lub shell wymagałaby zbyt wiele wysiłku i czasu.

Wybierając element z biblioteki ANSYSa, należy zwrócić też uwagę na 
stopień aproksymacji pola przemieszczeń, wprowadzony przez jego funkcje 
kształtu. Podstawowe rozróżnienie to element liniowy, gdzie funkcje kształtu 
są wielomianami pierwszego stopnia, albo kwadratowy, z aproksymacją wie-
lomianem stopnia drugiego. Istnieją elementy skończone przeznaczone do 
tych samych zastosowań, różniące się jedynie tą cechą. Przykładem mogą 
być znane z [1] pary elementów belkowych BEAM188 i BEAM189 albo pła-
skich PLANE42 i PLANE82, z których pierwsze są liniowe, a drugie kwadra-
towe. Zastosowanie elementów liniowych prowadzi, przy tej samej gęstości 
siatki, do mniejszego rozmiaru zadania, czyli mniejszej liczby niewiadomych 
stopni swobody niż dla elementów kwadratowych, posiadających większą 
liczbę węzłów. Elementy liniowe opisują jedynie liniową zmianę przemiesz-
czenia i przez to (na ogół) stały stan naprężenia w pojedynczym elemencie. 
Są one bardzo wrażliwe na zniekształcenia. Wydają się wystarczające, kie-
dy interesują nas tylko naprężenia nominalne, ale na ogół potrzeba dużej 
ich liczby do rozwiązania zadań z dużym gradientem naprężenia. Elementy 
kwadratowe opisują zmianę przemieszczeń funkcją drugiego stopnia, a więc 
liniową zmianę odkształceń w pojedynczym elemencie. Lepiej niż liniowe na-
dają się one do opisu krzywych brzegów i powierzchni oraz są mniej wrażliwe 
na zniekształcenia. Zaleca się ich stosowanie, kiedy interesują nas bardzo 
dokładne wartości naprężeń. W wielu przypadkach dają lepsze wyniki niż 
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elementy liniowe przy mniejszej liczbie elementów i całkowitej liczbie stopni 
swobody. Dla elementów z kategorii shell na ogół preferuje się aproksyma-
cję liniową, gdyż różnica między liniową i kwadratową nie jest tak istotna 
jak dla brył, a zysk na rozmiarze zadania jest znaczący. Warto też wiedzieć, 
że oprócz elementów liniowych i kwadratowych istnieją w ANSYSie tzw.  
p-elements. W ich przypadku zmiana przemieszczeń w pojedynczym ele-
mencie opisana jest wielomianem stopnia między drugim i ósmym. Zawiera-
ją one automatyczne sterowanie zbieżnością rozwiązania.

Oczywiście, w jednym projekcie można stosować różne kategorie elemen-
tów oraz różne stopnie aproksymacji dla poszczególnych fragmentów anali-
zowanej konstrukcji, podobnie jak wiele może być rodzajów materiałów czy 
zestawów stałych rzeczywistych. Przy łączeniu elementów różnych typów 
należy zwracać uwagę na zgodność stopni swobody w węzłach. Na przy-
kład połączenie modelu 3D solid z shell albo beam wymaga ostrożności, 
gdyż w solid nie występują obrotowe stopnie swobody, obecne w powłokach 
i belkach. W takich przypadkach zapewnienie zgodności obrotów wymaga 
dodatkowych działań na etapie modelowania.

e) Jakość i gęstość siatki elementów
Przy omawianiu pewnych zadań (stateczność, dynamika, termika) pod-

kreślano, że wyjątkową uwagę należy poświęcić jakości siatki elementów 
skończonych, gdyż może ona wpłynąć na otrzymywane wyniki obliczeń. 
W tym punkcie omawiane są niektóre narzędzia programu ANSYS, służące 
do sterowania gęstością i jakością dyskretyzacji. Z jednej strony, czym wię-
cej mniejszych elementów zostanie użytych, tym rozwiązanie numeryczne 
będzie bliższe analitycznemu. Wynika to z faktu, że przy rozmiarze elementu 
zmierzającym do zera rozwiązanie mes zbiega się do ścisłego. Z drugiej 
strony, praktyka obliczeniowa wprowadza ograniczenia na liczbę stopni swo-
body w końcowym układzie równań, która rośnie wraz z liczbą elementów. 
Konieczny jest zatem kompromis, który doprowadzi do rozwiązania problemu 
w rozsądnym czasie i przy dostępnych zasobach komputera, zapewniający 
jednak satysfakcjonującą dokładność. Doświadczenie pokazuje ponadto, 
że nie wszystkie fragmenty modelowanej konstrukcji muszą być dyskrety-
zowane z tą samą gęstością. Należy ją zwiększać w rejonach koncentracji 
naprężeń, dużych krzywizn linii czy powierzchni, bliskości otworów itp., pod-
czas gdy w innych, „regularnych” obszarach gęstość może być mniejsza. 
Podobnie dla elementów wyższych rzędów można zmniejszyć gęstość po-
działu, w porównaniu do elementów liniowych, bez straty na dokładności. 
Prawie nigdy nie będzie dobrym pomysłem równomierne duże zagęszczenie 
w całym modelu.
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ANSYS dostarcza wielu narzędzi do sterowania rozmiarami elementów 
(a więc gęstością ich siatki), zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. 
Na poziomie całego modelu (globalnym) może to być SmartSizing albo glo-
balne wymiarowanie elementów (global element sizing), albo wymiarowanie 
domyślne (default sizing).

SmartSizing to wbudowany w program algorytm dobrego wymiarowania 
siatki elementów, który z pewnością można polecić do wstępnego ustalenia 
nierównomiernej gęstości siatki. Jest on również bardzo przydatny dla osób 
o niewielkim doświadczeniu w użytkowaniu pakietu. Ustala on rozmiary ele-
mentów przez przypisanie podziałów na wszystkich liniach, z uwzględnie-
niem krzywizny linii, bliskości otworów oraz innych obiektów, a także rzędu 
elementu. Jest domyślnie wyłączony, ale poleca się go zwłaszcza do tzw. 
free meshing (patrz niżej) dla powierzchni lub objętości. Użycie SmartSizing 
aktywuje polecenie SMRTSIZE, poziom. W GUI rozwija się ścieżkę Main 
MenuPreprocessorMeshingMeshTool, a po ukazaniu się 
znanego okna dialogowego zaznacza się w nim aktywację <Smart Size> 
oraz ustala poziom w skali od 1 do 10. Poziom równy 1 oznacza podział 
na bardzo drobne elementy, a 10 daje podział zgrubny. Ustawieniem domyśl-
nym jest poziom równy 6. Przy aktywnym SmartSize zaleca się jednocze-
sne meszowanie całego modelu, a nie sekwencyjne poszczególnych jego 
części składowych. Warto zapoznać się (w opisie Help) z zaawansowany-
mi opcjami tego algorytmu, dotyczącymi m.in. współczynnika rozszerzania 
lub przemiany generowanej siatki. Dostęp do nich dają parametry polecenia 
SMRTSIZE lub ścieżka Main MenuPreprocessorMeshingSize 
CntrlsSmartSizeAdv Opts. Globalne wymiarowanie elementów 
pozwala zadać maksymalną długość brzegu elementu lub, równoważnie, 
minimalną liczbę podziałów linii dla całego modelu. Można je ustalić albo 
poleceniem ESIZE, albo naciskając Set przy opcji <Global> w polu Size 
Controls okna MeshTool, albo przez Main MenuPreprocessor 
MeshingSize CntrlsManualSizeGlobalSize. Jeśli SmartSize 
 jest nieaktywne, to ustawienie globalne spowoduje jednakowy rozmiar ele-
mentów w całej objętości czy powierzchni. Jeśli jest aktywne, to podany roz-
miar globalny jest przyjmowany jako pierwsza podpowiedź, ale na ogół jest 
zmieniany tym algorytmem. Wymiarowanie domyślne ma zastosowanie, jeśli 
nie podaje się żadnych parametrów globalnych. ANSYS ustawia minimalne 
i maksymalne podziały linii, stosunek długości boków itp., bazując na rzę-
dzie elementu. Jest przeznaczone głównie dla mapped meshing, ale uży-
wane też dla free meshing przy wyłączonym SmartSizing. Domyślne usta-
wienia można zmieniać przez DESIZE lub Main MenuPreprocessor 
MeshingSize CntrlsManualSizeGlobalOther.
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Do sterowania rozmiarami siatki na poziomie lokalnym dysponuje się 
wymiarowaniem opartym na keypointach (keypoint sizing), liniach (line si-
zing) albo powierzchniach (area sizing). Służą temu odpowiednio polecenia  
KESIZE, LESIZE lub AESIZE albo przycisk Set przy opcji, odpowiednio, 
<Keypts>, <Lines> lub <Areas> w polu Size Controls okna MeshTool, albo 
wreszcie odpowiednio wybrana końcówka ścieżki rozwijalnej Main Menu
PreprocessorMeshingSize CntrlsManualSize… Lokalne 
wymiarowanie elementów związanych z obiektami dotyczy zawsze aktywne-
go ich zestawu. Dzięki odpowiedniemu użyciu narzędzia selekcji można defi-
niować różne rozmiary w różnych obszarach konstrukcji. Narzucając rozmia-
ry elementów w pobliżu wybranych keypointów (co może być szczególnie 
przydatne w obszarach koncentracji naprężeń), można wprowadzać różne 
wartości w różnych punktach, co daje dużą kontrolę nad generowaną siatką. 
Algorytm SmartSize może, w razie potrzeby, zmieniać rozmiar ustalony dla 
sąsiedztwa punktu. Rozmiar siatki na liniach również może być różny dla 
poszczególnych z nich, a ustawiany jest z opcją hard lub soft. Ta pierwsza 
oznacza, że podany rozmiar zostanie zawsze utrzymany, nawet przy aktyw-
nym SmartSize, gdyż ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi parame-
trami meszowania. Opcja soft pozwala na korektę rozmiaru, jeśli taka po-
trzeba zaistnieje przy realizacji algorytmu SmartSizing. Dodatkowo LESIZE 
umożliwia zadanie stosunku długości ostatniego podziału do pierwszego 
(spacing ratio), co służy zagęszczaniu siatki w kierunku jednego z końców 
lub w kierunku środka wybranych linii. Sterując rozmiarem elementów we-
wnątrz powierzchni (AESIZE), należy wiedzieć, że różne powierzchnie mogą 
mieć zadane różne rozmiary elementu. Jednak na liniach granicznych poda-
ne rozmiary zostaną zastosowane, o ile nie są na nich podane inne, wyni-
kające z LESIZE czy KESIZE oraz jeśli sąsiednia powierzchnia nie ma 
elementów o mniejszych rozmiarach. Podane rozmiary mogą być zmienione 
przez SmartSizing.

W przypadku źle utworzonej siatki można ją usunąć i powtórzyć opera-
cję meszowania z innymi parametrami. Usuwanie siatki węzłów i elementów 
wykonują polecenia xCLEAR (x to jedno z K, L, A, V) albo przycisk 
Clear w oknie MeshTool, albo rozwinięcie Main MenuPreprocessor
MeshingClear… Istnieje też możliwość wykonania poprawy jakości 
(refine) siatki elementów przez ANSYS. Jest ona dostępna dla wszystkich 
elementów powierzchniowych oraz czworościennych elementów bryłowych, 
przy czym do jej wykonania w węzłach siatki nie może być ani więzów, ani 
obciążeń. (Jeśli są, to należy je usunąć np. przez LSCLEAR, FE). Akcję 
poprawy można wywołać z okna MeshTool, podając poziom udoskonalenia 
od 1 (niewielkie) do 5 (znaczne) lub poleceniem EREFINE. Zaleca się, aby 
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przed taką operacją zapisać istniejący model (SAVE), aby w razie niepowo-
dzenia można było odtworzyć stan wyjściowy.

W ANSYSie istnieją dwie metody przeprowadzania dyskretyzacji, czyli 
podziału modelu na elementy skończone. Są to tzw. free mesh oraz mapped 
mesh, co można tłumaczyć jako meszowanie dowolne oraz meszowanie re-
gularne. Rozróżnienie to dotyczy obiektów 2D i 3D, a nie jest istotne dla 
elementów jednowymiarowych. Można ogólnie stwierdzić, że mapped mesh 
jest siatką jakościowo lepszą i, jeśli to możliwe, należałoby ją stosować 
w modelowaniu. Z drugiej strony, uzyskanie jej dla złożonych kształtów jest 
często bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Porównując, można 
powiedzieć, że dla free mesh nie ma ograniczeń dla kształtu stosowanego 
elementu, podczas gdy dla mapped mesh można stosować tylko elementy 
czworokątne do dyskretyzacji powierzchni i sześciościenne (bricks) do obję-
tości. Przy free mesh siatka nie układa się w żaden regularny sposób, a dla 
mapped mesh występuje regularny układ elementów z widocznymi rzędami. 
Pierwsza metoda, łatwa w zastosowaniu, nadaje się do dowolnie złożonych 
kształtów powierzchni czy objętości i nie wymaga żadnego wstępnego przy-
gotowania przed meszowaniem. Druga jest odpowiednia tylko dla kształtów 
regularnych, których uzyskanie przed meszowaniem może wymagać duże-
go nakładu pracy, a czasem może być w ogóle niewykonalne. Free mesh 
zastosowane do objętości dopuszcza jedynie elementy czworościenne dzie-
sięciowęzłowe (wyższego rzędu), co prowadzi do dużej liczby elementów 
o dużej liczbie stopni swobody. Dla odróżnienia, mapped mesh prowadzi 
do mniejszej liczby elementów oraz dopuszcza elementy pierwszego rzędu, 
zatem z mniejszą liczbą stopni swobody, co w efekcie oznacza znacznie 
mniejszy rozmiar zadania obliczeniowego.

Dyskretyzacja metodą free jest ustawieniem domyślnym dla powierzch-
ni i objętości, więc jej przeprowadzenie jest proste, na przykład za pomo-
cą poleceń AMESH czy VMESH. Używając MeshTool, wystarczy spraw-
dzić ustawienie <Free> w polu Mesh tego okna, opcjonalnie ustawić  

Free mesh – mapped mesh
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SmartSizing (omówiony wyżej) i nacisnąć klawisz Mesh. Tworzenie mapped 
mesh nie jest takie łatwe, ponieważ powierzchnie i objętości muszą spełniać 
określone wymagania. Powierzchnia musi zawierać 3 albo 4 linie (trójkąt 
albo czworokąt), a objętość musi zawierać 4, 5 albo 6 powierzchni (czworo-
ścian, graniastosłup trójkątny albo sześciościan). Liczba podziałów po prze-
ciwległych stronach musi być taka sama, a dla powierzchni trójkątnej lub 
objętości czworościennej liczba podziałów na elementy musi być parzysta. 
Trzeba przypomnieć, że o liczbie podziałów decyduje użytkownik, sterując 
gęstością siatki.

W większości przypadków geometria modelu jest taka, że powierzchnie mają 
więcej niż 4 boki, a objętości więcej niż 6 ścian. W celu przekształcenia ich w re-
gularne kształty może zachodzić potrzeba użycia operacji podziału (slice) na 
mniejsze, prostsze kształty i/lub konkatenacji (połączenia) dwóch lub więcej linii 
lub powierzchni w celu zredukowania całkowitej liczby boków. W tym celu należy 
się zapoznać z operacjami preprocesora ModelingOperateBooleans 
Divide oraz MeshingConcatenate (LCCAT i ACCAT), które tu nie są oma-
wiane.

Z praktycznego punktu widzenia mapped mesh daje się zastosować jedy-
nie do prostych konstrukcji. Dla modeli złożonych, zwłaszcza importowanych 
z aplikacji CAD, stosuje się free meshing.

Przykłady generowania siatki elementów przy różnych podejściach, ze 
sterowaniem domyślnym lub narzucanym, z użyciem SmartSize lub nie, 
z zastosowaniem ulepszania (refine) oraz porównaniem free mesh z mapped 
mesh zapisano na pliku wsadowym meshsize.txt.

5. Technika submodelingu

Tytułowy submodeling to technika, która wiąże się z poprzednim punk-
tem o gęstości i jakości siatki. Z uwagi jednak na specyfikę podejścia jest 
przedstawiona osobno. Submodeling w metodzie elementów skończonych 
używany jest w celu uzyskania dokładniejszych wyników dla wybranej części 
modelu. Stworzona siatka elementów może okazać się za mało precyzyjna 
do uzyskania zadawalających wyników w pewnych obszarach konstrukcji, 
takich jak strefy koncentracji naprężeń, choć jest wystarczająco dobra dla 
wyników z dala od tych obszarów. Ulepszanie i zagęszczanie siatki dla całe-
go modelu po to, aby poprawić rozwiązanie w niewielkim podobszarze, jest 
działaniem kosztownym, co najmniej w sensie złożoności obliczeniowej i, co 
za tym idzie, czasu uzyskania rozwiązania. W zamian można zastosować 
submodeling, w którym tworzy się niezależny, precyzyjniej zdyskretyzowany 
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model tej części konstrukcji, którą trzeba dokładniej zanalizować. Pracuje się 
na dwóch modelach: jeden obejmuje całość konstrukcji i jest rozwiązywany 
na zgrubnej siatce elementów, a drugi (podmodel) obejmuje tylko wybrany 
fragment wydzielony z całości, ale za to z precyzyjną, gęstą dyskretyzacją. 
Oczywiście, technika ta uwzględnia potrzebę połączenia „zgrubnej” całości 
z „precyzyjniejszym” fragmentem. Submodeling bazuje na znanej z wytrzy-
małości materiałów zasadzie St. Venanta, według której zastąpienie rzeczy-
wistego układu obciążeń układem statycznie mu równoważnym powoduje 
różnice w rozkładach naprężeń i odkształceń jedynie w pobliżu miejsc przy-
łożenia sił, a daleko od nich różnic nie ma. Wynika z tego, że efekty koncen-
tracji naprężeń są zlokalizowane i w takim razie, jeśli granice podmodelu są 
wystarczająco odległe od koncentracji, to rozwiązania w nim są wystarcza-
jąco dokładne.

