
SpaceClaim és ANSYS mesher
alapok



A SpaceClaim kezdő felülete

- Itt lehet váltani a Sketching és 3D módok között.
- Sketching esetén mindig ki kell választanunk a síkot 

vagy a 3D objektumunk felületét, amelyre rajzolni 
akarunk. 

- A felület kiválasztása a fenti Select (kiválasztás) 
eszközzel történhet, az alapsík kiválasztása pedig a 
képernyő alján látható 2. ikonnal.

Ezzel az ikonnal lehet beforgatni 
a síkot a nekünk megfelelő 
pozícióba



Sketching
- Sketching módban a Sketch (vázlat) részben található 

eszközökkel tudunk rajzolni. 
- A pontos hely megadásához javasolt a vázlatvonal 

(alsó sor, első ikon) használat. 
- Miután megkezdtük a rajzot, a méreteket beírva és 

egy ENTERT ütve megfelelő méretűvé válik az 
alakzatunk. 

- Amennyiben az alakzatunk zárt, 3D módba 
visszatérve, egyből egy felületet kapunk.

- Törölni a vonalat kiválasztva a DEL billentyűvel lehet.



3D műveletek

- A Pull (húzás) eszközzel kitudjuk húzni a felüleünket.
- A méretet csak be kell írni és nyomni egy ENTERT.



3D műveletek

- A Pull (húzás) eszközzel tudjuk elforgatva is kihúzni a 
felületeket.

- Ehhez ki kell választani egy forgatás tengelyt is, amit 
pl. egy sketch-ben megrajzolhatunk, vagy   
használhatunk egy létező élt.

- Után be kell írni a szöget és nyomni egy ENTER-t.



3D műveletek

- Egy élt kiválasztva CTRL-C CTRL-V-vel másolhatjuk.
- A Move (mozgatás) funkcióval a megfelelő irányt 

kiválasztva és távolságot megadva el tudjuk mozgatni 
az objektumokat.

Mozgatás után



3D műveletek

- Egy 2D objektumot kiválasztva, 
majd Sketching módba átváltva 
tudunk az adott objektum síkjába 
tudunk rajzolni. 

- Amennyiben az eredeti görbe 
nem kell, törljük.



3D műveletek

- A Blend (összesimítás) paranccsal 
lehet átmentet képezni két felület 
között

- A Ruled segments (szabályos 
szeletek) opcióval bekapcsolásával 
lehet egyenes alkotóval 
összesimítani. 

- Természetesen van lehetőség egy 
pálya mentén is az összesimításra

- A zöld pipával lehet véglegesíteni 
a műveletet.



3D műveletek

- Ha egyenes akarjuk folytatni a 
kihúzást, akkor másoljuk és 
beillesztjük a végfelületünket, és 
használhatjuk a Pull-t

- Egy felületet kiválasztva a New 
plane segítségével tudunk síkot 
beilleszteni (pl. későbbi 
rajzoláshoz)



3D műveletek

- A Split Body (test felosztása) 
eszközzel lehet feldarabolni egy 
testet.

- Ehhez válasszuk ki, először a 
darabolandó  testet, majd a vágó 
felületet, síkot, vagy élt

- Ha egy testet szeretnénk kivágni, 
használjuk a Combine (egyesítés) 
funkciót.

- Ha feldaraboltuk a testünket, és utána szeretnénk használni a 
Pull-t, ügyeljünk arra, hogy a No merge (nincs összevonás) 
opció legyen bekapcsolva, mert különben összeolvadnak a 
testek



3D műveletek

- Több test esetén használjuk a 
Workbench fül Share (megosztás) 
parancsát, hogy a hálózó számára 
összekapcsoljuk a testeinket.

- A zöld pipával hajthatjuk végre a 
megosztást



Workbench

- Ügyeljetek arra, hogy 
Workbenchben, a Geometry
properties-nél a compare parts on
update be legyen kapcsolva és az 
analysis type-nál a megfelelő 
legyen beállítva 



Mesher

- Az alap háló méretet a Mesh-en 
belül a Defaults-ban lehet beállítani

- Hogy milyen geometriát (pont, él, 
felület, test) szeretnétek kiválasztani, 
azt fenn tudjátok beállítani



Mesher

- Határréteg háló, egyéni hálóméretet, hálózási módot, stb. a 
Mesh-en jobbgomb és azon belül az insert-tel lehet megadni, 
értelemszerűen kiválasztva megfelelő opciót



Mesher

- Method megadásánál ki kell választani a testeket és a hálózási 
módszert



Mesher

- Határréteg háló (inflation) megadásánál ki kell választani a 
testeket (2D-ben felületeket) és azokat a felületeket (2D-ben 
éleket), amelyeken a határréteg hálót létre akarjuk hozni

- Ezenfelül meg kell még adnunk pl. az első cella magasságát a 
rétegek számát és a növekedési arányt.



Mesher

- Ne feledjetek el Named selection-t beállítani (él/felület/test 
kiválasztva és jobb Create named selction vagy csak simán 
nyomni egy N-t a kiválasztás után)

- Ha ez megvan, egy update után a hálót átviszi Fluent-be a 
program. Ekkor a workbenchben egy pipa jelenik meg a Mesh
sor mellett.


