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Annex A: Guió de la pràctica 3 de Mecànica dels 

Medis Continus en ANSYS Workbench 

Pràctica 3 – Mètode dels elements finits 

A.1. Objectius de la pràctica 

L’objectiu de la pràctica és utilitzar el mètode dels elements finits per a la resolució del 

problema elàstic, un mètode de càlcul molt emprat actualment a l’enginyeria. 

A la primera part de la pràctica es comprovarà la verificació del principi de Saint Venant en un 

proveta plana estàndard per a assaigs de tracció. També s’estudiaran les aparicions de 

singularitats numèriques i la seva influència. Un punt singular és aquell on el valor que s’obté 

de la simulació numèrica és irreal a causa de les idealitzacions del propi model numèric, com 

ara, forces puntuals, punts fixos, arestes vives o discontinuïtats. 

A la segona part de la pràctica s’analitzarà el fenomen de la concentració de tensions (ja 

treballat en la pràctica 2) d’una proveta amb un forat circular sotmesa a tracció. També 

s’estudiarà la influència del tipus d’element emprat i el refinament de la malla. 

A.2. Descripció de l’aplicació utilitzada 

La simulació numèrica en ambdós casos es realitza amb el programa ANSYS, en la seva 

versió educativa. 

L’esquema del programa és el següent: 

- Preprocessador: Definició del model geomètric, propietats dels materials i la malla. 

- Solucionador: Definició de condicions de contorn i opcions de càlcul. 

- Postprocessador: Visualització i tractament dels resultats obtinguts. 

A.2.1. Funcionament conceptual del preprocessador 

En aquesta part del programa s’introdueixen les dades necessàries per al càlcul de la matriu 

de rigidesa, és a dir, la geometria de la peça, les característiques dels materials, el tipus 

d’element finit i la discretització o malla (nodes i elements) (Fig A.1). 
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El programa ANSYS permet utilitzar molts tipus d’elements finits diferents, cada un amb les 

seves característiques. La selecció d’un element o un altre depèn de la tipologia del problema 

d’estudi. Els elements finits utilitzats durant aquest curs són els següents: 

- Sòlid 2D (4 nodes): Element finits amb 4 nodes i dos graus de llibertat per node (2 

translacions). Utilitza funcions d’interpolació lineals. Tensió plana, deformació plana o 

axisimetria respecte l’eix y. 

- Sòlid 2D (8 nodes): Elements finits amb 8 nodes i dos graus de llibertat per node (2 

translacions). Utilitza funcions d’interpolació quadràtiques. Tensió plana, deformació 

plana o axisimetria respecte l’eix y. 

- Sòlid 3D (8 nodes): Element finit amb 8 nodes i tres graus de llibertat per node (3 

translacions). Utilitza funcions d’interpolació lineals. 

- Sòlid 3D (20 nodes): Element finit amb 20 nodes i tres graus de llibertat per node (3 

translacions). Utilitza funcions d’interpolació quadràtiques. 

És important seleccionar de forma adient el tipus d’element finit a utilitzar per tal de garantir 

resultats vàlids i temps de càlcul el més curt possible. 

Pel que fa a les característiques materials, es pot definir el comportament del material de 

forma més o menys complexa, en funció de l’objectiu de l’estudi. En aquesta assignatura es 

simplificarà el model material amb un comportament lineal elàstic i isotròpic, per tant 

únicament serà necessari definir el valor del Mòdul de Young i del coeficient de Poisson. 

Per consultar l’operativa del programa a l’hora de crear la geometria, introduir les 

característiques del material, dur a terme el mallat, introduir les condicions de contorn i 

visualitzar els resultats consulteu l’annex corresponent. 

Fig.  A.1. Discretizació d’una geometria 

“Element” “Node” “Point” “Line” 

“Area” 

Discretització 

“Mallat” 

Model geomètric Model d’elements finits 
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A.3. Part 1 

A.3.1. Tasca prèvia 

Per a l‘inici de la pràctica s’ha de dur la geometria de la peça feta. Podeu veure una imatge 

de la geometria i les dades geomètriques a la Fig A.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La línia que uneix els punts 3 i 4 és un arc de 20 mm de radi (es recomana utilitzar l’eina 

Three-Point Arc de l’SpaceClaim). 

A.3.2. Tasques a realitzar durant la pràctica 

Malleu el model amb un element sòlid 2D d’ordre quadràtic, considerant un cas de tensió 

plana i una mida d’element de 3 mm. El gruix de la proveta és de 2 mm. 

Introduïu una força vertical en el node situat a la posició (0,159,5) de 1500 N i les condicions 

de contorn (restriccions de moviment) existents a causa de la doble simetria del model (Fig 

A.3). S’ha de tenir present que un model per elements finits no pot tenir cap moviment de sòlid 

rígid lliure abans de solucionar el problema d’estudi. 

El material de la proveta és acer (E=210000 MPa i ν=0,3). 

Punt X (mm) Y (mm) 

1 0 159,5 

2 15 159,5 

3 15 72,5 

4 10 60 

5 10 0 

6 0 0 

Fig.  A.2. Geometria i coordenades dels punts 
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A.3.3. Qüestions 

- Calculeu la tensió vertical (σy) teòrica que ha de tenir la canya de la proveta i el cap de 

la proveta. Compareu els resultats teòrics amb els obtinguts numèricament. 

- Creieu que apareix alguna singularitat numèrica al model? Si és així indiqueu les 

causes de la seva aparició. 

- Si ho considereu necessari, feu una proposta per modificar les condicions de contorn 

per tal de millorar el model per elements finits. 