ANSYS nie ogranicza techniki submodelingu tylko do analizy naprężeń. Po-
zwala jej używać w innych zagadnieniach fizyki, jak na przykład w analizie pola 
magnetycznego do precyzyjniejszego określenia sił magnetycznych w wybranych 
rejonach, a także w analizie termicznej, elektromagnetycznej oraz pól sprzężonych.

Oprócz oczywistego efektu, jakim jest uzyskanie dokładniejszych rozwią-
zań w wybranych częściach konstrukcji, submodeling daje też inne korzyści. 
Można z pomocą tego podejścia zredukować albo całkowicie wyeliminować 
skomplikowane obszary przejściowe, stosowane dla elementów kategorii so-
lid przy zmianie gęstości siatki w podobszarach modelu. Dodatkowo, osob-
no analizowany fragment (podmodel) ułatwia rozpoznanie różnych koncepcji 
projektowych jego wykonania, gdyż zmiany detali (np. promieni zaokrągleń) 
dotyczą tylko tej wydzielonej części. Praca nad jakością siatki (patrz punkt 
Jakość i gęstość siatki elementów) na małym fragmencie jest efektywniejsza 
i łatwiejsza w ocenie skuteczności. Należy pamiętać o pewnych ogranicze-
niach tego podejścia. Ma ono zastosowanie tylko do elementów z kategorii 
solid lub shell. Poza tym zakłada, że brzeg odciętego podmodelu jest wystar-
czająco odległy od stref koncentracji, a to wymaga weryfikacji po zakończe-
niu obliczeń.

Zastosowanie omawianego podejścia w ANSYSie polega na realizacji 
pięciu kroków, które są omówione poniżej.
1. Utworzenie i analiza modelu „zgrubnego”

Pojęcie „zgrubny” odnosi się do modelu całej konstrukcji, której fragment 
będzie później osobno analizowany. Nie oznacza to, że siatka ma być 
zgrubna w sensie omawianego wyżej SmartSize czy Refine. Przeciwnie, 
musi ona być na tyle dobra, aby rozwiązania – stopnie swobody – były 
wystarczająco dokładne, gdyż ich wartości w punktach odciętego brzegu 
stanowią podstawę do wyznaczenia warunków brzegowych dla podmo-
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delu w drodze interpolacji. Jest ona jednak mniej dokładna niż dla pod-
modelu. Model tworzy sie typowo, pamiętając, że możliwe rodzaje analizy 
to albo static albo transient. Można stosować elementy różnych kate-
gorii (w tym jednowymiarowe, np. belki), ale odcięcie podmodelu musi 
przechodzić przez elementy solid lub shell. Geometria nie musi zawie-
rać detali, takich jak zaokrąglenia czy karby, gdyż będą one włączone 
do podmodelu. Z uwagi na to, że procedura wymaga przełączania się 
między modelem zgrubnym a podmodelem, ważnym punktem jest nada-
nie nazwy zadania zamiast stosowania nazwy domyślnej file. W przeciw-
nym razie można stracić wyniki jednej analizy, zapisując wyniki drugiej 
w tych samych plikach. Polecenie ustalania nazwy zadania (nie mylić 
z tytułem, ustalanym przez /TITLE) to /FILNAME, a w GUI ścieżka 
Utility MenuFileChange Jobname. Nazwa może być dowolna, 
ale w niniejszej pracy proponuje się przyjąć, że wydane jest polecenie  
/FILNAME, model. Po uzyskaniu rozwiązania dla modelu zgrubnego 
należy koniecznie zachować bazę (SAVE), gdyż potem potrzebne będą 
pliki z wynikami (np. z rozszerzeniem .rst) oraz z geometrią (z rozszerze-
niem .db). Ich nazwy będą takie, jak ustali polecenie /FILNAME.

2. Stworzenie podmodelu
Jak powiedziano, podmodel jest niezależnym, precyzyjniej zdyskretyzowa-
nym fragmentem całej konstrukcji. Budując go, włącza się wszelkie detale, 
ewentualnie pominięte w modelu zgrubnym. Można go stworzyć albo po 
wyzerowaniu bazy i ponownym rozpoczęciu modelowania (jak zupełnie 
nowe zadanie), albo po usunięciu siatki elementów w modelu zgrubnym 
i dokonaniu modyfikacji jego geometrii (usunięcie części, dołożenie szcze-
gółów itp.). Z punktu widzenia ANSYSa jest to nowy model, na tym eta-
pie jeszcze niepowiązany ze zgrubnym. Należy pamiętać, że podmodel 
musi znajdować się w tym samym położeniu w globalnym układzie współ-
rzędnych, co odpowiadająca mu część modelu zgrubnego oraz że musi 
on być poddany tym samym warunkom obciążenia, co model zgrubny, któ-
re należy z niego przenieść (siły, warunki symetrii, grawitacja, temperatura 
itd.). Typy elementów użyte w modelu zgrubnym muszą pozostać te same 
w podmodelu, podobnie jak wartości stałych materiałowych oraz stałych 
rzeczywistych (np. określających grubość). Po ustaleniu odpowiednich pa-
rametrów dyskretyzacji należy wygenerować nową, lepszą niż zgrubna, 
siatkę elementów. Przed obowiązkowym zachowaniem bazy należy ko-
niecznie zmienić nazwę zadania na inną niż w modelu zgrubnym, ponow-
nie stosując polecenie /FILNAME lub odpowiednią ścieżkę w GUI, żeby 
operacja zapisu nie zniszczyła bazy modelu zgrubnego. Ponownie, jako 
przykład w tym skrypcie, proponuje się nazwę /FILNAME, podmodel.
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3. Przeprowadzenie interpolacji stopni swobody na odciętym brzegu pod-
modelu
Jest to kluczowy krok całej procedury, gdyż następuje w nim powiązanie 
między modelem zgrubnym a podmodelem, dotychczas niezależącymi 
od siebie. Należy wskazać węzły podmodelu, stanowiące odcięty brzeg, 
a ANSYS wyznacza dla nich wartości stopni swobody przez interpolację 
wyników z rozwiązania zgrubnego, obejmującego cały model. Dla każ-
dego wskazanego węzła z brzegu podmodelu ANSYS wyznacza warto-
ści stopni swobody w drodze interpolacji, bazując na stopniach swobody 
w węzłach odpowiedniego elementu siatki zgrubnej. „Odpowiedni” ozna-
cza taki element, na którego obszarze leży punkt o współrzędnych tożsa-
mych ze współrzędnymi brzegowego węzła podmodelu. Do interpolacji 
program używa elementowych funkcji kształtu. Tak wyznaczone wartości 
stają się przemieszczeniowymi, niezerowymi warunkami brzegowymi dla 
podmodelu. Oznacza to realizację założenia, że dla punktów odległych od 
koncentracji przemieszczenia w modelu zgrubnym i podmodelu są takie 
same.
Praktyczne wykonanie tego punktu wymaga sekwencyjnego przeprowa-
dzenia kilku czynności. Najpierw dokonuje się selekcji wszystkich węzłów 
odciętego brzegu, stosując narzędzie Select Entities lub odpowiednie 
polecenia NSEL. Następnie zapisuje się te węzły w zewnętrznym pliku 
tekstowym, wydając polecenie NWRITE lub rozwijając Main Menu
PreprocessorCreateNodesWrite Node File. Powstanie 
plik o nazwie ustalonej przez /FILNAME (w naszym przykładzie pod-
model) z rozszerzeniem node, zawierający numery i współrzędne wy-
selekcjonowanych węzłów. Potem należy aktywować pełny zestaw wę-
złów (polecenie ALLS albo Utility MenuSelectEverything), 
zachować bazę ze zdyskretyzowanym podmodelem (SAVE) i zakoń-
czyć preprocesor (FINISH). Zachowanie jest konieczne, bo w póź-
niejszych krokach trzeba do podmodelu powrócić. W kolejnym kroku 
przechodzi się do postprocesora (/POST1), w którym potrzebne są roz-
wiązania dla modelu zgrubnego. Odzyskanie ich można zrealizować, 
wczytując wcześniej zapisaną bazę przez RESUME, model, db (lub 
Utility MenuFileResume from…) oraz wskazanie pliku zawie-
rającego wyniki dla modelu zgrubnego przez FILE, model, rst (lub 
Main MenuGeneral PostprocData & File Opts). Po odzyska-
niu bazy „zgrubnej” zleca się wykonanie interpolacji poleceniem CBDOF 
lub ścieżką GUI Main MenuGeneral PostprocSubmodeling
Interpolate DOF. W efekcie ANSYS przeczyta współrzędne węzłów 
zapisane w pliku podmodel.node (stworzonym przez NWRITE), dokona 
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opisanej interpolacji i jej wyniki zapisze na pliku podmodel.cbdo, zawie-
rającym zestaw poleceń D, NRwęzła, lab, wartość, ustalających 
przemieszczenia w każdym węźle brzegu podmodelu. Lab oznacza ety-
kietę stopnia swobody, jak Ux, Uy, a skrót cbdo pochodzi od cut-boun-
dary degrees of freedom (stopnie swobody na odciętym brzegu). Nale-
ży zamknąć postprocesor (FINISH) i odzyskać bazę podmodelu przez 
RESUME. W ostatnim kroku tego punktu zadawane są wyznaczone prze-
mieszczenia na odciętym brzegu przez wczytanie pliku podmodel.cbdo, 
po uprzednim wejściu do etapu solution (/SOLU). Służy temu polecenie  
/INPUT, podmodel, cbdo lub ścieżka Utility MenuFileRead 
Input from…, po rozwinięciu której trzeba wskazać plik podmodel.cbdo.
Działania opisane w tym punkcie dotyczą problemu mechaniki bez udziału pola 

temperatury. Jeśli takie pole wystąpi w analizie mechaniczno-termicznej albo wła-
sności materiału będą zależne od temperatury, to nie można go pominąć. Wtedy 
proces interpolacji musi też dotyczyć rozkładu temperatury, ale nie jest tu omawia-
ny. W razie potrzeby pomoc znajduje się w systemie Help.
4. Analiza podmodelu

Po operacjach punktu trzeciego istnieje gotowy podmodel wraz z narzu-
conymi niezerowymi więzami przemieszczeniowymi w węzłach tej części 
brzegu, która stanowi linię odcięcia od pełnego modelu. Teraz przykłada 
się wszelkie obciążenia i inne warunki brzegowe, pamiętając o uprzed-
nim wydaniu polecenia DCUMM, ADD (albo ustawiając pole <OPER> 
na Add to existing, po rozwinięciu Main MenuSolutionDefine 
LoadsSettingsReplace vs AddConstraints). Chodzi o to, 
aby przykładane przez nas nowe więzy były dodawane do wcześniej 
wprowadzonych, a nie powodowały ich zastąpienia. Ostatnim krokiem jest 
uruchomienie rozwiązania w znany sposób poleceniem SOLVE lub Main 
MenuSolutionSolveCurrent LS, a następnie analiza wyników 
typowymi działaniami w postprocesorze.

5. Weryfikacja dystansu między odciętym brzegiem a strefą koncentracji
To ostatni krok weryfikujący założenie o odpowiednio dużej odległości linii 
odcięcia podmodelu od stref koncentracji. Nie ma na to gotowego narzę-
dzia ani uniwersalnej miary, gdyż wszystko zależy od problemu, rozmia-
rów samego obiektu, sposobu obciążenia, stopnia koncentracji i innych 
czynników. Pozostaje sprawdzenie przez porównanie wyników (przede 
wszystkim naprężeń) otrzymanych wzdłuż odciętego brzegu z tymi, jakie 
wystąpią w tych samych miejscach modelu zgrubnego. Jeśli wartości są 
wystarczająco zgodne, co na ogół oznacza różnice najwyżej kilkuprocen-
towe, to można uznać, że odcięcie jest „wystarczająco odległe”. W prze-
ciwnym razie zajdzie potrzeba przebudowy i ponownej analizy podmo-
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delu, utworzonego przy odcięciu bardziej odległym od stref koncentracji. 
Do dyspozycji są oczywiście wszystkie narzędzia postprocesora, a więc 
na przykład wykresy poziomicowe, wykresy wzdłuż ścieżki w modelu, na-
rzędzie Query results czy wydruki wyliczonych wartości.
Przykład zapisu zadania zawierającego submodeling znajduje się na pli-

ku submodeling.txt. Zamodelowano w nim wyznaczanie naprężeń w okolicy 
kołowego otworu, wykonanego w prostokątnej płytce poddanej rozciąganiu 
na dwóch przeciwległych brzegach. Z uwagi na symetrię modelowana jest 
tylko ćwiartka układu. Zapisano wszystkie kroki tworzenia modelu zgrubnego 
i szczegółowego, pokazując technikę przełączania się między nimi, sposób 
zapisu węzłów brzegowych na plik zewnętrzny oraz wykonanie interpolacji 
wyników otrzymanych w modelu zgrubnym na węzły modelu szczegółowe-
go. Na koniec sporządzono wykresy rozkładu naprężeń, służące weryfikacji 
odległości odciętego brzegu podmodelu od miejsc koncentracji naprężeń. 
Sama weryfikacja jest pozostawiona Czytelnikowi do wykonania w ramach 
ćwiczenia.



IX. Zapis przykładowych zadań w APDL

1. Uwagi wstępne

Poniższe teksty skryptów (plików wsadowych), zapisane w języku APDL, 
dotyczą niektórych omawianych przykładów i rozwiązanych zadań. Można je 
wykorzystać w całości albo też ich fragmenty skopiować do własnych projek-
tów, czy wreszcie znaleźć podpowiedzi do rozwiązania innych zadań. Celem 
tego zapisu jest poszerzenie znajomości stosowania poleceń ANSYSa przez 
konkretne problemy zamiast wymieniania poleceń i ich opisywania. Oczywi-
ście, pełną listę wraz z opisem i komentarzem należy znaleźć w systemie 
Help samego programu.

Dla jasności przyjęto zasadę, że polecenia w języku APDL są pisane 
dużymi literami, a komentarze, nazwy zmiennych czy parametrów na ogół 
małymi. W ANSYSie wielkość liter nie ma znaczenia, podobnie jak dodane 
dla przejrzystości odstępy między liniami czy parametrami poleceń. Nale-
ży pamiętać, że znak ! (wykrzyknik) w tekście oznacza komentarz, czyli że 
wszystko, co jest zapisane po nim, jest przez interpreter programu ignorowa-
ne. Natomiast $ (dolar) jest znakiem kontynuacji, czyli takim, który umożliwia 
pisanie kilku komend w jednej linii, a tekst po nim jest traktowany, jakby był 
w nowej linii. Zapisane komendy w celach dydaktycznych opatrzono bogato 
wyjaśnieniami-komentarzami, których jednak nie ma potrzeby przepisywać 
do linii komend programu. Ponieważ może się zdarzyć, że jakieś polecenie 
jest wyjaśnione komentarzem w jednym pliku, a w innym już nie, zachęca 
się do przeglądnięcia wszystkich plików. W celu chwilowego zatrzymania 
wykonywania poleceń, umożliwiającego spokojne oglądnięcie rysunków 
i napisów na ekranie, zastosowano w skryptach polecenie *ASK, służące 
wczytywaniu danych z klawiatury. W tym zastosowaniu dane te nie są istot-
ne, a więc można niczego nie podawać, a jedynie nacisnąć Enter lub klik-
nąć OK w oknie dialogowym, aby skrypt kontynuował pracę. W napisach 
pojawiających się na ekranie (np. przez /TITLE, /TLABEL, /AXLAB 
itp.) pominięto polskie znaki diakrytyczne, nieobsługiwane przez grafikę 
ANSYSa. Niektóre pliki zawierają zapis kompletnego zadania, które można 
wczytać do ANSYSa i uzyskać model wraz z rozwiązaniem. Niektóre nie 
rozwiązują żadnego konkretnego zadania, a są stworzone do zilustrowania 
pewnych wybranych akcji. Wszystkie pliki znajdują się na dołączonej płyt-
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ce CD i wszystkie je można wykonać w ANSYSie, wczytując do programu 
przez Utility MenuFileRead Input from … Należy jeszcze zwró-
cić uwagę, że polecenia do tekstowego listowania informacji, wydane z linii 
komend, powodują otwarcie okna, którego zawartość można potem zacho-
wać w zewnętrznym pliku. Jednak te same komendy wczytane z pliku nie 
otwierają okna, a efekt ich działania pojawia się jedynie w „czarnym oknie” 
ANSYSa, na ogół schowanym pod oknem grafiki. Odczyt informacji stamtąd 
wymaga przełączenia okien na poziomie systemu operacyjnego. Używane 
w przykładach polecenia z tej grupy to *STATUS, SET, PRVAR, PDPROB, 
PDPINV, PDCMAT, PRNSOL.

