
Завдання для гр. І-116ав, 216б (весняний семестр 2020) з предмету 
«Моделювання об'єктів і процесів в комп'ютерних системах» 

на період з 16.03.2020 по 12.04.2020 

Викладач: проф. каф. ДММ, д.т.н. Мартиненко Г.Ю. (gmartynenko@ukr.net) 

 

Навчальний пакет з вільною ліцензією: 

Ansys Free Student Software Downloads 

Download Ansys Student 2020 R1: https://www.ansys.com/academic/free-student-products 

 

Завдання сформульовані за Help-системою до ПК ANSYS20.2, що розміщено онлайн, або ANSYS 

Help 2020 R1, що встановлено на ПК (назви пунктів в попередніх версіях аналогічні): 

Mechanical APDL Documentation 

https://ansyshelp.ansys.com/account/Secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v201/en/ai_sinfo/ans_intro.html 

або вставити в Go To Page ... адресу help/ai_sinfo/ans_intro.html для переходу на сторінку 

 

 
Загальна теорія ПК ANSYS: 

Theory Reference 

https://ansyshelp.ansys.com/account/Secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v201/en/ans_thry/ans_thry.html 

або вставити в Go To Page ... адресу help/ans_thry/ans_thry.html для переходу на сторінку 

 

 
Теоретичні положення за видами аналізів конструкцій: 

Chapter 15: Analysis Procedures 

https://ansyshelp.ansys.com/account/Secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v201/en/ans_thry/thy_anproc.html 

або вставити в Go To Page ... адресу help/ans_thry/thy_anproc.html для переходу на сторінку 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ: 
 
I. Самостійно розглянути теоретичний матеріал за Help-системою до ANSYS20.1: 
 
1. Гармонічний аналіз в ПК ANSYS 

15.4. Harmonic Analysis 

https://ansyshelp.ansys.com/account/Secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v201/en/ans_thry/thy_anproc4.ht

ml 

або вставити в Go To Page ... адресу help/ans_thry/thy_anproc4.html для переходу на сторінку 

 

 
 

2. Спектральний аналіз в ПК ANSYS 

15.7. Spectrum Analysis 

https://ansyshelp.ansys.com/account/Secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v201/en/ans_thry/thy_anproc7.ht

ml 

або вставити в Go To Page ... адресу help/ans_thry/thy_anproc7.html для переходу на сторінку 

 

 
 

3. Аналіз перехідних динамічних процесів в ПК ANSYS 

15.2. Transient Analysis 

https://ansyshelp.ansys.com/account/Secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v201/en/ans_thry/thy_anproc2.ht

ml 

або вставити в Go To Page ... адресу help/ans_thry/thy_anproc2.html для переходу на сторінку 

 

 
 



II. Самостійно розглянути методики виконання зазначених аналізів за Help-системою до 
ANSYS20.1: 
 
Методики виконання різних аналізів конструкцій в ПК ANSYS 
Structural Analysis Guide 
https://ansyshelp.ansys.com/account/Secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v201/en/ans_str/Hlp_G_StrTOC.
html 
або вставити в Go To Page ... адресу help/ans_str/Hlp_G_StrTOC.html для переходу на сторінку 

 
 
1. Гармонічний аналіз в ПК ANSYS 
Chapter 4: Harmonic Analysis 
https://ansyshelp.ansys.com/account/Secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v201/en/ans_str/Hlp_G_STR4.ht
ml 
або вставити в Go To Page ... адресу help/ans_str/Hlp_G_STR4.html для переходу на сторінку 

 

 
2. Спектральний аналіз в ПК ANSYS 
Chapter 6: Spectrum Analysis 
https://ansyshelp.ansys.com/account/Secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v201/en/ans_str/Hlp_G_STR6.ht
ml 
або вставити в Go To Page ... адресу help/ans_str/Hlp_G_STR6.html для переходу на сторінку 

 

 
3. Аналіз перехідних динамічних процесів в ПК ANSYS 
Chapter 5: Transient Dynamic Analysis 
https://ansyshelp.ansys.com/account/Secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v201/en/ans_str/Hlp_G_STR5.ht
ml 
або вставити в Go To Page ... адреса help/ans_str/Hlp_G_STR5.html для переходу на сторінку 

 

 
 



III. Самостійно виконати зазначені аналізи c використанням наведених в системі допомоги до 
ANSYS20.1 методик: 
 
1. Гармонічний аналіз в ПК ANSYS 
Файл «Harmonic Analysis of a Cantilever Beam.pdf» 
 
2. Спектральний аналіз в ПК ANSYS 
Файл «Spectrum Analysis of a Simply Supported Beam.pdf» 
або аналіз в інтерактивному режимі з розділу 6.3. Example: Spectrum Analysis (GUI Method) – адреса 
https://ansyshelp.ansys.com/account/Secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v201/en/ans_str/Hlp_G_STR6_5.
html або help/ans_str/Hlp_G_STR6_5.html 
 
3. Аналіз перехідних динамічних процесів в ПК ANSYS 
Файл «Transient Analysis of a Cantilever Beam.pdf» 
або будь-який приклад в інтерактивному режимі з розділу 5.7. Where to Find Other Example – адреса 
https://ansyshelp.ansys.com/account/Secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v201/en/ans_str/Hlp_G_STR5_9.
html або help/ans_str/Hlp_G_STR5_9.html 
 
Скласти звіти за даними розрахунками із зазначенням вихідних даних завдання і скріншотів, що 
ілюструють хід виконання. 
 
 
ОЦІНЮВАННЯ: 
 
Лабораторний практикум (max 50 балів): 
Аудиторні лабораторні роботи (що відбулися в період до 16.03.2020) – 6 робот, максимум по 5 балів за 
кожну – разом max 30 балів 
 
Самостійні лабораторні роботи (на період з 16.03.2020 по 12.04.2020) 
Завдання №1, максимум 10 балів 
Завдання №2, максимум 10 балів 
Завдання №3, максимум 10 балів 
 
Всього: max 60 балів (якщо сума балів за лабораторний практикум перевищить 50, то перевищення 
буде додано до балів за теоретичний матеріал!) 
 
Теоретичний матеріал (max 50 балів): 
Комп'ютерний тест – 40 питань (1,25 балу за кожну правильну відповідь) 
або 
інший варіант (в залежності від умов карантину та змін у Графіку освітнього процесу НТУ "ХПІ" на 
2019-2020 навчальний рік) 
Всього: max 50 балів 
 
РАЗОМ: max 100 балів 
 
Оцінка за іспит за шкалою: 
 

F Fx E D C B A 
1-34 35-59 60-63 64-74 75-81 82-89 90-100 

 