- Si el material d’aquesta proveta tingues un límit elàstic de 300 MPa, i s’apliqués una 

força vertical de 6600 N seria correcta la modelització del material realitzada? Raoneu 

la resposta. 

 

 

 

Fig.  A.3. Condicions de contorn 
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A.4. Part 2 

A.4.1. Tasques prèvies 

Per a l‘inici de la pràctica s’ha de dur la geometria de la peça feta. Podeu veure una imatge 

de la geometria a la i les dades geomètriques a la Fig A.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteu que la geometria creada correspon a un quart de la proveta analitzada en l’estudi de 

fotoelasticitat de la pràctica 2, aprofitant la doble simetria del model (Fig A.5). 

El gruix de la peça és de 3 mm. 

El material de la proveta té les següents característiques (E=3000 MPa i ν=0,45). 

A.4.2. Tasques a realitzar durant la pràctica 

S’hauran de crear dos models diferents, el primer utilitzant un element 2D d’ordre lineal i el 

segon un element 2D d’ordre quadràtic. Apliqueu una pressió uniforme de 50 MPa en la línia 

definida pels punts 1 i 2. Introduïu les condicions de contorn pròpies de la doble simetria del 

model. 

Punt X (mm) Y (mm) 

1 0 30 

2 15 30 

3 15 0 

4 5 0 

5 0 5 

Fig.  A.4. Geometria i coordenades dels punts 
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A.4.3. Qüestions 

Sabent que el valor teòric del factor concentració de tensions calculat per Howland és de 

2,313, feu un estudi per ambdós tipus d’element de la mida necessària i procés de refinació 

del mallat per obtenir una bona precisió en els resultats, assegurant la seva estabilitat. 

Per últim representeu la distribució de tensions verticals (σy) en la línia definida pels punts 3 i 

4. Comenteu els resultats obtinguts. 

Fig.  A.5. Proveta real a estudiar i línies de simetria del 

model 
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Annex B: Guió de la pràctica 2 de Resistència de 

Materials en ANSYS Workbench 

Pràctica 2 – Aplicació del mètode dels elements finits a 

l’anàlisi d’una peça prismàtica 

B.1. Introducció 

B.1.1. Objectiu 

L’objectiu de la pràctica és realitzar un anàlisi mitjançant el mètode dels elements finits d’una 

reixa d’embornal metàl·lica instal·lada als accessos d’una nau industrial on hi ha trànsit de 

vehicles pesats. 

 

Fig B.1 Reixa d’embornal instal·lada als accessos d’una nau industrial. 

Un embornal o clavegueró (sumidero en castellà, drain en anglès) és un forat de desguàs que 

està dissenyat per drenar l’excés d’aigua pluvial dels camins pavimentats i zones 

d’aparcament i, d’aquesta manera, evitar la formació de bassals i inundacions. L’entrada del 

forat està equipada amb reixes per evitar l’entrada d’escombraries i objectes a la xarxa de 

clavegueram i, també, per evitar riscos a vianants, ciclistes i vehicles en general. 
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Fig B.2 Embornal amb reixa i canonada d’evacuació: model 3D i execució en obra. 

B.1.2. Dades del problema 

Condicions de muntatge 

El conjunt reixa a analitzar té 2 parts principals: marc inferior i reixa abatible. El marc inferior 

està aferrat a l’obra civil i, per tant, és una peça fixa. 

La reixa abatible és una peça articulada al marc inferior mitjançant 2 perns. En condicions de 

servei, la reixa abatible està tancada i recolza sobre el marc inferior. Cal destacar que existeix 

un petit joc lateral entre les 2 parts del conjunt per tal de permetre i facilitar el tancament de la 

reixa. 
 

Fig B.3 Conjunt reixa en posició oberta i posició tancada. 

 

Geometria 

La reixa abatible a analitzar està formada per un marc, 3 barres longitudinals i 2 orelles 

d’articulació. A la figura següent es presenta un dibuix amb les dimensions bàsiques de la 

reixa i la identificació de les seves parts principals: 
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Fig B.4 Plànol de la reixa (mm). 

Com que l’objectiu és analitzar una peça prismàtica, es modelitzarà una barra longitudinal 

amb les següents dimensions principals (L = 600, b = 15 i h = 40 mm): 

 

Fig B.5 Plànol de la barra longitudinal (mm). 

 

Material 

La reixa d’embornal està fabricada amb fosa nodular o de grafit esferoïdal (material dúctil). 

Les característiques del material són les següents: 

 

CARACTERÍSTICA SÍMBOL FOSA NODULAR FG 38-17 

Tensió de ruptura fu 380 MPa 

Tensió del límit elàstic fy 235 MPa 

Mòdul elàstic o de Young E 172000 MPa 

Coeficient de Poisson  0,275 
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Càrrega 

La càrrega màxima que suporta la reixa (P) correspon a la situació en que un grup de rodes 

d’un vehicle pesat està totalment recolzat sobre la reixa. En aquesta situació, la reixa suporta 

una massa de 5 t. 

Com a hipòtesi simplificativa, es considera que tots els punts de la reixa estan sotmesos a 

una mateixa càrrega repartida (q), calculada respecte l’àrea neta de la reixa (àrea total menys 

àrea dels forats) de valor Aneta = 630 cm2. Es negligeix el pes propi de la reixa. 

B.1.3. Document de resposta a entregar 

Cal entregar 1 únic document de resposta per equip de treball que ha de complir amb els 

següents requisits: 

 El document a entregar ha de ser 1 arxiu PDF. 

 L’extensió màxima del document de resposta és de 4 fulls (8 pàgines) amb format A4. 

 El termini d’entrega màxim és de 7 dies naturals a partir de la data de realització de la 

pràctica. 