2. Analiza geometrycznie nieliniowa – belka zakrzywiona

!!! plik belkazakrzywiona.txt z komendami do realizacji zadania porównania rozwiązania
!!! liniowego i nieliniowego na przykładzie zakrzywionej belki (łuku) o przekroju
!!! prostokątnym

FINISH
/CLEAR ! rozpocznij nowe zadanie
/UIS, msgpop, 3 ! w pop-up okienkach wyświetlaj tylko informacje o błędach

/PREP7 ! start preprocesora
*AFUN, DEG ! ustaw parametry funkcji trygonometrycznych na stopnie
CSYS, 1 ! aktywuj cylindryczny układ współrzędnych
K, 1, 1270, 75 ! utwórz punkty bazowe (odległości w [mm])
K, 2, 1270, 90
K, 3, 1270, 105
K, 4, (1270*SIN(45)), 90 ! punkt bazowy do orientacji przekroju

L, 1, 2 $ L, 2, 3 ! linie

ET, 1, BEAM189 ! wybór elementu skończonego
MP, EX, 1, 210E3 $ MP, PRXY, 1 ,0.3 ! własności materiału (E w [MPa])
SECTYPE, 1, BEAM, RECT ! przekrój belki prostokątny
SECOFFSET, CENT ! węzeł w środku ciężkości
SECDATA, 25, 12.5 ! szerokość, wysokość (wymiary w [mm])
LATT, 1, , 1, , 4, , 1 ! atrybuty linii: 
 ! materiał, , element, , punkt orientacji, , przekrój
LESIZE, ALL, , , 10 ! gęstość dyskretyzacji linii
LMESH, ALL ! tworzenie siatki elementów skończonych
/ESHAPE, 1 ! ustawienie rysowania rzeczywistych wymiarów przekroju
/EFACET, 2
EPLOT ! rysuj elementy



145

DK, 1, UX, 0, , , UY, UZ ! więzy
DK, 3, UX, 0, , , UY, UZ
DK, 2, UZ, 0
FK, 2, FY, -20000 ! siła
SAVE

/SOLU
SOLVE ! rozwiązanie
FINISH
/POST1
NSEL, S, , , 2 ! selekcja węzła nr 2
PRNSOL, U ! wydruk wartości translacyjnych stopni swobody
Uylin=abs(Uy(2)) ! zapamiętaj ugięcie Uy węzła 2 w parametrze Uylin
/TLABEL, -0.9, -0.2, maksimum ugięcia w podejściu liniowym = %Uylin% [mm]
PLNSOL, U, Y ! rysunek poziomicowy pionowej składowej przemieszczenia
*ASK, xx, czekam, 0 
ALLSEL ! selekcja pełnego modelu

/SOLU
NLGEOM, 1 ! opcja: duże przemieszczenia
NSUBST, 20 ! liczba podkroków
OUTRES, ERASE
OUTRES, ALL, 1 ! zapis pełnych wyników co jeden podkrok
SOLVE

/POST1
NSEL, S, , , 2
PRNSOL, U
Uynlin=abs(Uy(2)) ! zapamiętaj ugięcie Uy węzła 2 w parametrze Uynlin
ALLSEL

*STATUS ! wydrukuj wartości parametrów
 ! (będą widoczne tylko w ‚czarnym’ oknie ANSYSa)

/TITLE, czekam 10 sekund wyświetlając rozkład przemieszczeń
/TLABEL, -0.9, -0.3, maksimum ugięcia w podejściu nieliniowym = %Uynlin% [mm]
/DSCALE, 1, 5 ! ustalenie skali rysowania przemieszczeń
PLNSOL, U, Y ! rysunek poziomicowy pionowej składowej przemieszczenia
/WAIT, 10 ! czekaj 10 sekund 
!/TITLE, animacja poziomic przemieszczeń
!ANCNTR, 10, 0.5, 1 ! animacja poziomicowego rozkładu kształtu zdeformowanego
 ! w 10. ramkach, co 0.5 sekundy jedna, powtórzona 1 raz

/POST26 ! przejdź do Time-History postprocesora
/ANNOT, dele ! usuń podpisy z ekranu
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NSOL, 2, 2, U, Y, UY_max ! pod zmienną o ID 2 zapamiętaj składową Y 
 ! przemieszczenia U i nazwij ją UY_max
ABS, 2, 2 ! pod zmienną o ID 2 zapamiętaj wartość bezwzględną ze zmiennej o ID 2 
 ! (tej samej)
FILLDATA, 9, , , , 20000, 0 ! pod zmienną o ID 9 wstaw liczbę 20000
PROD, 4, 1, 9, , sila ! pomnóż zmienną od ID 1 ({TIME}) przez zmienną od ID 9
 ! i wynik zapisz w zmiennej od ID 4, nazywając ją sila
XVAR, 2 ! na osi X odłóż zmienną o ID 2
PLVAR, 4 ! narysuj wykres zmiennej o ID 4
/AXLAB, X, przemieszczenie [mm] ! podpis osi X
/AXLAB, Y, obciążenie [N] ! podpis osi Y
/XRANGE, DEFAULT ! zakres wartości na osi X domyślny
/YRANGE, 0, 20000, 1 ! zakres wartości na osi Y od 0 do 20000
/TITLE, nieliniowa zależność siły od przemieszczenia
/WAIT, 10 ! czekaj 10 sekund 

/REPLOT ! przerysuj
/GROPT, VIEW, 1 ! aktywuj opcje ‚Pan, Zoom, Rotate...’ w stosunku do wykresu

3. Definicja materiału sprężysto-plastycznego 

!!! plik materiałsprezystoplastyczny.txt z komendami do zdefiniowania nieliniowych
!!! własności materiału

!!!!definicja materiału (1) sprężysto-plastycznego ze wzmocnieniem liniowym
!!!!Bilinear, KINemaic hardening
!!!!własności zależne od temperatury

FINISH
/CLEAR ! rozpocznij nowe zadanie
/PREP7 ! start preprocesora

MPTEMP, 1, 0, 500 ! określenie temperatur T (0 i 500)
MP, EX, 1, 2.1E11, -8E3 ! moduł Young’a wynosi 2.1e11-8e-3*T (maleje liniowo ze
 ! wzrostem temperatury)
TB, BKIN, 1, 2 ! Aktywacja tabeli danych materiałowych (model dwuliniowy)
TBTEMP, 0.0 ! Temperatura = 0.0
TBDATA, 1, 2.0E8, 2E9 ! Granica plastyczności=2e8; moduł wzmocnienia=2E9
TBTEMP, 500 ! Temperatura = 500
TBDATA, 1, 1.7E8, 1.8E9 ! Granica plastyczności=1.7e8; moduł wzmocnienia=1.8E9
TBLIST, BKIN, 1 ! Wydruk danych z tabeli
/TITLE, materiał sprężysto-plastyczny z liniowym wzmocnieniem BKIN
/XRANGE, 0, 0.01 ! na osi X do TBPLOT epsilon od 0 do 0.01
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TBPLOT, BKIN, 1 ! Narysuj wykres
*ASK, xx, czekam, 0 ! pozorne wczytanie zmiennej w celu zatrzymania działania aż do 
 ! naciśnięcia Enter
!!!!definicja materiału (2) sprężysto-plastycznego ze wzmocnieniem wieloliniowym
!!!!Multilinear KINemaic hardening
!!!!własności zależne od temperatury

MP, EX, 2, 2.1E11, -8E3 ! Jak dla BKIN
TB, MKIN, 2, 2 ! Aktywacja tabeli danych
TBTEMP, , STRAIN ! W kolejnym TBDATA są odkształcenia
TBDATA, 2, 3.67E-3, 5E-3, 7E-3, 10E-3, 15E-3
 ! Odkształcenia dla wszystkich temperatur
TBTEMP, 0.0 ! Temperatura = 0.0
TBDATA, 2, 20E7, 25E7, 30E7, 33E7, 37E7 ! Naprężenia dla temperatury = 0.0
 ! odpowiednio dla kolejnych odkształceń
TBTEMP, 500  ! Temperatura = 500
TBDATA, 2, 18E7, 23E7, 27E7, 29E7, 33E7 ! Naprężenia dla temperatury = 500
/TITLE, materiał sprężysto-plastyczny z wieloliniowym wzmocnieniem MKIN
/XRANGE, 0, 0.02 ! na osi X do TBPLOT epsilon od 0 do 0.02
TBPLOT, MKIN, 2  ! Narysuj wykres

4. Analiza stateczności belki – siły krytyczne i formy własne 
oraz formatowany zapis na plik zewnętrzny

!!! plik statecznoscbelki.txt z komendami do rozwiązania zadania stateczności belki 
!!! ściskanej
!! belka o przekroju prostokątnym (płaskownik 2x20mm), ściskana osiowo
!! wyznaczenie wartości pierwszych trzech sił krytycznych 
!! i związanych z nimi form własnych
!! przykład ‚direct modeling’ tzn. bezpośredniej generacji węzłów i elementów
!! bez użycia punktów bazowych (keypoints) i linii (lines)
!! na końcu przykład formatowanego zapisu informacji na plik zewnętrzny

FINISH
/CLEAR ! rozpocznij nowe zadanie
/PREP7 ! rozpocznij preprocesor

/TITLE, wyboczenie (BUCKLING) belki
ET, 1, BEAM4 ! element belkowy
h=0.002 ! [m] 1. bok prostokąta (Z)
b=0.020 ! [m] 2. bok prostokąta (Y)
R, 1, h*b, b*h**3/12, h*b**3/12, h, b 
 ! pole powierzchni przekroju, momenty bezwładności IZZ,
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 ! IYY, wysokość (Z), szerokość (Y)
MP, EX, 1, 2.1e11 ! [Pa] moduł Young’a materiału
MP, PRXY, 1, 0.3 ! współczynnik Poisson’a
N, 1 ! utwórz węzeł nr 1 w punkcie o współrzędnych 0, 0, 0 (wartości domyślne)
N, 11, , 1 ! utwórz węzeł nr 11 w punkcie o współrzędnych 0, 1, 0 - 1 [m] długość pręta
FILL ! wygeneruj równoodległe węzły pomiędzy dwa zdefiniowanymi; 
 ! numery pomiędzy 1 i 11
E, 1, 2 ! utwórz element łącząc węzły 1 i 2
 ! (stałe rzeczywise, materiał i typ elementu zdefiniowane wcześniej)
EGEN, 10, 1, 1 ! powtórz powyższą czynność 10 razy (wliczając już wykonaną), 
 ! zmieniając numery węzłów co 1, począwszy od elementu nr 1
 ! czyli wykonaj elementy: E,2,3; E,3,4; ... E,10,11
FINISH

/TITLE, belka utwierdzona i obciążona

/SOLU
ANTYPE, STATIC ! analiza statyczna
PSTRES, ON ! licz efekty prestressingu
D, 1, ALL ! utwierdzenie końca
F, 11, FY, -1 ! JEDNOSTKOWA siła na drugim końcu

/PBC, ALL, , 1 ! zaznaczaj przy rysowaniu symbole warunków brzegowych i obciążenia
EPLOT ! narysuj elementy
/WAIT, 10 ! pauza 10 sekund
/TITLE
SOLVE
FINISH

/SOLU
ANTYPE, BUCKLE ! analiza wyboczenia (Buckling)
BUCOPT, LANB, 3 ! użyj metody Block Lanczos do rozwiązania, wyznacz 3 wartości
 ! krytyczne 
MXPAND, 3 ! wyznacz 3 formy własne
SOLVE
FINISH

/POST1 ! postprocesor
SET, list ! wydrukuj podsumowanie (wyniki będą tylko na ‘czarnym’ ekranie)
SET, FIRST ! wczytaj z jobname.RES pierwszy mod
/TLABEL, -0.9, 0, pierwsza forma własna
 ! podpis - tekst na ekranie we wskazanym miejscu
PLDISP, 1 ! narysuj kształt zdeformowany (pierwszą formę własną)
/WAIT, 10 ! pauza 10 sekund na oglądnięcie rysunku
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SET, 1, 2 ! wczytaj z jobname.RES drugi mod (step 1, substep 2)
/ANNOT, dele ! usuń poprzednie podpisy
/TLABEL, -0.9, 0, druga forma własna
PLDISP, 1 ! narysuj kształt zdeformowany (drugą formę własną)
/WAIT, 10 ! pauza 10 sekund na oglądnięcie rysunku
/ANNOT, dele
/TLABEL, -0.9, 0, trzecia forma własna
SET, NEXT ! wczytaj z jobname.RES następny mod (czyli trzeci); 
 ! równoważnie: set, 1, 3
PLDISP, 1 ! narysuj kształt zdeformowany (trzecią formę własną)

*DO, forma, 1 , 3 ! wykonaj pętlę trzykrotnie, zmieniając zmienną forma od 1 do 3
 *GET, lambda, MODE, forma, FREQ ! odczytaj mnożnik krytyczny dla kolejnej formy
 SET, 1, forma ! wczytaj z pliku z wynikami kształt kolejnej formy
 /OUTPUT, wynik%forma%, txt, , APPEND ! przełącz strumień danych na plik do zapisu 
 ! w trybie APPEND
 ! nazwa zmiennej między znakami % powoduje
 ! zamianę jej wartości liczbowej na tekstową
 *VWRITE, forma, lambda ! wypisz na plik dwie liczby
 (5Hforma,1x,F3.0,1x,8Hmnoznik=,F8.2/1x,8Hprzemies,7Hzczenia) ! według formatu
 *VWRITE ! ‚pusty’ wydruk 
 (5Hwezel,4x,1HU,8x,1HV,8x,1hW) ! wg formatu (tylko nagłówek linii na pliku)
 /OUTPUT ! przełącz strumień na ekran
 *DO, nn, 1, 11 ! powtórz pętlę 11 razy
 u=Ux(nn) $ v=Uy(nn) $ w=Uz(nn) ! odczytaj wartości składowych 
 ! przemieszczeń w kolejnym węzłach
 /OUTPUT, wynik%forma%, txt, , APPEND ! ponownie przełącz strumień na plik
 *VWRITE, nn, u, v, w ! zapisz trzy wartości
 (F5.0,1x,F8.4,1x,F8.4,F8.4) ! wg fromatu
 /OUTPUT ! przełącz strumień na ekran
 *ENDDO ! koniec pętli wewnętrznej
*ENDDO ! koniec pętli zewnętrznej
FINISH

5. Analiza nieliniowej deformacji belki obarczonej imperfekcją 
zgodną z pierwszą formą własną

!!! plik imperfekcja1mod.txt z komendami do rozwiązania zadania:
!! belka o przekroju kwadratowym, ściskana osiowo
!! analiza nieliniowej deformacji powstałej wskutek imperfekcji kształtu osi
!! zgodnej z pierwszą formą własną
!! przykład ‚direct modeling’ tzn. bezpośredniej generacji węzłów i elementów
!! bez użycia punktów bazowych (keypoints) i linii (lines)



150

FINISH
/CLEAR ! rozpocznij nowe zadanie
/PREP7 ! rozpocznij preprocesor
/TITLE, wyboczenie (BUCKLING) belki
ET, 1, BEAM4 ! element belkowy
h=0.05 ! [m] bok kwadratu
R, 1, h*h, h**4/12, h**4/12, h, h 
 ! pole powierzchni przekroju, moment bezwładności IZZ, IYY, wysokość, szerokość
MP, EX, 1, 2.1e11 ! [Pa] moduł Young’a materiału

N, 1 ! utwórz węzeł nr 1 w punkcie o współrzędnych 0, 0, 0 (wartości domyślne)
N, 11, , 1 ! utwórz węzeł nr 11 w punkcie o współrzędnych 0, 1, 0 - 1 [m] długość pręta
FILL ! wygeneruj równoodległe węzły pomiędzy dwoma zdefiniowanymi;
 ! numery pomiędzy 1 i 11
E, 1, 2 ! utwórz element łącząc węzły 1 i 2 
 ! (stałe rzeczywiste, materiał i typ elementu zdefiniowane wcześniej)
EGEN, 10, 1, 1 ! powtórz powyższą czynność 10 razy (wliczając już wykonaną), 
 ! zmieniając numery węzłów co 1, począwszy od elementu nr 1
 ! czyli wykonaj elementy: E,2,3; E,3,4; ... E,10,11
FINISH

/SOLU
ANTYPE, STATIC ! analiza statyczna
PSTRES, ON ! licz efekty prestressingu
D, 1, ALL ! utwierdzenie końca
F, 11, FY, -1 ! JEDNOSTKOWA siła na drugim końcu

/TITLE, belka utwierdzona i obciążona
/PBC, ALL, , 1 ! zaznaczaj przy rysowaniu symbole warunków brzegowych i obciążenia
EPLOT ! narysuj elementy
/WAIT, 10 ! pauza 10 sekund
SOLVE
FINISH

/SOLU
/TITLE, pierwsza forma własna (wyboczeniowa)
ANTYPE, BUCKLE ! analiza wyboczenia (Buckling)
BUCOPT, LANB, 3 ! użyj metody Block Lanczos do rozwiązania, 
 ! wyznacz 3 wartości krytyczne
MXPAND, 3 ! wyznacz 3 formy własne
SOLVE
FINISH

