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3 Úvod 

1 ÚVOD 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY 

V úvodní přednášce se seznámíte s: 
1. Problematikou modelování. 
2. Analytickým a numerickým přístupem k řešení problémů. 
3. Jak pracuje metoda konečných prvků. 
4. Stručná historie metody konečných prvků. 

 
 

 

MOTIVACE: 

Matematické modelování je velmi účinnou metodou, pomocí které můžeme 
poznávat vlastnosti zkoumaného objektu a to i v době, kdy reálný objekt 
ještě fyzicky neexistuje. V současnosti se nejčastěji matematické modely 
realizují s využitím počítačů. Pomocí počítačové simulace můžeme s 
modelem experimentovat, bez obavy jeho zničení jako v případě fyzických 
modelů, a vyladit jeho vlastnosti a tím výrazně zrychlit vývoj a ušetřit 
náklady. 

 

Audio 1.1 Motivace 

 
Na druhou stranu však rostou požadavky na znalosti. Výpočtář, tedy ten kdo 
pracuje s daným modelem, musí znát teorii příslušného oboru, do kterého 
řešení problému spadá, popřípadě oborů v případě multidisciplinárních 
simulací, a jednak musí mít znalosti o použité numerické metodě řešení a v 
neposlední řadě dobře zvládat práci na počítači. 

V tomto přednáškovém textu se seznámíme se základními informacemi o v 
současné době nejužívanější numerické metodě v oblastech technických 
simulací, tj. Metodě konečných prvků. 
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1.1 MODELOVÁNÍ 

Modelování neboli simulace, představuje experimentální proces, při němž se zkoumanému 
objektu (originálu, modelovému systému) jednoznačně dle určitých kritérií přiřazuje model 
(modelový objekt). Model může být: 

• fyzický model, 
• abstraktní model, 
• kombinovaný model. 

 

Audio 1.2 Modelování 

 
 
Fyzický model umožňuje provádět experimenty s modelem a zkoumat tak vlastnosti 
originálu pomocí dějů stejné fyzikální podstaty. Příkladem může být zkoumání obtékání 
vzduchu kolem modelu letadla, v aerodynamickém tunelu. Kromě fyzického modelu můžeme 
originálu přiřadit model abstraktní. Je výsledkem některé obecné vědy (např. matematické 
teorie pružnosti). Tento model již neumožňuje provádět experimenty stejné fyzikální 
podstaty. Umožňuje zkoumat jevy probíhající na originále pomocí matematického popisu 
jejich průběhů. Kombinovaný model je takový, kdy část modelu je fyzická a část abstraktní. 
V tomto textu se zaměříme pouze na modely abstraktní a to pouze na modely výpočtové. 
Při užití abstraktních modelů je možno se setkat i s pojmy fyzikální a matematický model. 
Pod pojmem fyzikální model se rozumí např. funkční schéma stroje, mechanismu nebo 
zařízení. Matematický model v užším smyslu představují rovnice popisující chování 
fyzikálního modelu. 

 

Audio 1.3 Fyzický model 

 
 

1.1.1 Chyby vznikající při modelování 
Při vytváření a vlastním řešení daného výpočtového modelu mohou a také vznikají chyby. 
Chyba je realita, se kterou se musí počítat. Nejzávažnější chyba je taková, kdy daný model 
neobsahuje všechny důležité vlastnosti podstatné z hlediska řešení daného problému. 
Takováto chyba je těžko odhalitelná, model se chová správně, ale neřeší námi hledaný 
problém. Tento typ chyby budeme nazývat jako kvalitativní chyba. Opakem předchozí 
chyby je chyba složitosti, kdy model obsahuje kromě podstatných vlastností i vlastnosti 
nepodstatné. V lepším případě se prodlouží doba řešení problému, v horším případě se nemusí 
získat řešení úlohy vůbec. Dalším typem chyby je chyba kvantitativní, kdy model obsahuje 
všechny podstatné vlastnosti z hlediska řešení problému, ale jejich kvantitativní vyjádření je 
pro řešení problému nedostatečné. Častá chyba, která se vyskytuje při realizaci řešení, je 
chyba konkretizační. Model je sice vytvořen správně, obsahuje všechny podstatné vlastnosti, 
ale při jeho řešení vznikne chyba, např. chybné zadání vstupních údajů, chyba v nevhodné 
volbě použitého programu, aj. Tento typ chyb je snadno odhalitelný kontrolou získaných 
výsledků.  

 

Audio 1.4 Chyby při modelování 
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Kromě chyb vznikajících při tvorbě výpočtového modelu se musí ještě při interpretaci 
získaných výsledků uvažovat chyby použité metody. O těch se zmíníme později. 

1.1.2 Obecný postup při vytváření modelů 
Postup při vytváření a řešení výpočtového modelu se dá obecně shrnout  
do následujících kroků: 

1. Zadání úlohy. 
2. Rozbor zadání a smyslu úlohy. 
3. Výběr teorie, která bude použita při řešení úlohy (pruty, skořepiny, rovinná napjatost, 

atd.). 
4. Volba metody řešení (analyticky, numericky). 
5. Sestavení úplného souboru vstupních dat (geometrie, materiál, zatížení, aj.). 
6. Sestavení výpočtového modelu (zjednodušení, co zahrnout a co vypustit). 
7. Vlastní řešení. 
8. Zpracování výsledků a jejich interpretace. 
9. Rozhodnutí o dalším postupu (konec, nebo pokračování s upraveným modelem). 