 El document de resposta s’ha d’enviar, mitjançant correu electrònic, a una direcció de 

correu a indicar pel professor de pràctiques. 

 A la primera pàgina del document, cal especificar clarament el grup de pràctiques, el 

nom i el primer cognom de cadascun dels membres de l’equip de treball que han 

assistit a la pràctica. 

 El document ha d’incloure la resposta raonada a cadascuna de les qüestions 

plantejades a l’enunciat. 

 Quan les respostes facin referència a resultats obtinguts amb ANSYS, per justificar 

l’obtenció dels resultats, cal incloure captures de pantalla amb la deformada, mapes 

de tensions... 
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B.2. Qüestions prèvies 

- Definiu les condicions de contorn de la barra a modelitzar a la part 1. 

- Calculeu la càrrega repartida (q). 

B.3. Part 1: Simulació amb un element finit 2D d’ordre lineal 

B.3.1. Anàlisi d’un model amb una malla poc refinada amb 4 elements en alçada 

i 10 elements en longitud (4x10 = 40 elements finits). 

Procediment per definir el nombre de divisions del mallat del model: 

 Botó dret a Mesh → Insert → Method 

- Panell “Details” → Scope → Geometry: seleccionar la geometria i Apply 

- Panell “Details” → Definition → Method: MultiZone Quad/Tri. 

- Panell “Details” → Definition → Element Order: Linear 

Per a cada línia a definir-ne el nombre de divisions: 

 Botó dret a Mesh → Insert → Sizing 

- Panell “Details” → Scope → Geometry: seleccionar la línia i Apply. 

- Panell “Details” → Definition → Type: Number of Divisions 

- Panell “Details” → Definition → Number of Divisions: introduir el nombre de 
divisions. 

NOTA:  Cal aplicar les restriccions d’enllaç als nodes centrals de les seccions dels extrems 

(fibra neutra). 

Procediment per aplicar una restricció de moviment en un node concret: 

Primer cal definir una Named Selection diferent per cada node i després aplicar les 

restriccions. 

 Utilitzant l’eina de selecció corresponent (veure Annex 2) seleccionar el node en 
qüestió. 

 Botó dret sobre el node seleccionat i escollir Create Named Selection. 

 Introduir un nom i OK. 

 Botó dret a Static Structural → Insert → Nodal Displacement 

- Panell “Details” → Scope → Named Selection: seleccionar la Named Selection 
creada en el menú desplegable. 

- Introduir un valor de 0 en la component del moviment que es vol restringir (X o Y) 
o deixar en Free si té moviment lliure. 
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Fig B.6. Model amb malla poc refinada (4x10 = 40 elements). 

 

 Anàlisi de la deformada i del desplaçament vertical màxim (δy,max). 

 
Fig B.7. Deformada. 

 

 

Fig B.8. Mapa de desplaçaments verticals UY. 
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 Anàlisi de les tensions normals (σx). 

Analitzeu la distribució de tensions normals (σx): 

 

 

Fig B.9. Mapa de tensions normals σx. 

 

A quina secció es localitzen les tensions normals màximes (σx,max+ i σx,max-)? 

 

Analitzeu la distribució de tensions normals al llarg d’un camí (path) definit per la 

columna de nodes de la secció anterior i compareu-la amb la distribució de tensions 

normals teòrica lineal de Navier. 
 

 

Fig B.10. Distribució de tensions normals a la secció (path). 



Pàg. 18  Annexos 

 

 

 Anàlisi de les tensions tangencials (τxy). 

Analitzeu la distribució de tensions tangencials (τxy): 

 

Fig B.11. Mapa de tensions tangencials τxy 

A quines seccions es localitzen les tensions tangencials màximes (τxy,max+ i τxy,max-)? 

 

Analitzeu la distribució de tensions tangencials màximes al llarg d’un camí (path) definit 

per la columna de nodes contigus a una secció propera a un extrem i compareu-la amb 

la distribució teòrica de Collignon. 
 

 

Fig B.12. Distribució de tensions tangencials a una secció propera a un extrem (path). 
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 Càlcul del coeficient de seguretat de la peça (criteri de Von Mises). 

 
Fig B.12. Mapa de tensions equivalents de Von Mises (σeq,VM). 

 

B.3.2. Anàlisi d’un model amb una malla refinada amb 10 elements en alçada i 

40 elements en longitud (10x40 = 400 elements finits). 

 

Fig B.14. Model amb malla refinada (10x40 = 400 elements). 

 

 Anàlisi de la deformada i del desplaçament vertical màxim (δy,max). 

 

 Anàlisi de les tensions normals (σx). 

Analitzeu la distribució de tensions normals (σx). 
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Analitzeu la distribució de tensions normals al llarg d’un camí (path) definit per la 

columna de nodes de la secció central i compareu-la amb la distribució de tensions 

normals teòrica lineal de Navier. 

 

Fig B.15. Distribució de tensions normals a la secció central (path). 

 

 Anàlisi de les tensions tangencials (τxy).  

Analitzeu la distribució de tensions tangencials (τxy). 

Analitzeu la distribució de tensions tangencials màximes al llarg d’un camí (path) definit 

per la columna de nodes contigus a una secció propera a un extrem i compareu-la amb 

la distribució teòrica de Collignon. 

 

 

Fig B.16. Distribució de tensions tangencials a una secció propera a un extrem (path). 
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 Càlcul del coeficient de seguretat de la peça (criteri de Von Mises). 

 

 
Fig B.17. Mapa de tensions equivalents de Von Mises (σeq,VM). 

 

B.3.3. Comparació amb els resultats teòrics 

Completeu la taula amb els resultats obtinguts i compareu-los amb els resultats teòrics. 