/POST1 ! postprocesor
SET, FIRST ! wczytaj z jobname.RES pierwszy mod
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PLDISP, 1 ! narysuj pierwszą formę własną
/WAIT, 10 ! pauza 10 sekund na oglądnięcie rysunku
FINISH

/PREP7 ! ponownie preprocesor
/TITLE, belka z nałożona imperfekcja utwierdzona i obciążona
UPGEOM, 0.1, 1, 1, file, rst 
 ! skoryguj geometrię wyjściową biorąc wyniki zapisane na pliku file.rst,
 ! dotyczące pierwszej formy własnej i pierwszego kroku obciążenia
 ! z mnożnikiem 0.1
FINISH

/SOLU ! na nowo rozwiązujemy
F, 11, Fy, -220000 ! siła w górnym węźle
 ! krytyczna wynosi 269872; przy imperfekcji może być nieosiągalna,
 ! więc przykładamy nieco mniejszą
/PBC, ALL, , 1
EPLOT ! narysuj elementy
/WAIT, 5 ! pauza 5 sekund

ANTYPE, 0 ! nowa analiza statyczna
NLGEOM, 1 ! duże przemieszczenia (nieliniowa statyka)
NSUBST, 20, 0, 0 ! liczba podkroków 20 
OUTRES, ERASE ! nowa zawartość wyników
OUTRES, ALL, 1 ! zapamiętuj wyniki po każdym podkroku
SOLVE ! rozwiązanie
FINISH

/POST1
/TITLE, ugięcie belki z impefekcja wstępna (po rozwiązaniu zadania nieliniowego)
PLDISP, 1 ! narysuj kształt zdeformowany i zarys wyjściowego
/WAIT, 10
/POST26 ! uruchom Time-history postprocesor
RFORCE, 2, 1, F, Y, Ry ! pod zmienną o ID 2 zapisz składową Y reakcji w węźle 1 
 ! i nazwij ją Ry
NSOL, 3, 11, U, X, Upoziom ! pod zmienną o ID 3 zapisz składową X przemieszczenia 
 ! węzła 11 i nazwij ją Upoziom
ABS, 3, 3, , , Upoziom ! pod zmienną o ID 3 zapisz jej wartość bezwzględną
NSOL, 4, 11, U, Y, Upion ! pod zmienną o ID 4 zapisz składową Y przemieszczenia
 ! węzła 11 i nazwij ją Upion

XVAR, 3 ! zmienna o ID 3 (Upoziom) na osi poziomej 
PLVAR, 2 ! narysuj wykres zmiennej o ID 2 (reakcja Ry równa sile ściskającej)
/AXLAB, X, przem. poziome końca belki [m] ! podpis osi X (do 30 znaków)
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/AXLAB, Y, obciążenie [N] ! podpis osi Y
/XRANGE, DEFAULT ! zakres wartości na osi X domyślny
/YRANGE, 0, 220000, 1 ! zakres wartości na osi Y od 0 do 220000
/TITLE, nieliniowa zależność siły od przemieszczenia poziomego 
/REPLOT ! przerysuj
/WAIT, 10

XVAR, 2 ! zmienna o ID 2 (reakcja Ry równa sile ściskającej) na osi poziomej 
PLVAR, 3, 4 ! narysuj wykresy zmiennych o ID 3 i 4 (składowe przemieszczenia końca)
/AXLAB, X, obciążenie [N] ! podpis osi X
/AXLAB, Y, przemieszczenia końca [m] ! podpis osi Y (do 30 znaków)
/XRANGE, 0, 220000, 1 ! zakres wartości na osi X od 0 do 220000
/YRANGE, DEFAULT ! zakres wartości na osi Y domyślny
/TITLE, nieliniowa zależność przemieszczeń końca belki od siły 
/REPLOT ! przerysuj

/GROPT, VIEW, 1 ! aktywuj opcje ‚Pan, Zoom, Rotate...’ w stosunku do wykresu, do 
 ! dalszej ‚obróbki’ na ekranie

6. Optymalizacja – wymiarowanie belki

!!! pliki wymiarybelkianaliza.txt oraz wymiarybelkioptymalizacja.txt z komendami do
!!! rozwiązania dobrania wymiarów prostokątnego przekroju belki zginanej z uwagi na
!!! warunki bezpieczeństwa i sztywności

!! dla belki o przekroju prostokątnym hxg, utwierdzonej na jednym końcu
!! i obciążonej siłą skupioną 1000 N prostopadle do osi na drugim,
!! dobrać oba wymiary przekroju, zapewniające minimalny ciężar
!! przy zachowaniu warunku bezpieczeństwa Sigmax<=120 MPa
!! i sztywności Wmax<=0.01 m

!! najpierw należy wczytać do ANSYS’a ten plik (wymiarybbelkianaliza.txt,)
!! a potem wymiarybelkioptymalizacja.txt

! wymiarybelkianaliza.txt
/PREP7 ! wejdź do preprocesora; !!! UWAGA tu nie może być /CLEAR!!!
/TITLE, dobór przekroju belki
ET, 1, BEAM188 ! element belkowy
!=======
h=0.04 ! [m]; boki prostokątnego przekroju - dwie zmienne projektowania
g=0.04 ! [m]; początkowo przyjęte równe sobie
!=======
SECTYPE, 1, BEAM, RECT, prostokąt, 0 ! definicja kształtu przekroju
SECDATA, h, g ! wprowadzenie wymiarów wzdłuż osi Z i osi Y
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MP, EX, 1 , 2.1e11 ! [Pa]; moduł Young’a materiału

N, 1 ! utwórz węzeł nr 1 w punkcie o współrzędnych 0, 0, 0 (wartości domyślne)
N, 11, 2 ! utwórz węzeł nr 11 w punkcie o współrzędnych 2, 0, 0 -> 2 [m] długość belki
FILL ! wygeneruj równo odległe węzły pomiędzy dwoma zdefiniowanymi; 
 ! numery pomiędzy 1 i 11
E, 1, 2 ! utwórz element łącząc węzły 1 i 2 
 ! (stałe rzeczywiste, materiał i typ elementu zdefiniowane wcześniej)
EGEN, 10, 1, 1 ! powtórz powyższą czynność 10 razy (wliczając już wykonaną),
 ! zmieniając numery węzłów co 1, począwszy od elementu nr 1
 ! czyli wykonaj elementy: E,2,3; E,3,4; ... E,10,11
FINISH

/SOLU
ANTYPE, STATIC ! analiza statyczna
D, 1, ALL ! utwierdzenie końca
F, 11, Fy, -1000 ! [N]; siła na drugim końcu
SOLVE
FINISH

/POST1
*GET, Sigmax, SECR, all, S, EQV, MAX ! największa wartość naprężenia HMH
 ! spośród wszystkich elementów
 ! zapisana w parametrze Sigmax
Volume=h*g*(Nx(11)-Nx(1)) ! objętość belki
Wmax=abs(Uy(11)) ! największe ugięcie (na końcu, w węźle 11)

! wymiarybelkioptymalizacja.txt
!!!!!!! dwie zmienne projektowe (h, g - wymiary prostokątnego przekroju belki),
!!!!!!! funkcja celu (volume - objętość, która ma być jak najmniejsza)
!!!!!!! przy warunkach bezpieczeństwa i sztywności

!! najpierw należy wczytać do ANSYS’a plik wymiarybbelkianaliza.txt,
!! a potem wymiarybelkioptymalizacja.txt (ten)

/OPT ! rozpocznij optymalizator
OPCLR ! wyczyść jego pliki
OPANL, wymiarybelkianaliza, txt ! nazwa i rozszerzenie pliku z modułem analizy

OPVAR, h, dv, 0.001, 0.10, .1e-3 ! h - zmienna decyzyjna (kształtowania)
OPVAR, g, dv, 0.001, 0.10, .1e-3 ! g - zmienna decyzyjna (kształtowania)
 ! ograniczenia dolne i górne oraz tolerancja
OPVAR, Sigmax, sv, 0, 120e6, 1e6 ! Sigmax - zmienna stanu 
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 ! z ograniczeniem od góry 120 [MPa]
 ! (warunek bezpieczeństwa: Sigmax<=120 MPa)
 ! i tolerancją 1 [MPa]
OPVAR, wmax, sv, 0, 0.01, 0.0005 ! wmax - zmienna stanu
 ! z ograniczeniem od góry 0.01 [m] 
 ! (warunek sztywności: Wmax<=0.01 m)
 ! i tolerancją 0.0005 [m]
OPVAR, volume, obj, , , 0.0001 ! volume - funkcja celu, .0001 tolerancja
 ! chcemy dobrać wymiary, aby objętość (ciężar) była
 ! jak najmniejsza przy spełnionych warunkach
 ! bezpieczeństwa i sztywności

OPSAVE, opt1, opt ! utwórz plik optymalizatora
OPTYPE, subp ! metoda optymalizacji
OPSUBP, 30 ! liczba kroków optymalizatora
OPEXE ! uruchom optymalizator

 ! po rozwiązaniu sporządź wykres:
XVAROPT,’ ‚ ! na osi poziomej numer iteracji
PLVAROPT, h, g ! na osi pionowej zmienne projektowe h i g

/AXLAB, X, numer kroku iteracji ! podpis osi X
/AXLAB, Y, wymiary H i G przekroju [m] ! podpis osi Y
/XRANGE, DEFAULT ! zakres wartości na osi X domyślny
/YRANGE, 0, 0.11 ! zakres wartości na osi Y od 0 do 0.11 m
/TITLE, zmienność wymiarów w czasie iteracji 
/REPLOT ! przerysuj

7. Optymalizacja – wyznaczenie położenia podpory

!!! pliki podporybelkianaliza.txt oraz podporybelkioptymalizacja.txt z komendami do
!!! rozwiązania zadania optymalnego doboru położenia podpór belki w celu minimalizacji
!!! największego naprężenia

! podporybelkianaliza.txt
!!!!!!!!!!! model belki o przekroju kwadratowym; punkt(y) podparcia do wyznaczenia
!
!
!| P | P | P
!\/ \/ \/
! __________________________________________
! /\ | /\ 
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!| ---- X | ---- |
!| |<------------------>| L |
!|ß------------------------------------------------------------>|

!! najpierw należy wczytać do ANSYS’a ten plik (podporybelkianaliza.txt),
!! a potem podporybelkioptymalizacja.txt

/PREP7 ! wejdź do preprocesora; !!! UWAGA tu nie może być /CLEAR!!!
/TITLE, dobór punktów podparcia belki
ET, 1, BEAM4 ! element belkowy

!=======
L=1 ![m] długość
x=0.25 ![m] parametr do wyznaczenia - zmienna projektowa
P=-10 ![N] wartość siły
h=0.04 ![m] bok kwadratu
!=======

R, 1, h*h, h**4/12, h**4/12, h, h 
 ! pole powierzchni przekroju, moment bezwładności IZZ, IYY, wysokość, szerokość
MP, EX, 1, 2.1e11 ! [Pa] moduł Young’a materiału
 
K, 1, 0, 0, 0 ! punkty bazowe
K, 2, L/2-x, 0, 0 ! położenie punktów 2 i 4 zależne od zmiennej projektowej
K, 3, L/2, 0, 0
K, 4, L/2+x, 0, 0
K, 5, L, 0, 0
L, 1, 2 $ L, 2, 3 $ L, 3, 4 $ L, 4, 5 ! linie
LESIZE, all, L/50 ! rozmiar elementu
LMESH, all ! utworzenie siatki elementów
FINISH

/SOLU ! faza solution
ANTYPE, STATIC ! analiza statyczna
DK, 2, uy, 0, , , Uz ! podpora 1
DK, 4, uy, 0, , , Uz ! podpora 2
DK, 3, ux, 0, , , Rotx ! blokada ruchu sztywnego (obrotu wokół osi belki)

FK, 1, Fy, P ! siła na końcu lewym
FK, 5, Fy, P ! siła na końcu prawym
FK, 3, Fy, P ! siła w środku
SOLVE ! rozwiązanie
FINISH
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/POST1 ! postprocesor
ETABLE, smax, NMISC, 1 ! utworzenie tablicy elementowej o nazwie smax
 ! zawierającej naprężenia maksymalne w elementach
ESORT, ETAB, smax, 0 ! sortowanie tej tablicy malejąco
*GET, Sigmamax, SORT, 0, MAX ! wybranie największej wartości z posortowanej tablicy
 ! i zapisanie jej w parametrze Sigmamax

! podporybelkioptymalizacja.txt
!!!!!!! jedna zmienna projektowa (x - położenie podpór), 
!!!!!!! funkcja celu (Sigmamax - maksymalne naprężenie, które ma być jak najmniejsze)

!! najpierw należy wczytać do ANSYS’a plik podporybelkianaliza.txt,
!! a potem podporybelkioptymalizacja.txt (ten)

/OPT ! rozpocznij optymalizator
OPCLR ! wyczyść jego pliki

OPANL, podporybelkianaliza, txt ! nazwa i rozszerzenie pliku z modułem analizy

OPVAR, x, dv, 0.001, 0.49, .1e-3 ! x - zmienna projektowa, 
 ! ograniczenia dolne i górne
 ! tolerancja 0.1 mm

OPVAR, Sigmamax, obj, , , 1 ! Sigmamax - funkcja celu z tolerancją 1 [Pa]

OPSAVE, opt1, opt ! utwórz plik optymalizatora
OPTYPE, subp ! metoda optymalizacji
OPSUBP, 30 ! liczba kroków optymalizatora
OPEXE ! uruchom optymalizator
 
 ! po zakończeniu sporządź wykres
XVAROPT, ‚ ‚ ! na osi poziomej numer iteracji
PLVAROPT, X ! na osi pionowej zmienna projektowa

8. Analiza modalna

!!!!!!!!! plik modalna.txt z zapisem analizy modalnej
!!!!!! wstępnie zbudowano model oraz wprowadzono warunki brzegowe i obciążenia
!!!!!! uwzględniono ciężar własny, wprowadzając gęstość materiału
!!!!!! model, po etapie /PREP7, zapisano w bazie ramaALICE.db
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RESUME, ‚ramaALICE’, ‚db’ ! odtwórz bazę danych z pliku ramaALICE.db
 ! plik musi być w katalogu roboczym ANSYSa!
FINISH

/SOLUTION
ANTYPE, STATIC ! analiza statyczna
ACEL, 0, 9.81, 0 ! przyspieszenie grawitacyjne (uwzględnia ciężar własny) 
PSTRES, ON ! wyznacz macierz sztywności naprężeniowej
SOLVE
FINISH

/POST1 
/TLABEL, -0.9, 0.4, po rozwiązaniu statyki: ! podpis na ekranie we wskazanym miejscu
/TLABEL, -0.9, 0.3, kształt zdeformowany
/TLABEL, -0.9, 0.2, i zarys wyjściowego
PLDISP, 2 ! rysunek kształtu zdeformowanego z zarysem kształtu wyjściowego

*ASK, xx, czekam, 0 ! pozorne wczytanie zmiennej w celu zatrzymania działania aż do 
 ! naciśnięcia Enter

/ANNOT, dele ! usuń wcześniejsze podpisy z ekranu
/REPLOT 
/TLABEL, -0.9, 0.3, rozwiazywanie
/TLABEL, -0.9, 0.2, zadania modalnego

/SOLUTION
ANTYPE, MODAL ! nowa analiza MODALNA
nbmode=20 
MODOPT, LANB, nbmode! opcje analizy: metoda Block Lanczos; 
 ! liczba częstości drgań własnych do wyznaczenia nbmode (=20)
 ! zakres częstości nie podany
MXPAND, nbmode, , , NO ! zapisz na plikach wynikowych nbmode (20) form drgań 
 !własnych, NIE wyliczając wyników elementowych
PSTRES, on ! uwzględnij wstępne naprężenia
OUTPR, nsol, all ! zapisuj rozwiązania węzłowe dla każdej formy (substep)
SOLVE 
FINISH

/POST1 
SET, LIST ! wydruk wyliczonych częstości; będzie widoczny tylko w ‚czarnym oknie’ 
 !ANSYSa
SET, FIRST ! wczytaj pierwszą formę drgań własnych
/ANNOT, dele
PLDISP 
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*GET, omega1, MODE, 1, FREQ ! odczytaj i zapamiętaj w zmiennej omega1 wartość 
 ! pierwszej częstości własnej
/TLABEL, -0.9, 0.3, pierwsza 
/TLABEL, -0.9, 0.2, forma drgań własnych
/TLABEL, -0.9, 0.1, Omega1=%omega1% [Hz] !użyj w napisie wartości parametru omega1
ANMODE, 20, 0.2, , 0 ! animuj formę własną, użyj 20 klatek, co 0.2 sekundy

9. Analiza harmoniczna

!!!!!!!!! plik harmoniczna.txt z zapisem analizy harmonicznej
!!!!!! wstępnie zbudowano model oraz wprowadzono warunki brzegowe i obciążenia
!!!!!! uwzględniono ciężar własny, wprowadzając gęstość materiału
!!!!!! model, po etapie /PREP7, zapisano w bazie ramaALICE.db

RESUME, ‚ramaALICE’, ‚db’ ! odtwórz bazę danych z pliku ramaALICE.db
 ! plik musi być w katalogu roboczym ANSYSa!
FINISH

/SOLUTION
ANTYPE, STATIC ! analiza statyczna
ACEL, 0, 9.81, 0 ! przyspieszenie grawitacyjne (uwzględnia ciężar własny) 
PSTRES, ON ! wyznacz macierz sztywności naprężeniowej
SOLVE
FINISH