Proto, aby úloha mohla být vyřešena správně, musí mít řešitel potřebné znalosti, získané 
jednak ve škole, jednak praxí či samostudiem. Pro řešení vlastní úlohy musí mít k dispozici 
výpočetní prostředek, což je v současnosti nejčastěji počítač s vhodným hardwarovým a 
softwarovým vybavením. Asi nejdůležitější vlastnostmi při tvorbě výpočetních modelů jsou v 
první řadě tvůrčí schopnosti, zkušenost, cit a intuice. 

1.2 ANALYTICKÉ A NUMERICKÉ POSTUPY ŘEŠENÍ 

Konkrétní fyzikální děje lze popsat diferenciálními rovnicemi, případně soustavou 
diferenciálních rovnic, spolu s okrajovými podmínkami, odpovídajícími fyzikální realitě.  
Pro volbu metody řešení existují dvě základní možnosti.  První možností je řešení analytické, 
druhou možností je řešení numerické. 

 

Audio 1.5 Postupy 

 

1.2.1 Analytické postupy řešení 
Při analytickém řešení hledáme výsledek ve tvaru spojitých funkcí. Využívají se přitom 
postupy matematické analýzy, využitím diferenciálního a integrálního počtu. Výhodou tohoto, 
historicky staršího postupu je, že v případě nalezení analytického řešení v uzavřeném tvaru 
máme k dispozici obecnou funkční závislost mezi vstupními veličinami (proměnnými) a 
výstupními veličinami řešeného problému. S takto získaným předpisem pak lze jednoduše 
pracovat a je použitelný pro obdobný typ problémů. Základním problémem však je, že 
nalezení analytického řešení v uzavřeném tvaru je možné pouze pro velmi omezenou třídu 
úloh. Zpravidla se jedná o úlohy s jednoduchou geometrií a při odvození je použito mnoho 
zjednodušení. Toto omezení je všeobecně známo a většina problémů praxe nedovoluje 
uzavřené řešení. Geometrie je často velmi složitá, zatížení různorodé, materiál se nechová 
lineárně, nelze ho považovat za homogenní, atd. 

 

Audio 1.6 Analytické postupy 
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1.2.2 Numerické postupy řešení 
Řešení numerické, je řešení přibližné. Při tomto postupu se převádí problém hledání 
spojitých funkcí na problém hledání konečného počtu neznámých parametrů, pomocí nichž se 
hledané funkce přibližně aproximují.  Tento přechod se označuje jako diskretizace spojitého 
problému. Diskretizovaný problém je řešen algebraickými prostředky v konečném počtu 
kroků. Bez použití výpočetní techniky je tento proces velice obtížně zvládnutelný. Numerické 
řešení je v zásadě dostupné pro každou matematicky popsanou úlohu, jakékoliv geometrie a 
jakkoliv komplikovanou. Při praktických aplikacích je však složitost úlohy omezena 
kapacitou dostupného hardware a software a v neposlední řadě i časovými nároky na výpočet. 
Výsledky numerického řešení se vztahují jen k jedné konkrétní úloze. Jakékoliv úpravy a 
optimalizace vyžadují opakování celého procesu tvorby a řešení modelu. 
Existuje mnoho metod pro numerického řešení. V současné době je v technické praxi 
jednoznačně nejpoužívanější pro řešení inženýrských úloh metoda konečných prvků (MKP). 
Tato numerická metoda má největší výhodu ve své univerzálnosti. Dostupné výpočtové 
konečnoprvkové programy jsou již velmi robustními softwarovými balíky. Před příchodem 
MKP se v hojné míře používala tzv. metoda sítí. Další numerickou metodou je např. metoda 
hraničních prvků (MHP). Budoucností by mohly být například tzv. bezsíťové metody (Mesh 
Free Method). Numerické metody se bouřlivě rozvíjejí a jen čas ukáže, které postupy jsou 
nejvýhodnější pro řešení konkrétních typů úloh. 

 

Audio 1.7 Numerické řešení. 

 
 

1.3 METODA KONEČNÝCH PRVKŮ 

Metoda konečných prvků (MKP)1, je výpočetní metoda určená pro získání aproximativního 
řešení problémů zahrnující širokou škálu fyzikálních dějů (pružnost, teplo, proudění, …). 
Jedná se o metodu velmi účinnou. Historicky vznikla při analýze napjatosti konstrukcí a záhy 
se rozšířila a získala široké uplatnění v dalších oblastech. Jmenujme například výpočty 
stacionárních i nestacionárních teplotních polí, výpočty elektrických polí, proudění, atd.  