 
 

 

TAULA DE RESULTATS 

Element finit: PLANE 182 

MALLA POC 

REFINADA 

MALLA 

REFINADA 

4x10 = 40 elements 10x40 = 400 elements 

PARÀMETRE UNITATS 
SOLUCIÓ 
TEÒRICA 

VALOR VALOR 

σx,max+ N/mm2 133,31   

σx,max- N/mm2 -133,31   

τxy,max+ N/mm2 8,88   

τxy,max- N/mm2 -8,88   

δy,max mm 1,45   
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B.4. Part 2: Simulació amb un element finit 3D tipus barra 

B.4.1. Creació d’un model amb 10 elements finits tipus barra. 

El procediment per crear el model és el següent: 

IMPORTANT: Per defecte ve escollit el sistema mètric d’unitats (kg, m, s, ºC, A, N, V). Abans 

de la introducció de les dades, és recomanable escollir el sistema d’unitats que s’utilitzarà al 

llarg de l’anàlisi i mantenir la coherència en tot moment. Per fer-ho, es pot fer des de Units → 

Unit Systems, i marcar la casella de la columna B del sistema d’unitats que es desitgi. Així per 

exemple, si utilitzem com a criteri de longitud el mm i com a criteri de força el N (fila 8), els 

resultats que obtindrem en deformada seran mm i en tensions MPa (N/mm2). 

Pre-procés 

1. Definició de l’anàlisi 

Per a realitzar una anàlisi estructural estàtica, cal afegir al Project Schematic el sistema 

d’anàlisi Static Structural ja sigui mitjançant doble clic, o bé arrossegant-lo a l’esquemàtic.  

És recomanable anomenar i desar el projecte en aquest moment. 

2. Definició del tipus de material 

Doble clic a Engineering Data i afegir un nou material. 

 Doble clic a Isotropic Elasticity dins de Linear Elastic a la caixa d’eines de l’esquerra i 

introduir els valors marcats en groc: 

- Young’s Modulus = 1.72E5 (MPa); Poisson’s Ratio = 0.275 

Per tornar al Project Schematic només cal tancar la pestanya d’Engineering Data. 

3. Definició de la geometria i de la secció 

- Per la creació d’una línia en el pla XY: clic a l’eix Z global per orientar la vista en el pla 

XY, clic al botó inferior Select New Sketch Plane i clic a qualsevol punt del pla XY per 

començar l’esbós. Dibuixar la línia de 600 mm al llarg de l’eix X. Per acabar clic a 3D 

Mode o prémer la tecla D. 

- Al menú superior: Prepare → apartat Beams → Profiles → Rectangle. Veure que es 

poden seleccionar altres tipus de seccions: doble T, secció en U, secció en L... 
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- Al menú lateral esquerre: Structure → desplegar Beam Profiles → botó dret al perfil 

rectangular i seleccionar Edit Beam Profile. Introduir les dimensions de la secció en 

mm des del menú lateral: B=15 i H=40. Tornar a l’altra pestanya. 

- Apartat Beams: Display → Solid Beams. 

- Apartat Beams: Create → clic a la línia. 

- Apartat Beams: Orient → clic a la línia. Orientar la secció de manera que l’eix Y local 

quedi en la direcció vertical positiva. 

Tancar l’SpaceClaim i retornar a la finestra del projecte. 

4. Definició del model 

Doble clic a Model. En aquest punt, el Workbench ha d’importar la geometria i mostrar-la al 

programa Mechanical, on es completarà la definició del model i es resoldrà. Dels panells 

situats a l’esquerra, el superior anomenat “Outline” conté un arbre amb tots els elements del 

model, mentre que el panell “Details” permet definir configuracions de cadascun d’ells. 

 Panell “Outline” → Model → Geometry → SYS\Beam 

- Panell “Details” → Material → Assignment: escollir el material definit prèviament. 

5. Definició del mallat 

Dividir la línia en 10 divisions fent el següent: 

 Botó dret a Mesh → Insert → Sizing 

- Panell “Details” → Scope → Geometry: es selecciona la línia amb l’eina de selecció 

corresponent i Apply. 

- Panell “Details” → Definition → Type: Number of Divisions 

- Panell “Details” → Definition → Number of Divisions: 10 

Per crear 10 elements finits tipus barra a partir de la línia dividida en 10 divisions, cal fer el 

següent: 

 Botó dret a Mesh → Insert → Method 

- Panell “Details” → Scope → Geometry: seleccionar la línia i Apply. 
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- Panell “Details” → Definition → Element Order: Linear 

 Botó dret a Mesh → Generate Mesh 

 

 

Fig B.18. Discretització de la barra en 10 elements finits tipus barra. 

Solució 

6. Definició dels enllaços o condicions de contorn 

Una barra a l’espai té 6 graus de llibertat. Per tant, cal restringir els 6 GL per tal d’evitar que la 

peça tingui moviment de sòlid rígid. Del punt situat a l’extrem esquerre se’n restringiran les 

tres components del moviment i la rotació en l’eix X, mentre que del punt situat a l’extrem dret 

només les components Y i Z del moviment. 

Per restringir el moviment: 

 Botó dret a Static Structural → Insert → Displacement 

- Panell “Details” → Scope → Geometry: seleccionar el punt corresponent i Apply. 

- Introduir un valor de 0 en la component del moviment que es vol restringir (X, Y o Z) o 

deixar en Free si té moviment lliure. 

Per restringir la rotació: 

 Botó dret a Static Structural → Insert → Fixed Rotation 

- Panell “Details” → Scope → Geometry: seleccionar el punt corresponent i Apply. 
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- Panell “Details” → Definition: definir quines components (X, Y, o Z) de la rotació són 

lliures (Free) i restringides (Fixed). 