/POST1 
/TLABEL, -0.9, 0.4, po rozwiązaniu STATIC,
/TLABEL, -0.9, 0.3, rozwiązywanie MODAL
/TLABEL, -0.9, 0.2, zadania modalnego
PLDISP ! rysunek kształtu zdeformowanego

/SOLUTION
ANTYPE, MODAL ! najpierw analiza MODALNA, 
nbmode=200 
MODOPT, LANB, nbmode ! opcje analizy: metoda Block Lanczos; 
 ! liczba częstości drgań własnych do wyznaczenia nbmode (=200)
 ! zakres częstości nie podany
MXPAND, nbmode, , , NO ! zapisz na plikach wynikowych nbmode (200) form 
 ! drgań własnych
 ! NIE wyliczając wyników elementowych
PSTRES, on ! uwzględnij wstępne naprężenia
OUTPR, nsol, all ! zapisuj rozwiązania węzłowe dla każdej formy (substep)
SOLVE 
FINISH
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/SOLUTION
ANTYPE, HARMIC ! analiza HARMONICZNA (po modalnej, bo użyjemy 
 ! Mode Superposition)
HROPT, MSUP, nbmode, 1 ! zastosuj modal superposition; 
 ! numer maksymalnej częstości 200, minimalnej 1, 
 ! spośród wcześniej wyznaczonych w analizie MODAL
/ANNOT, dele
/TLABEL, -0.9, 0.3, wyznaczono %nbmode%
/TLABEL, -0.9, 0.2, częstości własnych
/TLABEL, 0.95, -0.4, dwie harmoniczne
/TLABEL, 0.95, -0.5, SIŁY WYMUSZAJĄCE
/TLABEL, 0.77, -0.6, przesunięte w fazie o Pi/4
/TLABEL, 0.77, -0.7, z częstościami od 0-100 [Hz]
/REPLOT 

F, 12220, FY, -1000 ! siła wymuszająca w węźle nr 12220, o kierunku Y w dół, 
 ! amplitudzie 1000 [N]
F, 12026, FY, -707.107, -707.107 ! druga siła przesunięta w fazie o Pi/4
*ASK, xx, czekam, 0
KBC, 1 ! wartość sił ta sama dla każdej częstości wymuszenia
ACEL, 0, 0, 0 ! przyspieszenie grawitacyjne NIE zmienia się harmonicznie
HARFRQ, 0, 100 ! analizuj zmianę częstości wymuszenia od 0 [Hz] do 100 [Hz]
NSUBST, 200 ! podziel przedział na 200 części (czyli co 0.5 [Hz])
DMPRAT, 0.01 ! tłumienie materiałowe (1%)
 ! zmieniając wartość parametru można badać wpływ tłumienia materiałowego 
 ! na wielkość drgań i przesunięć fazowych
SOLVE
FINISH

/POST26 ! time-history postprocessor
/GROPT, VIEW, 1 
/ANNOT, dele
/TLABEL, -0.55, 0.6, amplituda drgań wybranego punktu od częstości wymuszenia
FILE, , rfrq ! wyniki odczytuj z pliku o rozszerzeniu rfrq (result frequency)
NSOL, 3, 101, U, Y ! w zmiennej nr 3 zanotuj składowe Y przemieszczenia w węźle nr 101
PROD, 3, 3, , , frameY, , , 1000 ! pomnóż zmienną nr 3 przez 1000, wynik zapisz do
 ! niej samej (zmiennej nr 3) i nadaj jej nazwę frameY
 ! wykonujemy to mnożenie, żeby wielkości na wykresie były w [mm], 
 ! a nie w [m], jak wychodzą z obliczeń
GRID, 1 ! rysuj siatkę na wykresie
/GROPT, LTYP, 1 ! zastosuj fonty ANSYSa
/AXLAB, X, FREQ [Hz] ! podpis osi X
/AXLAB, Y, U/Fy [mm/kN] ! podpis osi Y
/GROPT, logy, off ! skala osi Y liniowa (nie logarytmiczna)
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PLCPLX, 0 ! dla wielkości zespolonych (complex) rysuj amplitudę
PLVAR, 3 ! wykreśl amplitudę zmiennej nr 3
*ASK, xx, czekam, 0
/ANNOT, dele
/TLABEL, -0.55, 0.6, kat fazowy drgań wybranego punktu od częstości wymuszenia
/AXLAB, Y, faza [deg] ! nowy podpis osi Y
PLCPLX, 1 ! dla wielkości zespolonych (complex) rysuj fazę
PLVAR, 3 ! wykreśl fazę zmiennej nr 3

PRCPLX, 1 ! dla wielkości zespolonych (complex) drukuj amplitudę i fazę
PRVAR, 3 ! wydrukuj zmienną nr 3 (wydruk pojawi się w ‚czarnym oknie’ ANSYSa)
*ASK, xx, czekam, 0
/ANNOT, dele
FINISH

/SOLUTION
EXPASS, 1 ! włącz etap expanssion
NUMEXP, 10, 0, 50, YES ! liczba rozwiązań do wyliczenia 10 od częst. 0 do 50 
 ! (5, 10, 15, 20, ..., 45, 50), razem z naprężeniami
HREXP, all ! zapisz w pliku wyników część rzeczywistą i urojoną rozwiązania
HROUT, OFF, ON, 0 ! drukuj amplitudy i fazy (a nie część real i imaginary)
 ! zagęszczaj częstości w pobliżu częstości własnych
 ! nie drukuj kontrybucji dla poszczególnych częstości 
OUTPR, all ! drukuj wszystkie dane po rozwiązaniu
OUTRES, all, 1 ! zapisuj do bazy wszystkie wyniki co jeden krok 
 ! (czyli dla każdej częstości)
SOLVE
FINISH

!!! rozkłady naprężeń wyliczonych dla wskazanych częstości wymuszenia
!!! oglądamy jak zwykle w General Postproc (/POST1 ), po wczytaniu przez Read Results
!!! wykresy i wydruki zależności amplitudy czy fazy od częstości wymuszenia
!!! sporządzamy w TimeHist Postpro (/POST26)

10. Analiza drgań nieustalonych (transient)

!!!!!!!!! plik transient.txt z zapisem analizy drgań nieustalonych

! |
! F(t) | siła od uderzenia masy
! \/
! __________________________
! |
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! |
! |
! |
! |
! -+-
! ///
! na ramę jak na schemacie spada masa m=5 kg z prędkością v1=1 m/s
! impuls trwa 0.2 s
! po odbiciu spada ponownie po 0.1 s z prędkością v2=0.5 m/s
! impuls drugi trwa 0.2 s
! zmiana pędu Dp=2*m*v1=5 kg*m/s
! popęd siły (przy założeniu trójkątnego rozkładu impulsu w czasie Dt)=1/2*F*Dt
! stąd Fmax=2*m*v1/(Dt/2)=2*5*1/(0.2/2)=100 N
! dla prędkości 0.5 m/s Fmax=50 N

! ^ siła
! | 100 [N]
! | **
! | * * 50 [N]
! | * * *
! | * * * *
! | * * * * 
! | * ******* ***********
! |------+-----+-----+------+-----+-------------->
! 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 czas
! |<----Dt--->| |<-----Dt--->|
!
! wyznaczamy pionowe przemieszczenie końca ramy UYend(t)
! oraz naprężenia normalne w utwierdzeniu SigXmax(t)

FINISH
/CLEAR
/PREP7 
/TITLE, drgania ramy uderzonej masa na końcu
K, 1, 0, 0, 0 ! punkty bazowe
K, 2, 0, 0.5, 0 ! współrzędne w metrach [m]
K, 3, 1, 0.5, 0
L, 1, 2 ! linie
L, 2, 3 

MP, EX, 1, 2.1e11 ! materiał: moduł Younga [Pa]
MP, PRXY, 1, 0.3 ! materiał: wsp. Poissona [-]
MP, DENS, 1, 8000 ! materiał: gęstość [kg/m3]
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ET, 1, BEAM189 ! element belkowy
KEYOPT, 1, 6, 3 $ KEYOPT, 1, 7, 2
KEYOPT, 1, 9, 3 $ KEYOPT, 1, 11, 0 
KEYOPT, 1, 12, 0 $ KEYOPT, 1, 15, 0 

SECTYPE, 1, BEAM, RECT ! przekrój prostokątny
SECOFFSET, CENT ! węzeł w środku ciężkości
SECDATA, 0.01, 0.05 ! wymiary [mxm]

LESIZE, all, 0.01, , , , , , , 1 ! wielkość elementów na wszystkich liniach 0.01 [m]
LATT, 1, , 1, , , , 1 ! atrybuty linii
LMESH, all ! dyskretyzacja linii
/ESHAPE, 1.0 ! rysuj pełne wymiary elementów
EPLOT
FINISH 

/SOLU
ANTYPE, TRANS ! analiza transient
TRNOPT, FULL ! metoda FULL

NSUBST, 20, 0, 0 ! wstępnie podziel krok czasowy na 20 podkroków
AUTOTS, ON ! włącz automatyczną zmianę kroku
OUTRES, ALL, 1 ! zapisuj wszystkie wyniki na każdym kroku
ALPHAD, 0.01 ! tłumienie: macierz mas
BETAD, 0.02 ! tłumienie: macierz sztywności
KBC, 0 ! stopniowa zmiana obciążenia
TIME, 0.1 ! czas na koniec pierwszego kroku
FK, 3, FY, -100 ! siła na koniec pierwszego kroku
DK, 1, , 0, , 0, ALL! utwierdzenie
ACEL, 0, 9.81, 0 ! uwzględnij ciężar własny (przyspieszenie grawitacyjne) 
LSWRITE, 1 ! zapis kroku czasowego na plik
!---
 ! wszystkie powyższe opcje należy powtórzyć (ewentualnie zmieniając)
 ! dla kolejnych kroków czasowych
TIME, 0.2
FK, 3, FY, 0 ! na końcu drugiego kroku siła znika do zera
LSWRITE, 2
!---
KBC, 1 ! zmiana skokowa, ale od zera do zera
TIME, 0.3
FK, 3, FY, 0 
LSWRITE, 3
!---
KBC, 0 
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TIME, 0.4
FK, 3, FY, -50 
LSWRITE, 4
!---
TIME, 0.5
FK, 3, FY, 0 
LSWRITE, 5
!---
KBC, 1 
TIME, 3
FK, 3, FY, 0 
LSWRITE, 6
!---
LSSOLVE, 1, 6 ! rozwiąż całkując wszystkie kroki czasowe (od 1 do 6)
FINISH

/POST26
NSOL, 2, NODE(kx(3), ky(3), kz(3)), U, Y, UYend ! pod zmienną nr 2 o nazwie UYend
 ! zapisz składową Y przemieszczenia
 ! w węźle, który pokrywa się z KP nr 3
PROD, 2, 2, , , UYend, , , 1000 ! przeskaluj x 1000, żeby było w [mm]
/AXLAB, X, CZAS [s] ! podpis osi X
/AXLAB, Y, Ugiecie konca [mm] ! podpis osi Y
/XRANGE, 0, 3 ! zakres na osi X
/TLABEL, 0.4, 0.15, ugiecie statyczne pod ciezarem wlasnym ! wstaw podpis na ekranie
PLVAR, 2 ! wykreśl zmienną nr 2
*ASK, xx, czekam, 0 ! pozorne wczytanie zmiennej w celu zatrzymania działania aż do 
 ! naciśnięcia Enter
ESOL, 3, 1, , LS, 1, SIGxx1 ! pod zmienną nr 3 o nazwie SIGxx1 i pod nr 4 o 
ESOL, 4, 1, , LS, 25, SIGxx2 ! nazwie SIGxx2 zapisz składową Sxx naprężenia
 ! z elementu nr 1 (przy utwierdzeniu)
 ! według sequence number dla BEAM189
 ! są to naprężenia z przeciwległych narożników przekroju prostokątnego
PROD, 3, 3, , , SIGxx1, , , 1e-6 ! przeskaluj, żeby było w [MPa]
PROD, 4, 4, , , SIGxx2, , , 1e-6
/AXLAB, Y, SigXmax w utwierdzeniu [MPa] ! podpis osi Y
/ANNOT, dele ! usuń podpisy z ekranu
/TLABEL, 0.32, 0, naprężenia statyczne pod ciężarem własnym
PLVAR, 3, 4 ! wykreśl zmienne 3 i 4
FINISH 

*ASK, xx, czekam, 0 
/POST1 ! przejdź do general postprocesor
SET, , , 1, , 0.155 ! wczytaj rozwiązanie dla czasu 0.155 s 
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 ! (wykres naprężenia pokazuje, że to najgorszy stan)
/VIEW, 1, 0.38, 0.53, 0.75 ! zmień punkt ...
/ANG, 1, 4.55 ! … i kąt patrzenia
/ANNOT, dele
/TLABEL, -0.9, -0.7, rozkład naprężenia SigmaX w najgorszej chwili czasu
PLESOL, S, X, 0, 1.0 ! narysuj poziomicowy rozkład składowej normalnej naprężenia

11. Analiza termiczna

! plik termiczna.txt
!!!! cylinder grubościenny ze stali nierdzewnej
!! promień wewnętrzny 0.2 m, zewnętrzny 0.4 m, długość 1 m
!! jedno denko leży na powierzchni sztywnej o stałej temperaturze ok. 100 st. C
!! w dwóch punktach denka walec jest przyczepiony kołkami do płaszczyzny podparcia
!! drugie denko jest opływane powietrzem o temp. ok. 20st.C 
!!(wymiana ciepła przez konwekcję)
!! pobocznica zewnętrzna jest opływana wodą o temp. ok. 7 st. C 
!!(wymiana ciepła przez konwekcję)
!! pobocznica wewnętrzna jest w warunkach adiabatycznych (np. w środku panuje próżnia)
!! na dwóch przeciwległych tworzących przyczepione są druty grzewcze

FINISH
/UIS, msgpop, 3 ! w pop-up okienkach wyświetlaj tylko informacje o błędach
/CLEAR
/PREP7 ! wejdź do preprocesora; 
/TITLE, rozkład temperatury w cylindrze grubościennym

radW=0.2 ![m] promień wewnętrzny
radZ=0.4 ![m] promień zewnętrzny
L=1.0 ![m] długość

CYL4, 0, 0, radW, , radZ, , L ! utwórz cylinder (objętość nr 1)

 ! stałe materiałowe dla stali nierdzewnej
MP, KXX, 1, 58 ! [W/m/K] współczynnik przewodnictwa cieplnego
MP, C, 1, 482 ! [J/kg/K] ciepło właściwe
MP, DENS, 1, 7800 ! [kg/m3] gęstość
MP, EX, 1, 2.1e11 ! [Pa] moduł Younga
MP, PRXY, 1, .3 ! współczynnik Poissona
MP, ALPX, 1, 12e-6 ! [1/K] współczynnik rozszerzalności cieplnej

SMRT, 4 ! poziom SmartSizing 4
MSHAPE, 1, 3D ! dyskretyzuj czworościanami w 3D
MSHKEY, 0 ! zastosuj free meshing
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LESIZE, ALL, , , 10, , , , , 1 ! każda linia dzielona na 10 elementów (co najmniej)
 ! można testować gęstość podziału!
ET, 1, SOLID90 ! zastosuj element SOLID90
KEYOPT, 1, 1, 0 ! ustaw jego opcje
VMESH, all ! utwórz siatkę dyskretyzując objętość
FINISH 

/SOLU
ANTYPE, 0 ! analiza stanu ustalonego
TREF, 293 ! temperatura odniesienia ok. 20 st. C

NSEL, S, LOC, Z, 0 ! wybierz węzły o wsp. Z=0 (leżące na denku)
D, ALL, ,370, , , ,TEMP ! ustaw na nich stałą temp. 370 [K] =ok. 100 st. C
ASEL, s, area, , 3, 4 ! wybierz powierzchnie zewnętrzne walca
SFA, ALL, 1, CONV, 500, 280 ! warunki wymiany ciepła przez przewodzenie do płynu
 ! ze wsp. film coefficient 500 [W/m2/K], 
 ! i temperaturą płynu (wody) 280 K =ok. 7 st C
ASEL, s, area, , 2 ! wybierz powierzchnię drugiego denka
SFA, ALL, 1, CONV, 30, 293 ! warunki wymiany ciepła przez przewodzenie do płynu
 ! ze wsp. film coefficient 30 [W/m2/K], 
 ! i temperaturą płynu (powietrza) ok. 20 st C
LSEL, s, loc, x, radZ ! wybierz linię na zewnętrznej pobocznicy
BFL, ALL, HGEN, 6000000 ! zadaj na niej źródło generowanego ciepła w [W/m3]
 ! objętość drucika o dług. 1m, przekroju 1mm2 generuje 60 W
LSEL, s, loc, x, -radZ ! wybierz linię na zewnętrznej pobocznicy po drugiej stronie
BFL, ALL, HGEN, 4000000 ! inna moc

ALLS ! aktywuj wszystkie obiekty (linie, powierzchnie)
SBCTRAN ! przetransformuj warunki zadane na liniach i powierzchniach do węzłów
SOLVE ! rozwiąż zadanie termiczne
FINISH 