7. Definició de la càrrega 

Com que es tracta d’una barra, cal aplicar una càrrega linealment repartida qL (Line Pressure) 

amb unitats N/mm, a calcular per l’alumne. 

 Botó dret a Static Structural → Insert → Line Pressure 

- Seleccionar la línia i Apply. 

- Panell “Details” → Definition → Define By: Components 

- Introduir la component Y de la pressió amb el signe corresponent en N/mm. 

8. Resolució 

 Botó dret a Solution → Solve 

 

B.4.2. Anàlisi de la deformada i del desplaçament vertical màxim (δy,max).  

Per l’element barra, el valor del màxim del desplaçament total s’assembla molt al valor de 

δy,max. 

 

 

Fig B.19. Deformada. 
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Fig B.20. Mapa de desplaçaments verticals UY. 

B.4.3. Anàlisi dels diagrames d’esforços (Mz i Ty). 

El procediment per poder visualitzar els diagrames d’esforços (Mz i Ty) és el següent: 

1. Visualització dels eixos locals dels elements finits 

Abans d’analitzar els diagrames d’esforços, cal comprovar si els eixos locals dels EF 

coincideixen o no coincideixen amb els eixos globals. Cal destacar que els diagrames 

d’esforços s’han de visualitzar respecte els eixos locals dels elements finits. 

 Botó dret a Solution → Insert → Coordinate Systems → Elemental Triads 

 Clic a Wireframe al menú superior per visualitzar l’interior dels elements. 

 

Fig B.21. Eixos locals per cadascun dels elements finits. 
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2. Visualització del diagrama d’esforços 

 Botó dret a Model → Insert → Construction Geometry 

- Botó dret a Construction Geometry → Insert → Path 

- Panell “Details” → Definition → Path Type: Edge 

- Panell “Details” → Scope → Geometry: seleccionar la línia i Apply. 

 Botó dret a Solution → Insert → Beam Results → Shear-Moment Diagram 

- Panell “Details” → Scope → Path: seleccionar el camí creat. 

- Panell “Details” → Definition → Type: Directional Shear-Moment Diagram (VY-MZ-

UY). 

- Panell “Details” → Integration Point Resuts: Averaged 

 

Fig B.22. Diagrama d’esforços tallants Ty, moments flectors Mz i desplaçaments verticals δy. 
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B.5. Part 3: Expressar l’estat de tensió a un punt crític de la peça 

B.5.1. Determinar el tensor tensió a un punt crític de la secció. 

Indicacions inicials:  

 Per a la resolució d’aquesta qüestió, cal considerar els resultats del model amb malla 

refinada (400 elements) de la part 1. 

 Dins de la secció crítica, es demana analitzar el punt situat a una distància y=-h/2 de 

l’eix neutre (punt 1). 

 

Fig B.23. Identificació del punt 1. 

 Els components del tensor tensió σy, σz i τyz són nuls d’acord amb les hipòtesis de peça 

prismàtica. 

 

 

[σ]x,y,x,punt 1= [

σx τxy τxz

τxy 0 0

τxz 0 0

] 
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Annex C: Comandes bàsiques en ANSYS 

Workbench 

IMPORTANT: Per defecte ve escollit el sistema mètric d’unitats (kg, m, s, ºC, A, N, V). Abans 

de la introducció de les dades, és recomanable escollir el sistema d’unitats que s’utilitzarà al 

llarg de l’anàlisi i mantenir la coherència en tot moment. Per escollir el sistema d’unitats es pot 

fer des de Units → Unit Systems, i marcar la casella de la columna B del sistema d’unitats que 

es desitgi. Així per exemple, si utilitzem com a criteri de longitud el mm i com a criteri de força 

el N (fila 8), els resultats que obtindrem en deformada seran mm i en tensions MPa (N/mm2). 

Preprocessador 

1. Definició de l’anàlisi 

Per a realitzar una anàlisi estructural estàtica, cal afegir al Project Schematic el sistema 

d’anàlisi Static Structural ja sigui mitjançant doble clic, o bé arrossegant-lo de la caixa d’eines 

a l’esquemàtic. S’afegirà el component Static Structural i tots els seus mòduls: 

 El mòdul Engineering Data s'utilitza per definir les propietats del material. 

 El mòdul Geometry permet triar entre tres opcions: l’aplicació SpaceClaim i l’aplicació  

DesignModeler, que es poden utilitzar per dibuixar una nova geometria 2D o 3D o bé 

importar un model CAD d'altres programes com SolidWorks. 

 Els mòduls de Model, Setup, Solution i Results obren l'aplicació Mechanical, que 

s’utilitza per configurar, resoldre i analitzar la simulació. 

És possible realitzar múltiples anàlisis amb dades compartides (per exemple: les propietats 

del material o la geometria). A tal fi, cal arrossegar la cel·la del sistema origen al sistema destí. 

2. Definició del material 

Doble clic a Engineering Data i afegir un nou material introduint el nom al final de la llista de 

materials. 

Per definir un comportament elàstic lineal d’un material amb comportament isotròpic lineal cal: 

 Doble clic a Isotropic Elasticity dins de Linear Elastic a la caixa d’eines de l’esquerra i 
introduir els valors marcats en groc. En aquest cas, el mòdul de Young i el coeficient 
de Poisson. 

Si es vol definir un comportament material no lineal, cal definir el comportament del tram lineal 

de la manera explicada anteriorment i a més definir la no-linealitat: 

 Doble clic a Multilinear Isotropic Hardening dins de Plasticity i introduir una taula amb 
els valors de la corba tensió deformació. 
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Per tornar a la finestra principal només cal tancar la pestanya d’Engineering Data. 

3. Creació de la geometria 

Per defecte, l’Ansys analitza els problemes en 3D. Per reduir el problema a una anàlisi 2D cal: 

 Botó dret a Geometry → Properties → Advanced Geometry Options → Analysis Type 
→ 2D. 

Tot i haver-hi altres opcions, en aquest document només es detalla la creació de la geometria 

mitjançant l’SpaceClaim. 

  Botó dret a Geometry → New SpaceClaim Geometry. 

Per orientar la vista en el pla XY cal clicar sobre l’eix Z del sistema d’eixos globals a la part 

inferior esquerra i per començar un nou esbós cal clicar a la segona icona del grup d’icones 

situades a la part inferior anomenada Select New Sketch Plane i a continuació clicar sobre el 

pla XY. 

L’SpaceClaim proporciona diferents eines de dibuix com, per exemple, creació de línies, 

rectangles, cercles, arcs, etc. Les mesures de cada un dels elements es van introduint a 

mesura que es van dibuixant.  

IMPORTANT: Per evitar futur problemes, a l’acabar la creació de la geometria, cal passar al 

mode 3D ja sigui clicant sobre la icona marcada en vermell o bé prement la tecla D. 

L’SpaceClaim està enllaçat amb la finestra del projecte, de manera que no requereix guardar 

el model creat des d'aquesta finestra i es pot tancar sense cap perill i tornar a la finestra del 

projecte. Tot i així, és recomanable anomenar i desar el projecte en aquest moment des de la 

finestra del projecte. El Workbench guardarà un fitxer .wbpj i una carpeta separada. 

Mantingueu-los junts quan mogueu el projecte de directori. 

 

 

4. Definició del model 

Doble clic a Model. En aquest punt, el Workbench ha d’importar la geometria i mostrar-la al 

programa Mechanical, on es completarà la definició del model i es resoldrà. Dels panells 

situats a l’esquerra, el superior anomenat “Outline” conté un arbre amb tots els elements del 

model, mentre que el panell “Details” permet definir configuracions de cadascun d’ells. 
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 Panell “Outline” → Model → Geometry 
- Panell “Details” → Definition → 2D Behavior: es pot triar diferents opcions per l’element 

finit (deformació plana, tensió plana, etc). 

 Panell “Outline” → Model → Geometry → SYS\Surface 
- Panell “Details” → Definition → Thickness: introduir el gruix de la geometria (compte 

amb les unitats). 
- Panell “Details” → Material → Assignment: escollir el material definit prèviament. 

5. Generació del mallat 

 Panell “Outline” → Model → Mesh 
- Panell “Details” → Defaults → Element Size: s’introdueix la mida dels elements. 

 Botó dret a Mesh → Insert → Method 
- Panell “Details” → Scope → Geometry 
- Seleccionar la geometria i Apply 
- Panell “Details” → Definition → Method: es selecciona el tipus de forma de l’element 

(Triangular, Quadrilater, ...). 
- Panell “Details” → Definition → Element Order: es selecciona l’ordre d’interpolació dels 

elements (Lineal o Quadràtica) 

 Botó dret a Mesh → Generate Mesh 

Solucionador 

6. Aplicació de les condicions de contorn 

El Workbench proporciona diferents mètodes de selecció que permeten seleccionar vèrtexs, 

arestes, cares o cossos. També hi ha l'opció de seleccionar nodes, cares d’elements o 

elements sencers. Per canviar entre els diferents mètodes s’utilitzen els botons de la part 

superior de la pantalla. 

 

Restriccions de moviment 

 Botó dret a Static Structural → Insert → Displacement 
- Panell “Details” → Scope → Geometry 
- Seleccionar a on es vol restringir el moviment (nodes, línies, àrees, etc) amb el mètode 

corresponent i Apply. 
- Introduir un valor de 0 en la component del moviment que es vol restringir (X o Y) o 

deixar en Free si té moviment lliure. 

Aplicació de forces 

 Botó dret a Static Structural → Insert → Force 

- Seleccionar el node o punt a on es vol aplicar la força i Apply.  
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- Introduir el valor i la direcció de la força (si tenim la propietat Define By a Vector) o les 
components de la força (si tenim la propietat Define By a Components). 

Aplicació de pressions 

 Botó dret a Static Structural → Insert → Pressure 
- Seleccionar el tipus d’element geomètric (línies, àrees, etc) on es vol aplicar la pressió 

i Apply. 
- Introduir el valor de la pressió amb el signe corresponent. 

7. Solucionar 

Realització d’un càlcul lineal (petits desplaçaments) 

 Botó dret a Solution → Solve 

Realització d’un càlcul no lineal (grans desplaçaments) 

A grans trets, un càlcul no lineal consisteix en aplicar la càrrega en diferents passos i no de 

forma simultània. En cada pas de càrrega es calcula la geometria deformada del model, i en 

el pròxim pas de càrrega aquesta s’aplica sobre la geometria deformada. Per altra banda, 

aquest procés s’acostuma a implementar aplicant la càrrega progressivament en petits sub-

passos, resolent el problema de forma incremental(*). 

 Panell “Outline” → Model → Static Structural → Analysis Settings 
- Panell “Details” → Solver Controls → Large Deflection: On 

(*) Per al càlcul incremental: 
- Dins “Number Of Steps” cal definir el número de passos per realitzar el càlcul no lineal. 
- Auto Time Stepping: On 
- Introduir el mateix valor en “Initial Substeps”, “Minimum Substeps” i “Maximum 

Substeps”.  

 
Postprocessador 

8. Visualització de resultats 

IMPORTANT: Cada vegada que es vulgui visualitzar un resultat cal tornar a resoldre el model. 