/POST1 
/EFACET, 1 
/VIEW, 1, 0.63, 0.18, 0.75 ! ustaw odległość i kąt patrzenia
/ANG, 1, 9.24
/TLABEL, -0.9, 0.3, rozklad temperatury
/TLABEL, -0.9, 0.2, przetestuj wyniki po zmianie gestosci siatki
PLNSOL, TEMP, , 0 ! narysuj rozkład temperatury
*ASK, xx, ZAKONCZYC (1) CZY PRZEJSC DO ANALIZY NAPREZEN (0)?, 0 
 ! wczytanie zmiennej decyzyjnej
FINISH 

*IF, xx, EQ, 0, THEN ! cały blok instrukcji wykona się jeśli wczytamy xx=0
 /PREP7 
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 SFADELE, all, all ! usuń wszelkie termiczne warunki i ‚obciążenia’
 BFLDELE, all, all
 DDELE, all, all
 
 ETCHG, TTS ! elementy termiczne SOLID90 zamieniane na strukturalne SOLID186
 ! opcje zostają domyślne (nie potrzeba KEYOPT)
 FINISH 
 
 /SOLU ! rozwiązanie zadania statyki z uwzględnieniem odkształceń termicznych
 /ANNOT, dele
 /TITLE, naprężenia termiczne+od ciężaru własnego; testuj wyniki po zagęszczeniu siatki
 NPLOT
 NSEL, S, LOC, Z, 0 ! wybierz węzły o wsp. Z=0 (leżące na denku) 
 D, ALL, Uz, 0 ! zablokuj na nich przemieszczenia wzdłuż osi Z
 
 NSEL, r, loc, X, 0 ! spośród wybranych wybierz węzły o wsp. X=0
 NSEL, r, loc, y, -radW, radW ! i jeszcze raz z nich wybierz leżące na prom. wewnętrznym
 D, ALL, Ux, 0 ! zablokuj w nich oba przemieszczenia w płaszczyźnie denka 
 D, ALL, Uy, 0 ! (walec nasadzony na kołki w dwóch punktach)
 NSEL, all ! aktywuj wszystkie węzły
 ACEL, 0, 0, 9.81 ! uwzględnij ciężar własny (po osi Z)
 LDREAD, TEMP, 1, 1, , , ‚file’, ‚rth’ ! wczytaj wyniki analizy termiczej z pliku
 SOLVE 
 FINISH 
 
 /POST1 
 /WIND, ALL, OFF ! zdefiniuj okna, dzieląc ekran na 4 pola: lewe-górne (1),
 ! prawe-górne (2), lewe-dolne (3), prawe-dolne (4)
 /WIND, 1, LTOP $ /WIND, 2, RTOP
 /WIND, 3, LBOT $ /WIND, 4, RBOT
 GPLOT ! włącz sterowanie oknem grafiki
 *DO, k, 1, 4 ! pętla po wszystkich oknach k=1, 2, 3, 4
 /GTYPE, k, KEYP, 0 $ /GTYPE, k, LINE, 0
 /GTYPE, k, AREA, 0 $ /GTYPE, k, VOLU, 0
 /GTYPE, k, NODE, 0
 /CONT, k, 9, AUTO
 *ENDDO ! wyłącz w każdym oknie rysowanie obiektów solid modeling
 ! i ustaw automatyczne skalowanie wykresów poziomicowych
 /GCMD, 1, PLNS, S, X, 0, 1 ! narysuj w oknie 1. składową X naprężenia
 /VIEW, 2, 1 
 /GCMD, 2, PLNS, S, Y, 0, 1 ! narysuj w oknie 2. składową Y naprężenia
 /VIEW, 3, 1, 2, 3 
 /GCMD, 3, PLNS, S, Z, 0, 1 ! narysuj w oknie 3. składową Z naprężenia
 /VIEW, 4, 0.93, -0.26, -0.24
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 /ANG, 4, -87.62
 /GCMD, 4, PLNS, S, EQV, 0, 1 ! narysuj w oknie 4. rozkład węzłowych
 ! naprężeń Hubera-Mises’a
 /REPLOT ! odśwież zawartość okien

12. Analiza probabilistyczna

! plik probabil1.txt
!! plik przygotował pan Filip Wojciechowski w ramach studenckiej praktyki
!!
!! płyta kwadratowa o długości boku LENGTH i grubości THICKNESS jest obciążona
!! skupioną siłą FORCE w środku oraz utwierdzona wzdłuż dwóch przeciwległych boków;
!! stałe materiałowe to moduł sprężystości YOUNG, współczynnik Poisson’a=0.3
!! i gęstość DENSITY
!! przeprowadzamy analizę probabilistyczną, przyjmując, że losowe parametry 
!! wejściowe to:
!! LENGTH o wartości nominalnej 100 mm
!! THICKNESS o wartości nominalnej 1 mm
!! YOUNG o wartości nominalnej 210000 MPa
!! DENSITY o wartości nominalnej 8e-6 kg/m3
!! FORCE o wartości nominalnej 100 N
!! losowymi parametrami wyjściowymi są maksymalne naprężenie HMH MaxStress oraz
!! maksymalne ugięcie MaxDeflection

!! najpierw należy wczytać do ANSYS’a ten plik (probabil1.txt,)
!! a potem probabil2.txt

! Zdefiniowanie parametrów i nadanie im wartości początkowych (nominalnych)
LENGTH = 100 ![mm]
YOUNG = 210000 ![MPa]
THICKNESS = 1 ![mm]
FORCE = 100 ![N]
DENSITY = 8e-6 ![kg/m3]

/PREP7
/TITLE, Projektowanie probabilistyczne - zginana płytka

MP, EX, 1, YOUNG ! Własności materiału
MP, NUXY, 1, 0.3
MP, DENS, 1, DENSITY 

ET, 1, shell63 ! Typ elementu
R, 1, THICKNESS, THICKNESS, THICKNESS, THICKNESS ! stałe rzeczywiste
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K, 1, 0, 0 ! Geometria modelu
K, 2, LENGTH, 0
K, 3, LENGTH, LENGTH
K, 4, 0, LENGTH
A, 1, 2, 3, 4
LSEL, ALL
LESIZE, ALL, , , 16 ! Meshing
AMESH, ALL
FINISH

/SOLU

NSEL, S, LOC, X, 0, 0 ! Wybór i utwierdzenie węzłów o współrzędnej x=0
D, ALL, ALL, 0
NSEL, S, LOC, X, LENGTH, LENGTH ! Wybór i utwierdzenie węzłów o współrzędnej 
 ! x=LENGTH
D, ALL, ALL, 0

NSEL, S, LOC, X, 0.5*LENGTH, 0.5*LENGTH ! Wybór środkowego węzła i przyłożenie 
 ! siły
NSEL, R, LOC, Y, 0.5*LENGTH, 0.5*LENGTH
F, ALL, FZ, FORCE
ALLSEL
SOLVE
FINISH

/POST1
NSEL, ALL
NSORT, U, Z, 1, 1 ! Posortowanie przemieszczeń w węzłach rosnąco
*get, MaxDeflection, sort, 0, max ! Wyznaczenie największego przemieszczenia

NSEL, S, LOC, x, 0 ! Wybór węzłów utwierdzonych
NSEL, A, LOC, x, LENGTH, LENGTH

NSORT, S, EQV, 1, 1 ! Posortowanie naprężeń w węzłach rosnąco
*get, MaxStress, sort, 0, max ! Wyznaczenie największego naprężenia

!!! tutaj plik analizy powinien się zakończyć; dalsze rysunki i podpisy służą
!!! ilustracji, ale w pętli obliczeń probabilistycznych nie powinny być wykonywane
!!! z uwagi na efektywność
PLDISP, 0
/VIEW, 1, 0.15, 0.98, -0.16
/ANG, 1, 136
/DIST, 1, 1.08, 1 
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/TLABEL, -0.9, 0.4, OUTPUT
/TLABEL, -0.9, 0.3, MaxDeflection=%MaxDeflection% [mm]
/TLABEL, -0.9, 0.2, MaxStress=%MaxStress% [MPa]
/TLABEL, 0.4, -0.2, INPUT
/TLABEL, 0.4, -0.3, LENGTH=%LENGTH% [mm]
/TLABEL, 0.4, -0.4, THICKNESS=%THICKNESS% [mm]
/TLABEL, 0.4, -0.5, YOUNG=%YOUNG% [MPa]
/TLABEL, 0.4, -0.6, DENSITY=%DENSITY% [kg/m3]
/TLABEL, 0.4, -0.7, FORCE=%FORCE% [N]
/REPLO 
FINISH

! plik probabil2.txt
!! plik do analizy probabilistycznej
!!
!! płyta kwadratowa zdefiniowana w pliku probabil1.txt
!! przeprowadzamy analizę probabilistyczną, przyjmując, że losowe parametry 
!! wejściowe to:
!! LENGTH o rozkładzie jednostajnym MAX=100.1 mm, MIN=99.9 mm
!! THICKNESS o rozkładzie jednostajnym MAX=1.1 mm, MIN=0.9 mm
!! YOUNG o rozkładzie Gauss’a MI=210000 MPa, SIG=5%*MI
!! DENSITY o rozkładzie jednostajnym MAX=1.5*8e-6 kg/m3, MIN=0.5*8e-6 kg/m3
!! FORCE o rozkładzie logarytmiczno-normalnym (1) MI=100 N, SIG=10 N
!! losowymi parametrami wyjściowymi są maksymalne naprężenie HMH MaxStress oraz
!! maksymalne ugięcie MaxDeflection

!! najpierw należy wczytać do ANSYS’a plik probabil1.txt,
!! a potem ten (probabil2.txt)

/ANNOT, dele $ ERASE ! wyczyść okno
 
/PDS ! wejście do modułu Probabilistc Design System
PDANL, ‚probabil1’, ‚txt’ ! wskazanie pliku analizy

PDVAR, LENGTH, UNIF, 99.9, 100.1 ! definicje losowych zmiennych wejściowych
PDVAR, THICKNESS, UNIF, 0.9, 1.1 ! według wykazu (typ rozkładu i parametry)
PDVAR, YOUNG, GAUS, 210000, 0.05*210000 
PDVAR, DENSITY, UNIF, 0.5*8e-6, 1.5*8e-6
PDVAR, FORCE, LOG1, 100, 10
 
! wykresy gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanty dla losowych zmiennych 
! wejściowych (kontrolnie)
ERASE
PDPLOT, LENGTH $ *ASK, xx, czekam, 0
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PDPLOT, THICKNESS $ *ASK, xx, czekam, 0
PDPLOT, YOUNG $ *ASK, xx, czekam, 0
PDPLOT, DENSITY $ *ASK, xx, czekam, 0
PDPLOT, FORCE $ *ASK, xx, czekam, 0
 
PDVAR, MAXDEFLECTION, RESP ! wskazanie losowych zmiennych wyjściowych
PDVAR, MAXSTRESS, RESP

PDMETH, MCS, LHS ! wybór metody Monte Carlo, w wersji Latin Hypercube
PDLHS, 14, 3, RAND, , ALL, , , , INIT ! po 14 symul. w 3 powtórzeniach=42 symulacje
 ! losowanie wartości zmiennej w przedziale
 ! wykonanie wszystkich symulacji (deaktywacja AutoStop)
 ! wybór liczby 123457 za ziarno generatora liczb losowych

PDEXE, test1, SER, 0, COPY, probki1 ! uruchomienie pętli obliczeniowej:
 ! etykieta dla plików test1, obliczenia sekwencyjne
 ! z zachowaniem kopii pliku z próbkami pod nazwą probki1.csmp
/ANNOT, dele $ ERASE 

!! przegląd wyników
! w kolejnych poleceniach jako pierwszy parametr podaje się etykietę zestawu

! a) losowane dane wejściowe (na przykładzie zmiennej YOUNG)
PDSHIS, test1, YOUNG, SAMP ! wykres historii próbkowania 
*ASK, xx, czekam, 0 ! (kolejne wartości wylosowanej zmiennej YOUNG)
PDHIST, test1, YOUNG, , REL ! histogram częstości występowania (liczba wystąpień
*ASK, xx, czekam, 0 ! wartości w przedziale odniesiona do całkowitej liczby próbek)
PDCDF, test1, YOUNG, EMP, 0.95, 100 ! wykres dystrybuanty uzyskanej z losowania
*ASK, xx, czekam, 0 ! przy poziomie ufności 95%, z użyciem 100 punktów
 ! (próbek jest 42, więc 100 oznacza ‚wszystkie’)

/ANNOT, dele $ ERASE 
/TLABEL, -0.5, -0.7, wyliczone prawdopodobieństwo w „czarnym oknie”-przełącz się
PDPROB, test1, YOUNG, LT, 210000, , 0.95 ! wyznaczenie prawdopodobieństwa, że
*ASK, xx, czekam, 0 ! zmienna YOUNG będzie mniejsza (LessThen) od
 ! 210000 przy poziomie ufności 95%
/ANNOT, dele $ ERASE 
/TLABEL, -0.5, -0.7, wyliczona wartość w „czarnym oknie” - przełącz się
PDPINV, test1, YOUNG, 0.9, , 0.95 ! wyznaczenie wartości zmiennej YOUNG, dla
 ! której prawdopodobieństwo istnienia w populacji wartości
 ! mniejszej wynosi 0.9, przy poziomie ufności 95%
*ASK, xx, czekam, 0
/ANNOT, dele $ ERASE 
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! b) dane wyjściowe (na przykładzie zmiennej MaxStress) - komentarze jak wyżej
PDSHIS, test1, maxstress, SAMP, 0.95
*ASK, xx, czekam, 0
PDHIST, test1, maxstress, , REL
*ASK, xx, czekam, 0
PDCDF, test1, maxstress, EMP, 0.95, 100
*ASK, xx, czekam, 0
/ANNOT, dele $ ERASE 
/TLABEL, -0.5, -0.7, wyliczone prawdopodobieństwo w „czarnym oknie” - przełącz się
PDPROB, test1, maxstress, LT, 100,’ ‘,0.95
*ASK, xx, czekam, 0
/ANNOT, dele $ ERASE 
/TLABEL, -0.5, -0.7, wyliczona wartosc w „czarnym oknie” - przełącz się
PDPINV, test1, maxstress, 0.9, ‘ ‘, 0.95
*ASK, xx, czekam, 0

/ANNOT, dele $ ERASE 
PDSENS, test1, MAXDEFLECTION, BOTH, RANK, 0.025 ! wykres słupkowy i 
*ASK, xx, czekam, 0 ! kołowy wrażliwości zmiennej wyjściowej przy
 ! poziomie istotności 2.5%
PDSENS, test1, MAXSTRESS, BOTH, RANK, 0.025
*ASK, xx, czekam, 0
PDSCAT, test1, THICKNESS, MAXDEFLECTION, POLY, 1 ! wykres rozrzutu 
*ASK, xx, czekam, 0 ! zależności drugiego parametru od pierwszego
 ! z aproksymacją 1 stopnia
/ANNOT, dele $ ERASE 
/TLABEL, -0.5, -0.7, macierz współczyn. korelacji w „czarnym oknie” - przełącz się
PDCMAT, test1, IO, , , RANK, 0.025, 1 ! wydruk macierzy współczynników korelacji
*ASK, xx, czekam, 0 ! między zmiennymi Input i Output
 ! przy poziomie istotności 2.5%
/ANNOT, dele $ ERASE 
PDWRITE, Prezentacja, Imie, Nazwisko ! wygenerowanie raportu w katalogu Prezentacja
/TLABEL, -0.5, -0.7, raport zapisany w katalogu Prezentacja

13. Zastosowanie Path Operations

!!! plik wspornikpathoper.txt zawierający zapis modelowania i analizy wspornika (płytki z
!!! otworami) znanego z pierwszego tomu skryptu; tutaj dołożono polecenia służące do
!!! wykonania wykresów rozkładu naprężenia za pomocą Path Operations

/TITLE, 2D uchwyt w płaskim stanie naprężenia
/PREP7 ! preprocesor
! tworzenie geometrii
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BLC4, 0, 0, 80, 100 ! prostokąt
CYL4, 80, 50, 50 ! koło
CYL4, 0, 20, 20
CYL4, 0, 80, 20
BLC4, -20, 20, 20, 60

AADD, ALL ! Boolowskie dodawanie - dodaj do siebie wszystkie powierzchnie

CYL4, 80, 50, 30 ! koła - otwory na sworznie
CYL4, 0, 20, 10
CYL4, 0, 80, 10

ASBA, 6, ALL ! Boolowskie odejmowanie - odejmij od bazowej powierzchni nr 6 
 ! wszystkie inne

! Definiujemy typ elementu
ET, 1, PLANE82
KEYOPT, 1, 3, 3 ! element w płaskim stanie naprężenia z grubością

! stale rzeczywiste
R, 1, 20  ! r, numer zestawu real, grubość

! Definiujemy własności materiału
MP, EX, 1, 200000 ! mp, moduł Younga, nr materiału, wartość
MP, PRXY, 1, 0.3 ! mp, stała Poissona, nr materiału, wartość

! rozmiary elementów
AESIZE, ALL, 5  ! aesize, wszystkie powierzchnie, rozmiar

! meshowanie powierzchni
AMESH, ALL ! amesh, wszystkie powierzchnie

FINISH ! zakończ preprocesing

/SOLU ! zacznij solution
ANTYPE, 0 ! typ analizy

! więzy na liniach (komenda dl)
DL, 7, , ALL, 0 $ DL, 8, , ALL, 0 $ DL, 9, , ALL, 0 $ DL, 10, , ALL, 0
DL, 11, , ALL, 0 $ DL, 12, , ALL, 0 $ DL, 13, , ALL, 0 $ DL, 14, , ALL, 0

! Sila w keypointcie (komenda fk)
FK, 9, FY, -1000 !fk, keypoint, kierunek, wartość siły
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SOLVE ! rozwiązanie
FINISH ! zakończ solution
SAVE ! zachowaj bazę danych dla tego zadania

/POST1 ! zacznij postprocesor

/WIND, ALL, OFF ! podefiniuj okna, dzieląc ekran na 4 pola: lewe-górne (1), 
 ! prawe-górne (2), lewe-dolne (3), prawe-dolne (4)
/WIND, 1, LTOP $ /WIND, 2, RTOP
/WIND, 3, LBOT $ /WIND, 4, RBOT
GPLOT ! włącz sterowanie oknem grafiki

*DO, k, 1, 4 ! pętla po wszystkich oknach k=1, 2, 3, 4
 /GTYPE, k, KEYP, 0 $ /GTYPE, k, LINE, 0
 /GTYPE, k, AREA, 0 $ /GTYPE, k, VOLU, 0 $ /GTYPE, k, NODE,0
 /CONT, k, 9, AUTO
*ENDDO ! wyłącz w każdym oknie rysowanie obiektów solid modeling; 
 ! ustaw automatyczne skalowanie

/GCMD, 1, PLDISP, 2 ! narysuj w oknie 1. kształt zdeformowany i zarys wyjściowego
/GCMD, 2, PLNSOL, U, SUM, 0, 1   ! narysuj w oknie 2. mapę przemieszczeń
/GCMD, 3, PLNS, S, EQV, 0, 1   ! narysuj w oknie 3. rozkład węzłowych 
 ! naprężeń Hubera-Mises’a
/GCMD, 4, PLES, SERR, ,0 ! narysuj w oknie 4. rozkład elementowego błędu energii
/REPLOT ! odnów zawartość okien
*ASK, xx, czekam - naciśnij Enter, 0 ! pozorne wczytanie parametru xx, służące 
 ! zatrzymaniu programu aż do naciśnięcia Enter
/WIND, ALL, OFF ! deaktywuj wszystkie stworzone okna
/WIND, 1, FULL ! aktywuj okno nr 1 na pełnym ekranie
/TITLE, rozkład naprężenia Sint wzdłuż ścieżki (graf)

PATH, wykres1, 2, 30, 20 ! zdefiniuj ścieżkę o nazwie wykres1, złożoną z dwóch punktów
 ! z domyślną liczbą (30) wielkości na nią mapowanych
 ! z liczbą 20 podziałów między punktami
PPATH, 1, 124 ! zdefiniuj pierwszy punkt ścieżki w węźle o numerze 124
PPATH, 2, 182 ! zdefiniuj drugi punkt ścieżki w węźle o numerze 182

PDEF, , S, INT, AVG ! dokonaj mapowania intensywności (INT) naprężenia (S) na
 ! ścieżkę, uśredniając wyniki na granicach elementów
PLPATH, SINT ! wykreśl graf rozkładu intensywności naprężenia
*ASK, xx, czekam - naciśnij Enter, 0 ! pozorne wczytanie parametru xx, służące 
 ! zatrzymaniu programu aż do naciśnięcia Enter
/TITLE, rozkład naprężenia Sint wzdłuż ścieżki (wykres poziomicowy)
PLPAGM, SINT, 200 ! wykonaj wykres poziomicowy intensywności naprężenia 
 ! używając skali 200
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14. Użycie różnych układów współrzędnych i płaszczyzny 
roboczej

!!! plik workplane.txt z komendami ilustrującymi użycie różnych układów współrzędnych
!!! oraz aktywne użycie płaszczyzny roboczej (working plane)
!!! 

FINISH
/CLEAR ! wyczyść bazę i rozpocznij nowe zadanie
odl=2 $ wysok=1 ! przyjmij parametry
/PREP7 ! start preprocesora

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! różne globalne układy współrzędnych !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CSYS, 5 ! aktywuj cylindryczny globalny układ współrzędnych z osią Y jako oś obrotu
/TLABEL, -0.9, 0.6, aktywny uklad cylindryczny (CSYS, 5) 
 ! podpis - tekst na ekranie we wskazanym miejscu
*DO, i, 1, 4 ! wygeneruj 4 punkty odległe od osi o odl,
 K, i, odl, (i-1)*90, wysok ! rozłożone co 90 stopni
*ENDDO ! na wysokości wysok
/TITLE, cztery key-pointy wygenerowane w globalnym ukladzie cylindrycznym
/VIEW, 1, 1, 2, 3 ! ustaw widok skośny (Oblique View)
/PNUM, KP, 1 ! rysując numeruj key-pointy
KPLOT ! narysuj key-pointy
*ASK, xx, czekam, 0 ! pozorne wczytanie zmiennej w celu zatrzymania działania aż do 
 ! naciśnięcia Enter
CSYS, 2
/ANNOT, dele ! usuń poprzednie podpisy na ekranie
/TLABEL, -0.9, 0.6, aktywny uklad sferyczny (CSYS, 2)
A, 1, 2, 3, 4 ! utwórz powierzchnię opartą o 4 key-point’y
/TITLE, powierzchnia sfery oparta na czterech punktach
APLOT ! narysuj powierzchnie
*ASK, xx, czekam, 0
CSYS, 0 ! aktywuj kartezjański globalny układ współrzędnych 
/ANNOT, dele
/TLABEL, -0.9, 0.6, aktywny układ kartezjański (CSYS, 0)
*DO, i, 1, 4 ! wygeneruj kolejne 4 punkty
 K, , kx(i), 0, kz(i) ! o współrzędnych X, Z takich jak poprzednie z Y=0
*ENDDO ! UWAGA! funkcje kx, kz działają w aktywnym układzie wsp.
A, 5, 6, 7, 8
/TITLE, druga powierzchnia plaska oparta na czterech punktach położonych poniżej
/PNUM, AREA, 1 ! rysując numeruj powierzchnie liczbami i kolorami
APLOT
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*ASK, xx, czekam, 0
L, 1, 5 ! linia w układzie kartezjańskim (prosta)
CSYS, 5 $ l, 2, 6 ! linia w układzie cylindrycznym (też prosta, bo po tworzącej walca)
CSYS, 2 $ l, 3, 7 ! linia w układzie sferycznym (zakrzywiona)
/ANNOT, dele
/TLABEL, -0.9, 0.6, aktywny układ sferyczny (CSYS, 2)
/TLABEL, -0.8, -0.75, linie tworzone bezpośrednio komendą L, kp1, kp2 
/TLABEL, -0.8, -0.85, albo pośrednio, jako brzegi tworzonych powierzchni
/TITLE, kształt linii zależy od aktywnego układu w chwili ich powstawania
/PNUM, LINE, 1 ! rysując numeruj linie liczbami i kolorami
/PNUM, KP, 0 ! wyłącz numerację key-pointów
LPLOT ! narysuj linie
*ASK, xx, czekam, 0
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lokalne układy współrzędnych !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

FINISH
/CLEAR ! zeruje bazę i m.in. przywraca domyślny globalny kartezjański układ 
 ! współrzędnych
/PREP7 ! nowy model, w którym stworzymy powierzchnię walca o przekroju elipsy
prom=1

LOCAL, 11, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ! zdefiniuj i aktywuj lokalny układ współrzędnych
 ! o numerze 11, elipsoidalny, zaczepiony w punkcie
 ! (0, 0, 0) globalnego układu kartezjańskiego
 ! o stosunku osi Y elipsy do osi X elipsy równym 2
K, 1, prom, 0, 0 ! tworząc key-pointy podajemy współrzędne jak w układzie walcowym
K, 2, prom, 90, 0 ! ale składowa w kierunku osi Y płaszczyzny roboczej jest mnożona
K, 3, prom, 180, 0 ! przez 2, zgodnie z definicją układu
K, 4, prom, 270, 0
/TLABEL, -0.7, -0.85, aktywny układ lokalny elipsoidalny o skali 2 (csys=11)
/TITLE,4 keypointy definiowane jak na okręgu; współrzędne Y mnożone przez skalę układu
/PNUM, KP, 1
KPLOT
*ASK, xx, czekam, 0
L, 1, 2 $ L, 2, 3 $ L, 3, 4 $ L, 4, 1 ! powstaną linie o numerach 1, 2, 3, 4

/TITLE, cztery linie tworzące elipsę w płaszczyźnie (X-Y)
/PNUM, LINE, 1
/PNUM, KP, 0
LPLOT
*ASK, xx, czekam, 0
CSYS, 0 ! powrót do układu kartezjańskiego
K, 5, 0, 0, prom $ K, 6, 0, 0, 0 ! dwa dodatkowe key-pointy
L, 5, 6 ! prosta linia nr 5, która je łączy
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LSEL, s, , , 1, 4 ! selekcja linii od 1. do 4.
ADRAG, all, , , , , , 5 ! tworzenie powierzchni przez przeciągnięcie 
 ! wszystkich wybranych linii wzdłuż linii nr 5
/ANNOT, dele
/TLABEL, -0.7, -0.85, aktywny układ globalny kartezjański (csys=0)
/TITLE, powierzchnia walca o przekroju elipsy o osi prostopadłej do (X-Y)
/VIEW, 1, 1, 2, 3
APLOT
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*ASK, xx, czekam, 0
FINISH
/CLEAR
/PREP7
!!!!!!!! przykład automatycznej generacji węzłów w różnych układach współrzędnych

N, 1, -1, 0, 0 
N, 2, 1, 0, 0 ! dwa węzły utworzone w kartezjańskim u.w.
/PNUM, NODE, 1
/DIST, 1, 1.0, 1 
/PSYMB, CS, 1 ! zaznaczaj symbole układu współrzędnych 
/TLABEL, -0.7, 0.7, aktywny układ globalny KARTEZJANSKI (csys=0)
/TITLE, węzły utworzone w kartezjańskim u.w.
NPLOT 
*ASK, xx, czekam, 0
FILL, 1, 2, 5, 10, 2, , , 4 ! wypełnij przestrzeń między węzłami 1 i 2
 ! pięcioma nowymi, z których pierwszy dostanie numer 10,
 ! a numery kolejnych będą przyrastać o 2,
 ! tak że odległość między ostatnią parą a pierwszą parą
 ! będzie 4 razy większa (rozkład nierównomierny)
/TLABEL, -0.7, -0.8, odległości między węzłami narastają
/TITLE, węzły nierównomiernie wygenerowane pomiędzy 1 i 2 leżą na jednej prostej
NPLOT 
*ASK, xx, czekam, 0
LOCAL, 11, 1, 0, -1, 0 ! zdefiniuj i aktywuj układ lokalny cylindryczny w punkcie (0,-1,0)
FILL, 1, 2, 5, 20, 2, , , 0.25
/ANNOT, dele
/TLABEL, -0.7, 0.7, aktywny układ lokalny CYLINDRYCZNY (csys=11)
/TLABEL, -0.7, -0.8, odległości między węzłami maleją
/TITLE, węzły nierównomiernie rozłożone między 1 i 2 leżą na łuku okręgu w tym układzie
NPLOT 
*ASK, xx, czekam, 0
LOCAL, 12, 1, 0, 1, 0
FILL, 1, 2, 5, 40, 2, , , 1
/ANNOT, dele
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/TLABEL, -0.7, 0.7, aktywny układ lokalny CYLINDRYCZNY (csys=12)
/TLABEL, -0.7, 0.6, o zmienionym położeniu
/TLABEL, -0.7, -0.8, odległości między węzłami są stałe
/TITLE, węzły równomiernie wygenerowane między 1 i 2 leżą na łuku okręgu w tym układzie
NPLOT 

/TITLE, przykładamy SIŁY i WIĘZY do utworzonych węzłów
ET, 1, 188
/PBC, all, ,1
NPLOT

F, 20, Fx, 10 $ F, 22, Fy, 10 ! siły o kierunkach osi układu globalnego kartezjańskiego
D, 24, Ux, 0 $ D, 26, Uy, 0 ! więzy na przemieszczenia zgodne z układem kartezjańskim
/ANNOT, dele
/TLABEL, -0.7, 0.7, aktywny układ lokalny CYLINDRYCZNY (csys=12)
/TLABEL, -0.7, 0.6, ale układ węzłowy NIE OBROCONY
/TLABEL, -0.7, 0.5, siły i więzy o kierunkach układu globalnego
/TLABEL, -0.7, 0.4, (poziome i pionowe)
NPLOT
*ASK, xx, czekam, 0
NSEL, s, node, , 40, 48 ! wybierz węzły o numerach od 40 do 48
NROTAT, all ! obróć układy węzłowe w wybranych węzłach do aktywnego (czyli 12)

F, 40, Fx, 10 $ F, 42, Fy, 10 ! siły o kierunkach osi układu węzłowego
D, 44, Ux, 0 $ D, 46, Ux, 0 $ D, 48, Uy, 0 ! więzy na przemieszczenia zgodne z 
 ! układem lokalnym
/ANNOT, dele
/TLABEL, -0.7, 0.7, układ węzłowy OBROCONY zgodnie z lokalnym
/TLABEL, -0.7, 0.6, NROTAT, all
/TLABEL, -0.7, 0.5, siły i więzy o kierunkach układu lokalnego
/TLABEL, -0.7, 0.4, (normalne i styczne do elipsy)
NSEL, all ! aktywuj na powrót wszystkie węzły
NPLOT
*ASK, xx, czekam, 0
FINISH
/CLEAR
/PREP7
!!!!!!!! przykład modelowania ze zmianą płaszczyzny roboczej (WP)

WPSTYLe, 0.05, 0.1, -2, 2, 0.003, 0, 0, 1
 ! ustaw parametry płaszczyzny roboczej:
 ! „snap” - interpretuj kliknięcie z dokładnością do 0.05
 ! rozmiar graficzny siatki 0.1
 ! siatka (grid) od -2 do 2 w obu kierunkach (X i Y)
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 ! tolerancja odchylenia od WP 0.003 (punkt odległy o mniej niż 0.003 będzie traktowany 
 ! jako leżący na WP)
 ! układ współrzędnych WP jest kartezjański
 ! WP ma i siatkę, i triadę
 ! rysuj i siatkę, i triadę układu WP
/TLABEL, -0.6, 0.80, uwidoczniona siatka i triada
/TLABEL, -0.6, 0.75, płaszczyzny roboczej WP
*ASK, xx, czekam, 0

/TITLE, operacje wymagające manipulacji płaszczyzną roboczą (working plane)
BLC4, -1, -1, 2, 2, 10 ! utwórz blok (prostopadłościan) - volume nr 1
/VIEW, 1, 1, 2, 3 ! widok skośny
/AUTO, 1 ! “fit view”
VPLOT
/TLABEL, -0.7, -0.82, utworzony blok (prostopadłościan) z podstawa na WP
*ASK, xx, czekam, 0

WPOFFS, 2, 0, 0 ! przesuń początek układu WP o 2 po X
WPROTA, , , -90 ! obróć układ WP o 90 stopni wokół osi Y w kierunku od X do Z
/ANNOT, dele
/TLABEL, -0.7, -0.82, WP przesunięta i obrócona w nowe położenie
/REP, FAST
*ASK, xx, czekam, 0

/ANNOT, dele
/TLABEL, -0.7, -0.82, 4 cylindry z podstawami na WP
*DO, i, 1, 4
 CYL4, i*2, 0, 0.25, , , , 4 ! utwórz 4 walce (objętości) o środkach w punktach
 ! Wx=i*2 (2,4,6,8); Wy=0; promień=0.25; długość=4;
*ENDDO ! długość jest mierzona prostopadle do zmienionej WP
/PNUM, volu, 1
VPLOT
*ASK, xx, czekam, 0

/UIS, msgpop, 3 ! w pop-up okienkach wyświetlaj tylko informacje o błędach
/ANNOT, dele
/TLABEL, -0.7, -0.82, od bloku odjęte cylindry (powstają otwory)
VSBV, 1, all ! od objętości nr 1 (blok) odejmij wszystkie pozostałe (walce)
VPLOT
*ASK, xx, czekam, 0

/VIEW, 1, 1 ! rzut z boku
WPSTYLE, , , , , , , , 0 ! wyłącz rysowanie siatki i triady WP
/REP, FAST
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15. Różne techniki tworzenia siatki elementów

! plik meshsize.txt
! przykłady działania generatora siatki elementów
! przy wymiarowaniu lokalnym na liniach bez użycia i z użyciem SmartSize
! oraz porównanie free mesh z mapped mesh
!===============================================================
FINISH
/CLEAR
/PREP7
/TITLE, przykłady siatek elementów
/UIS, msgpop, 3

*AFUN, DEG

K, , 0, 0, 0 ! punkty bazowe
K, , 0, 0, 0.090
K, , 0, 0, 0.150
K, , 0, 0.030, kz(3)
K, , 0, ky(4), kz(2)
K, , 0, ky(5)+0.030, kz(5)
K, , 0, ky(6), 0

A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ! powierzchnia

K, , 0.130, 0, 0
L, 1, 8
VDRAG, 1, , , , , , 8 ! wyciągniecie powierzchni w objętość wzdłuż linii