Per això, és habitual afegir tots els resultats que es vulguin analitzar abans de resoldre’l. Un 

cop inserits tots els resultats d’interès, s’avaluen amb: 

 Botó dret a Solution → Evaluate All Results 

 

Visualització de resultats de desplaçaments 

 Botó dret a Solution → Insert → Deformation → Total o Directional (segons si es volen 
veure els desplaçaments totals o en una direcció concreta). 

Visualització de la deformada 

 Botó dret a Solution → Insert → Deformation → Total 

 Panell “Outline” → Model → Static Structural → Solution → Total Deformation  
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 Amb les opcions del menú superior ajustar la visualització desitjada. Per exemple, la 
primera opció a “Solid Fill” i la segona a “Show Undeformed WireFrame” per visualitzar 
el contorn la geometria inicial. 

 

 

Visualització de resultats de tensions 

 Botó dret a Solution → Insert → Stress → Tensions principals, normals, tangencials 
(Shear), etc. 

- Per la tensió normal cal escollir en quina direcció es vol al panell “Details” → Definition 
→ Orientation: X, Y o Z Axis. 

Visualització de resultats de deformacions 

 Botó dret a Solution → Insert → Strain → Deformacions principals, normals, tangencials 
(Shear), etc. 

- Per la deformació normal cal escollir en quina direcció es vol al panell “Details” → 
Definition → Orientation: X, Y o Z Axis. 

Visualització de resultats en forma vectorial 

Qualsevol resultat amb orientació es pot representar en forma vectorial. Els més interessants 

en aquest tipus d’anàlisis són el vector de les direccions principals (Solution → Insert → Stress 

→ Vector Principal) i el vector desplaçament (Solution → Insert → Deformation → Total). 

 Activar el gràfic vectorial mitjançant la icona del menú superior. 

 

 Amb els vectors visibles, es pot modificar la seva aparença utilitzant els controls del 

menú superior “Vector Display” (longitud, alineació, forma, etc). 

Visualització dels resultats a través d’un “camí” definit per l’usuari. 

 Botó dret a Model → Insert → Construction Geometry 
- Botó dret a Construction Geometry → Insert → Path 
- Panell “Details” → Definition → Path Type: Two Points 
- Panell “Details” → Start → Location → Click to Change: seleccionar el node/punt d’inici 

amb el mètode de selecció adequat i Apply. 
- Panell “Details” → End → Location → Click to Change: seleccionar el node/punt final 

amb el mètode de selecció adequat i Apply. 

 Botó dret a Solution → Insert → Linearized Stress → Tensions principals, normals, 
tangencials (Shear), etc. 

- Panell “Details” → Path: seleccionar el camí d’interès. 
- Per la tensió normal cal escollir en quina direcció es vol al panell “Details” → Definition 

→ Orientation: X, Y o Z Axis. 
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- Un cop avaluats els resultats, aquests es mostren de tres maneres: sobre la geometria 
en la finestra principal (Geometry), en un gràfic en la part inferior esquerra (Graph), i 
de manera tabulada en la part inferior dreta (Tabular Data).  

Guardar imatges 

Per tal de guardar les imatges de la pantalla, cal seguir les següents instruccions: 

 New Figure or Image (menú superior) → Image to File. 
- Si es desmarca la casella “Current Graphics Display”, es poden configurar aspectes 

com la resolució de la imatge, llegenda, fons, etc. (Si es pretén imprimir en paper, 
marcar l’opció de fons blanc!) 

 

Per altra banda, si només es vol copiar al porta-retalls la imatge actual, es pot fer seguint el 

procediment anterior però seleccionant “Image to Clipboard” o simplement mitjançant la 

drecera del teclat Ctrl+C. 
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Annex D: Estructuració d’un curs d’ANSYS 

Workbench 

D.1. Introducció 

Aquest curs pretén ser una introducció a la simulació de problemes de mecànica estructural 

amb el mètode dels elements finits mitjançant la versió acadèmica de l’ANSYS Workbench. 

Està dirigit tant a usuaris d’ANSYS APDL, com a usuaris provinents d’altres programaris de 

simulació numèrica, o usuaris sense experiència però amb coneixements del mètode dels 

elements finits. 

Els curs es divideix en tres grans blocs. En el primer s’introdueixen els conceptes bàsics de la 

utilització de l’ANSYS Workbench de forma general, i en el segon i el tercer s’expliquen més 

detalladament les anàlisis estàtiques i dinàmiques, respectivament. 

S’han comptabilitzat unes 14 hores presencials (6,5 hores d’explicacions i 7,5 hores 

d’exercicis) a dividir entre 7 sessions de dues hores on es poden combinar explicacions sobre 

el programa amb la realització d’exercicis. Es disposa d’una col·lecció d’exercicis proposats 

que es creu que ajuden a entendre el funcionament del programa. 

D.1.1. Objectius 

 Familiaritzar-se amb la interfície i funcionament de l’ANSYS Workbench i les 

aplicacions que incorpora (ANSYS Discovery SpaceClaim i ANSYS Mechanical). 

 Resolució d’anàlisis estàtiques lineals i no lineals (amb no linealitats geomètriques, 

materials, o de contacte) amb l’ANSYS Workbench. 

 Resolució d’anàlisis dinàmiques (modals, de resposta harmònica, transitòries i 

espectrals) amb l’ANSYS Workbench. 