WPROTA, 0, 90, 0 ! obrót... 
WPOFFS, 0, 0, -ky(4) ! ...i przesunięcie płaszczyzny roboczej
CYL4, 0.022, kz(3)-0.020, 0.015, , , , 0.004 ! walce
CYL4, kx(8)/2, (kz(3)+kz(2))/2, 0.010, , , , 0.032
CYL4, kx(4)+0.105, kz(4)-0.025, 0.025/2, , , , 0.032
VSBV, 1, all ! V5 odejmowanie objętości

NUMSTR, kp, 101 ! numeracja nowych KP od 101
K, , 0.032, 0, kz(3)-0.074
K, , kx(101), ky(101), kz(3)
K, , kx(101), -0.175, kz(3)-0.175*tan(10)
K, , kx(101), ky(103), kz(101)

NUMSTR, area, 101 ! numeracja nowych area od 101
NUMSTR, line, 101 ! numeracja nowych line od 101
NUMSTR, volu, 101 ! numeracja nowych volu od 101
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K, , kx(101)+0.015, ky(101), kz(101) !K105
L, 101, 105 !L101
A, 101, 102, 103, 104 !A101
VDRAG, 101, , , , , , 101 !V101
VADD, all ! dodawanie objętości

ET, 1, solid95 ! typ elementu

!--- nierdzewna stal - materiał
 Young=1.93e11
 Poiss=0.3
 gamma=8000
 alpha =1.7e-5
 Kirchhof=Young/2/(1+Poiss)

MP, Ex, 1, Young 
MP, Gxy, 1, Kirchhof
MP, Dens, 1, gamma
MP, AlpX, 1, alpha
!---------------------------------------------------------------------
TYPE, 1
MAT, 1

/VIEW, 1, 1, 1, 1 
/TLABEL, 0.3, -0.3, objetosc do dyskretyzacji
VPLOT
*ASK, xx, czekam, 0 

/ANNOT, dele ! usuń podpisy z ekranu
/TLABEL, 0.3, -0.3, linie - zarys objętości
LPLOT
*ASK, xx, czekam, 0 

MSHKEY, 0 ! użyj free meshing (to jest default), bo objętość nie nadaje się do 
 ! mapped meshing
MSHAPE, 1, 3D ! stosuj czworościany (w tym przypadku nie ma innego wyjścia)
VMESH, all
/ANNOT, dele
/TLABEL, 0.3, -0.3, siatka przy ustawieniach domyślnych
EPLOT
*ASK, xx, czekam, 0 

VCLEAR, all ! usuń siatkę elementów
LESIZE, all, , , 5 ! podział każdej linii na 5 części
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 ! wymiarowanie oparte na liniach
VMESH, all ! generuj siatkę elementów
/ANNOT, dele
/TLABEL, 0.3, -0.3, siatka bez SmartSize; podział linii na 5
EPLOT
*ASK, xx, czekam, 0 

VCLEAR, all
LESIZE,all, , , -1, , 1 ! odwołanie poprzedniej gęstości podziału linii
LESIZE, all, , , 3 ! podział każdej linii na 3 części
VMESH, all
/ANNOT, dele ! usuń podpisy z ekranu
/TLABEL, 0.3, -0.3, siatka bez SmartSize; podział linii na 3
EPLOT
*ASK, xx, czekam, 0 

EREF, ALL, , , 2 ! dokonaj ulepszenia siatki wszystkich elementów
 ! na poziomie 2
/ANNOT, dele
/TLABEL, 0.3, -0.3, siatka bez SmartSize; REFINE na poziomie 2
EPLOT
*ASK, xx, czekam, 0 

VCLEAR, all 
LESIZE, all, , , -1, , 1 
SMRTSIZE, 1 ! ustawienie SmartSize na poziom 1 (wysoki)
VMESH, all
/ANNOT, dele
/TLABEL, 0.3, -0.3, siatka z SmartSize na poziomie 1 (wysokim)
EPLOT
*ASK, xx, czekam, 0 

VCLEAR, all 
SMRTSIZE, 6 ! ustawienie SmartSize na poziom domyślny 6
VMESH, all
/ANNOT, dele
/TLABEL, 0.3, -0.3, siatka z SmartSize na poziomie 6 (domyślnym)
EPLOT
*ASK, xx, czekam, 0 

VCLEAR, all 
SMRTSIZE, 10 ! ustawienie SmartSize na poziom 10
VMESH, all
/ANNOT, dele
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/TLABEL, 0.3, -0.3, siatka z SmartSize na poziomie 10 (niskim)
EPLOT
*ASK, xx, czekam, 0 

FINISH
/CLEAR
/PREP7 ! nowe zadanie - prostokąt z dwoma wycięciami
 ! porównanie mapped mesh i free mesh
/TITLE, przykłady siatek elementów

a=0.1
b=0.15
BLC4, 0, 0, 5*b, 4*a
BLC4, b, 2*a, b, a
BLC4, 3*b, a, b, a
ASBA, 1, all
/ANNOT, dele ! usuń podpisy z ekranu
/TLABEL, 0.3, -0.7, powierzchnia powstała z odejmowania
/TLABEL, 0.3, -0.8, dwóch prostokątów od trzeciego
/TLABEL, 0.3, -0.9, nie nadaje się do mapped meshing
APLOT
*ASK, xx, czekam, 0 

ET, 1, PLANE82 ! wybierz element

MSHKEY, 0 ! ustaw free meshing
MSHAPE, 0, 2D ! meszuj elementami czworokątnymi w 2D
AMESH, all ! utwórz siatkę
/ANNOT, dele
/TLABEL, 0.3, -0.7, siatka free mesh z czworokątów
/TLABEL, 0.3, -0.8, rozmiar domyślny
EPLOT
*ASK, xx, czekam, 0 

ACLEAR, all ! usuń siatkę
MSHAPE, 1, 2D ! meszuj elementami trójkątnymi w 2D
AMESH, all ! utwórz siatkę
/ANNOT, dele
/TLABEL, 0.3, -0.7, siatka free mesh z trojkątów
/TLABEL, 0.3, -0.8, rozmiar domyślny
EPLOT
*ASK, xx, czekam, 0 

ACLEAR, all
ADELE, all, , , 1 ! usuń powierzchnie wraz z keypoitami i liniami
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*DO, i, 0, 5
 ii=i*b
 *DO, j, 0, 4
 K, , ii, j*a ! tworzenie keypointów pętli
 *ENDDO
*ENDDO

/ANNOT, dele 
/TLABEL, 0.1, -0.7, jeśli w tworzenie modelu włożymy więcej wysiłku,
/TLABEL, 0.1, -0.8, i wygenerujemy odpowiednio dużo punktów ...

/PNUM, KP, 1 ! numeruj keypointy na ekranie
KPLOT
*ASK, xx, czekam, 0 

*DO, i, 1, 4
 *DO, j, 0, 4
 *IF, i, ne, 2, or, j, ne, 3, then
 *IF, i, ne, 3, or, j, ne, 1, then
 A, j*5+i, j*5+i+5, j*5+i+6, j*5+i+1
 *ENDIF
 *ENDIF
 *ENDDO
*ENDDO

/ANNOT, dele 
/TLABEL, 0.1, -0.7, ...a na ich podstawie dużo powierzchni,
/TLABEL, 0.1, -0.8, to będą odpowiednie do mapped meshing

/PNUM, AREA, 1 ! numeruj powierzchnie liczbami i kolorami
APLOT
*ASK, xx, czekam, 0 

MSHKEY, 1 ! ustaw mapped meshing
MSHAPE, 0, 2D ! meszuj elementami czworokątnymi w 2D
AMESH, all ! utwórz siatkę
/ANNOT, dele
/TLABEL, 0.3, -0.7, siatka mapped mesh z czworokątów
/TLABEL, 0.3, -0.8, rozmiar domyślny
EPLOT
*ASK, xx, czekam, 0 

ACLEAR, all ! usuń siatkę
MSHAPE, 1, 2D ! meszuj elementami trójkątnymi w 2D
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AMESH, all 
/ANNOT, dele
/TLABEL, 0.3, -0.7, siatka mapped mesh z trojkątów
/TLABEL, 0.3, -0.8, rozmiar domyślny
EPLOT
*ASK, xx, czekam, 0 

LESIZE, all, , ,5 ! ustaw podział każdej linii na 5 części (linii jest teraz wiele)
MSHAPE, 0, 2D 
ACLEAR, all 
AMESH, all 
/ANNOT, dele
/TLABEL, 0.3, -0.7, siatka mapped mesh z czworokątów
/TLABEL, 0.3, -0.8, rozmiar narzucony przez LESIZE
EPLOT

16. Submodeling

! plik submodeling.txt
! przykład zastosowania submodelingu
! opracowany na bazie ANSYS Verification Manual VM142
! ANSYS MEDIA REL. 121 (10/15/2009) REF. VERIF. MANUAL: REL. 121
! wyznaczanie naprężeń w okolicy kołowego otworu wykonanego w prostokątnej
! płytce poddanej rozciąganiu na dwóch przeciwległych brzegach
! z uwagi na symetrię modeluje się tylko ćwiartkę układu
!===============================================================
FINISH
/CLEAR
/FILNAM, model ! nazwa dla MODELU ZGRUBNEGO
/PREP7
SMRT, off ! deaktywuj SmartSizing
/TITLE, submodeling - koncentracja naprężeń przy otworze
/NOPR

ET, 1, PLANE183 ! typ elementu
MP, EX, 1, 2.1E5 ! własności materiału [MPa]
MP, PRXY, 1, 0.3

K, 1, 15, 0 ! keypointy [mm]
K, 2, 15, 15
K, 3, 0, 15
K, 4, 0, 1.25
K, 5, 1.25, 0
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K, 6, 0, 0
L, 1, 2 ! linie (nr 1, 2 i 3)
L, 2, 3
L, 3, 4
LESIZE, 3, , , 4, 0.25 ! na linii nr 3: 4 podziały zagęszczające się
 ! stosunek ostatniego do pierwszego =1/4
LARC, 4, 5, 6, 1.25 ! linia - łuk koła (nr 4)
LESIZE, 4, , , 6 ! 6 podziałów na łuku
L, 5, 1 ! linia nr 5
LESIZE, 5, , , 4, 4 ! na linii nr 5: 4 podziały rozgęszczające się
 ! stosunek ostatniego do pierwszego =4
AL, 1, 2, 3, 4, 5 ! powierzchnia z objęta liniami
ESIZE, , 4 ! 4 podziały na liniach elementuDIVISIONS PER LINE
MSHAPE, 1, 2D ! użyj elementów trójkątnych
MSHKEY, 0 ! zastosuj free meshing
AMESH, ALL ! utwórz siatkę elementów

/AUTO, 1 ! automatyczny dobór widoku w oknie 1
/PLOPTS, INFO, 0 ! nie rysuj legendy na rysunkach
/PLOPTS, WINS, 1 ! automatycznie rozciągnij rysowanie na cały obszar okna grafiki
/WINDOW, 1, LTOP ! okno nr 1 w lewym górnym narożniku okna grafiki
/ANNOT, dele
/TLABEL, -0.9, -0.2, siatka zgrubna dla całego modelu
EPLOT ! narysuj (zgrubną) siatkę elementów w oknie 1
*ASK, xx, czekam, 0 

LSEL, S, LINE, , 3, 5, 2 ! selekcja linii 3. i 5.
DL, ALL, , SYMM ! warunki symetrii na wybranych liniach
LSEL, S, LINE, , 1 ! selekcja linii 1. (zewnętrzny brzeg)
NSLL, , 1 ! selekcja węzłów leżących na wybranej linii
SF, ALL, PRES, -50 ! przyłożenie ciśnienia [MPa] do wszystkich wybranych węzłów
LSEL, ALL ! aktywacja wszystkich linii ...
NSEL, ALL ! ... i węzłów
FINISH

/SOLU 
ANTYPE, STATIC ! typ analizy
SOLVE ! rozwiązanie dla modelu zgrubnego
FINISH
SAVE ! zapisanie bazy jako model.db

/POST1
NSORT, S, X, , , 3 ! sortowanie węzłów według naprężenia Sx; 
 ! zachowanie pierwszych 3 wartości
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PRNSOL, S, COMP ! wydruk składowych naprężeń w tych punktach
 ! wydruk będzie w ‚czarnym’ oknie ANSYSa)
NSORT, S, eqv ! sortowanie węzłów według naprężenia zastępczego HMH
*GET, Smaxzgr, SORT, 0, max ! zapisanie w zmiennej Smaxzgr wartości 
 ! największego SigmaHMH
PARSAV, scalar, model, par ! zapisanie na pliku zewnętrznym parametrów skalarnych

/WINDOW, 1, OFF ! wyłącz okno 1
/NOERASE ! nie wymazuj ekranu przed następnym rysunkiem
/WINDOW, 2, RTOP ! okno 2. w prawym górnym rogu okna grafiki
/TLABEL, 0.25, -0.2, rozkład naprężenia SigmaX na siatce zgrubnej;
/TLABEL, 0.25, -0.3, stan prawie jednorodny z dala od otworu;
/TLABEL, 0.25, -0.4, max SigmaHMH=%Smaxzgr% [MPa]
PLNSOL, S, X ! narysuj mapę naprężenia SigmaX
*ASK, xx, czekam, 0 
FINISH
!==================================================
/CLEAR, NOSTART ! nowe zadanie z PODMODELEM
/FILNAM, podmodel ! nazwa dla PODMODELU
/PREP7
SMRT, off
/NOPR
/TITLE, submodeling - koncentracja naprężeń przy otworze
PARRES, new, model, par ! wczytanie z pliku zewnętrznego parametrów skalarnych

ET, 1, PLANE183 ! typ elementu
MP, EX, 1, 2.1E5 ! własności materiału [MPa]
MP, PRXY, 1, 0.3

CSYS, 1 ! aktywuj walcowy układ współrzędnych
K, 10, 1.25, 45 ! keypointy [mm] - druga współrzędna jest kątem
K, 11, 1.25, 90 !
K, 12, 3.75, 45
K, 13, 3.75, 90
A, 10, 12, 13, 11 ! powierzchnia z keypointami jako narożniki

ESIZE, , 8 ! 8 podziałów linii przy dyskretyzacji
MSHK, 1 ! użyj mapped meshing
MSHA, 0, 2D ! zastosuj elementy czworokątne
AMESH, 1 ! utwórz siatkę na powierzchni 1.

/PLOPTS, INFO, 0
/PLOPTS, WINS, 1
/WINDOW, 1, LTOP 
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/TLABEL, 0.55, 0.92, siatka dokładna mapped mesh 
/TLABEL, 0.55, 0.82, na podmodelu
EPLOT
*ASK, xx, czekam, 0 

LSEL, S, LINE, , 1, 2 ! wybór linii 1 i 2 - stanowią odcięty brzeg podmodelu
NSLL, , 1 ! wybór węzłów leżących na tych liniach
NWRITE ! zapis węzłów odciętego brzegu na plik podmodel.node
LSEL, ALL
NSEL, ALL
FINISH
SAVE ! zachowaj bazę (geometrię) podmodelu na podmodel.db

/POST1
RESUME, model, db ! przywrócenie bazy dla modelu zgrubnego
FILE, model, rst ! wskazanie pliku z wynikami
CBDOF ! wykonanie interpolacji stopni swobody wzdłuż odciętego brzegu
 ! powstanie plik podmodel.cbdo
FINISH

/SOLU 
ANTYPE, STATIC
RESUME ! przywrócenie bazy dla podmodelu
/NOPR
/INPUT, podmodel, cbdo ! wczytanie wyinterpolowanych stopni swobody z pliku 
 ! podmodel.cbdo

 ! zadanie pozostałych warunków brzegowych
LSEL, S, LINE, , 3 ! selekcja linii nr 3 w podmodelu
DL, ALL, , SYMM ! narzucenie warunków symetrii wzdłuż tej linii
SOLVE
FINISH

/POST1
NSORT, S, X, , , 3
PRNSOL, S, COMP
NSORT, S, eqv ! sortowanie węzłów według naprężenia zastępczego HMH
*GET, Smaxpod, SORT, 0, max ! zapisanie w zmiennej Smaxpod wartości największego
 ! SigmaHMH
/WINDOW, 1, OFF
/AUTO, 3
/WINDOW, 3, BOT ! okno 3 w dolnej połowie okna grafiki
/NOERASE
/PLOPTS, MINM, 1 !włączenie rysowania symboli Min i Max na wykresie poziomicowym
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/TLABEL, 0.47, -0.2, rozkład naprężenia SigmaX w podmodelu
/TLABEL, 0.65, -0.3, na siatce dokładnej
/TLABEL, 0.35, 0.6, w modelu zgrubnym:
/TLABEL, 0.45, 0.5, max SigmaHMH=%Smaxzgr% [MPa]
/TLABEL, 0.35, 0.3, w podmodelu:
/TLABEL, 0.45, 0.2, max SigmaHMH=%Smaxpod% [MPa]
PLNSOL, SX
*ASK, xx, czekam, 0 
/TLABEL, -0.95, -0.1, rozkład naprężeń wzdłuż
/TLABEL, -0.95, -0.2, granicy odciętego brzegu
/TLABEL, -0.95, -0.3, podmodelu można sprawdzić
/TLABEL, -0.95, -0.4, z Query Results
/REPLOT
FINISH

/DEL, podmodel, cbdo ! usuwanie niepotrzebnych plików
/DEL, podmodel, db
/DEL, podmodel, mntr
/DEL, podmodel, esav
/DEL, podmodel, node
/DEL, podmodel, rst
/DEL, podmodel, stat
/DEL, model, par