D.2. Continguts 

BLOC 1. INTRODUCCIÓ A L’ANSYS WORKBENCH 

1. Pantalla principal 

2. Definició de les propietats dels materials 

3. Definició de la geometria 
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- Introducció a l’ANSYS Discovery SpaceClaim 

- Creació de sòlids 2D 

- Creació de sòlids 3D 

- Creació de bigues 

- Importació de la geometria d'altres programaris de CAD 

4. Definició del model 

- Introducció a l’ANSYS Mechanical 

- Definició del comportament de la peça 

- Definició de connexions 

- Definició del mallat 

5. Aplicació de les condicions de contorn 

6. Solucionador 

7. Anàlisi de resultats 

BLOC 2. ANÀLISI ESTÀTICA 

1. Anàlisi estàtica lineal 

2. Anàlisi estàtica no lineal 

- No linealitats geomètriques 

- No linealitats materials 

- Contactes 

- Opcions de càlcul no lineals 

BLOC 3. ANÀLISI DINÀMICA 

1. Anàlisi modal 

2. Anàlisi de resposta harmònica 

3. Anàlisi transitòria 

4. Anàlisi espectral 
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D.3. Planificació 

Temari Exercicis Temps 

explicació 

Temps 

exercicis 

BLOC 1. INTRODUCCIÓ A L’ANSYS WORKBENCH (5h) 3h 30’ 1h 30’ 

1. Pantalla principal 

2. Definició de les propietats dels materials 

3. Definició de la geometria 

4. Definició del model 

5. Aplicació de les condicions de contorn 

6. Solucionador 

7. Anàlisi de resultats 

 

 

1.1, 1.2 i 1.3 

5’ 

10’ 

1h 20’ 

1h 

20’ 

15’ 

20’ 

 

 

1h 30’ 

BLOC 2. ANÀLISI ESTÀTICA (5h) 1h 45’ 3h 15’ 

1. Anàlisi estàtica lineal 

2. Anàlisi estàtica no lineal 

2.1, 2.2, 2.3 

2.4 

30’ 

1h 15’ 

2h 30’ 

45’ 

BLOC 3. ANÀLISI DINÀMICA (4h) 2h 2h 

1. Anàlisi modal 

2. Anàlisi de resposta harmònica 

3. Anàlisi transitòria 

4. Anàlisi espectral 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

30’ 

30’ 

30’ 

30’ 

30’ 

30’ 

30’ 

30’ 

TOTAL 

7h 15’ 6h 45’ 

14 hores 
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D.4. Exercicis proposats 

BLOC 1. INTRODUCCIÓ A L’ANSYS WORKBENCH 

Exercici 1.1 Dibuixar la següent geometria 2D amb l’ANSYS Discovery SpaceClaim. La 

línia que uneix els punts 3 i 4 és un arc de 20 mm de radi (es recomana utilitzar l’eina Three-

Point Arc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercici 1.2 Dibuixar la següent geometria 2D amb l’ANSYS Discovery SpaceClaim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punt X (mm) Y (mm) 

1 0 159,5 

2 15 159,5 

3 15 72,5 

4 10 60 

5 10 0 

6 0 0 

Punt X (mm) Y (mm) 

1 0 30 

2 15 30 

3 15 0 

4 5 0 

5 0 5 

1 2 

3 

4 

5 6 
X 

Y 

1 2 

3 4 

5 

X 

Y 
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Exercici 1.3 Dibuixar la següent geometria 3D tipus biga amb l’ANSYS SpaceClaim. 

 

 

BLOC 2. ANÀLISI ESTÀTICA 

Exercici 2.1 Realitzar la part 1 de la Pràctica 3 de Mecànica dels Medis Continus (Annex 

A). La geometria correspon amb la de l’Exercici 1.1. 

Exercici 2.2 Realitzar la part 2 de la Pràctica 3 de Mecànica dels Medis Continus (Annex 

A). La geometria correspon amb la de l’Exercici 1.2. 

Exercici 2.3 Realitzar la part 2 de la Pràctica 2 de Resistència de Materials (Annex B). La 

geometria correspon amb la de l’Exercici 1.3. 

Exercici 2.4 Simular la no linealitat geomètrica i de contacte. Les barres estan enquestades 

en les línies 1-4 i 6-7, mentre que el punt 5 té un desplaçament vertical negatiu imposat 

externament de 2 mm. El gruix de les barres és de 2 mm. 

Per obtenir més detalls a l’hora de definir el contacte no lineal de les barres consultar el 

següent vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7xg8z4CF1qw  

 

 

Punt X (mm) Y (mm)  Punt X (mm) Y (mm) 

1 0 0 5 35,5 4 

2 40 0 6 75,5 4 

3 40 3 7 75,5 7 

4 0 3 8 35,5 7 

https://www.youtube.com/watch?v=7xg8z4CF1qw
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BLOC 3. ANÀLISI DINÀMICA 

Exercici 3.1 Anàlisi modal. A la planxa d’acer de la figura s’hi aplica una força vertical 
negativa de 50 N al llarg de l’aresta superior de l’extrem dret. Calcular les 5 primeres 
freqüències naturals i modes de vibració naturals associats. 

 

Exercici 3.2 Anàlisi de resposta harmònica. Acoblar un sistema d’anàlisi de resposta 
harmònica a l’anàlisi modal de l’exercici 3.1. Calcular la resposta harmònica pel cas anterior. 

Exercici 3.3 Anàlisi transitòria. Acoblar un sistema d’anàlisi transitòria a l’anàlisi modal de 
l’exercici 3.1. Substituir la força vertical constant pel següent històric de càrrega. 

 

Exercici 3.4 Anàlisi espectral. Acoblar un sistema d’anàlisi espectral a l’anàlisi modal de 
l’exercici 3.1. Introduir la següent excitació freqüencial en els suports (RS Displacement en Y). 

 

Freqüència (Hz) Desplaçament vertical (mm) 

0,1 0,5 

800 0,5 
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