1.3.1 Jak pracuje MKP? 
Metoda konečných prvků je numerická metoda, kterou lze použít na řešení různých 
fyzikálních problémů. Jednotlivé kroky metody jsou nezávislé na řešeném fyzikálním 
problému, a lze je shrnout do následujících kroků: 

1. Diskretizace problému, rozbití oblasti řešení na relativně samostatné podoblasti, tzv. 
prvky popřípadě elementy. 

2. Formulace chování elementu (analýza prvku). Sestavení matematických rovnic 
popisující chování jednoho typu prvků. 

3. Sestavení rovnice pro celou soustavu. 
4. Aplikace okrajových podmínek. 
5. Řešení systému rovnic soustavy s aplikovanými okrajovými podmínkami. Výsledkem 

jsou primární proměnné, např. v případě deformační varianty metody konečných prvků 
se jedná o posuvy. 

6. Získání odvozených (sekundárních, gradientních) veličin. Příkladem jsou například 
přetvoření (deformace) a napětí.  

                                                 
1 angl. Finite Element Method (FEM) 
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Audio 1.8 Jak pracuje MKP 

 
 
V tomto textu se převážně zaměříme na řešení problematiky mechaniky kontinua pružného 
tělesa zatíženého silovým působením.  
Základní kroky, techniky a terminologie metody konečných prvků bude vysvětlena s použitím 
obrázku Obr. 1. Představme si, že budeme řešit okrajový problém. Okrajový problém je 
matematický problém ve kterém je jedna neznáma (či více neznámých), která musí splňovat 
diferenciální rovnici problému kdekoliv v dané oblasti a dále pak splňovat předepsané 
okrajové podmínky na hranici řešené oblasti.  
 

1
2

3

P(x,y)
a)

b)

c)

 
Obr. 1 - Obrázek k uvedení základních pojmů MKP 
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Obrázek Obr. 1a) představuje řešenou oblast, můžeme si přestavit například obecné pružné 
těleso. Pro jednoduchost uvažujme dvourozměrný případ. V obecném bodě 𝑃(𝑥,𝑦) bude 
hledaná neznámá veličina nabývat hodnotu 𝑓(𝑥,𝑦). Pod neznámou veličinou si můžeme 
představit například posuv bodu pružného tělesa, teplota v určitém bodě tělesa, aj. V případě 
jednouché hranice a jednoduchých okrajových podmínkách, je možno získat řešení 
v uzavřené formě, tj. získáme rovnici (rovnice) kde budou jednoznačně vstupům přiřazeny 
výstupy. V praktických případech je však oblast často geometricky velmi komplikovaná, 
stejně tak i aplikované okrajové podmínky a získat řešení v uzavřené formě je zhola nemožné. 
V tomto případě přichází ke slovu aproximativní řešení založené na numerických technikách. 
Právě metoda konečných prvků je jednou ze zástupců těchto technik. 
Na obrázku Obr. 1 b) je zakreslen malý trojúhelník, který vybírá z celé řešené oblasti malou 
podoblast konečné délky. Tuto podoblast budeme nazývat konečno-prvkový element, 
zkráceně element, popřípadě prvek. Je nutno si uvědomit, že tento element není 
infinitesimální. To znamená, že element nemá „nekonečně malé“ rozměry dx a dy, ale že jeho 
rozměry jsou konečné (byť mohou být i velmi malé). Vrcholy trojúhelníku jsou označeny 
čísly a tyto vrcholy budeme nazývat uzly. Uzel je specifický bod elementu, ve kterém je 
počítána neznámá hledaná veličina. Externí uzly jsou umístěny na hranici konečno-prvkového 
elementu a kromě výpočetního bodu se mohou využít ke spojení s dalšími elementy. Kromě 
těchto externích uzlů je možno pracovat i s interními uzly, ty leží uvnitř elementu. Tyto uzly 
nelze použít k propojení na další elementy, ale pouze jako body pro výpočet neznáme 
veličiny. O této problematice bude pojednáno v některé z následujících kapitol. V našem 
případě jsou na obrázku Obr. 1 zobrazeny jen externí uzly. 
Další otázkou je, jak zjistit hodnoty hledané veličiny mimo uzly daného elementu, tj. 
v dalších místech elementu. Odpověď na tuto otázku je zásadní pro metodu konečných prvků. 
Hodnota hledané proměnné v mimo-uzlových bodech elementu je získána interpolací 
z hodnot proměnné určených v uzlech elementu. Pro náš případ trojúhelníkového elementu 
se třemi uzly lze napsat následnou rovnici: 

𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑁1(𝑥,𝑦) ∙ 𝑓1 + 𝑁2(𝑥,𝑦) ∙ 𝑓2+𝑁3(𝑥,𝑦) ∙ 𝑓3, (1.1) 
 
kde 𝑓1,𝑓2 𝑎 𝑓3 jsou hodnoty proměnné v uzlech elementu a 
𝑁1,𝑁2 𝑎 𝑁3 jsou interpolační funkce, nejčastěji nazývané jako tvarové funkce. 
Je důležité si v tuto chvíli uvědomit, že interpolační funkce jsou určeny (navrženy) předem a 
popisují nám změnu hledané proměnné nad daným elementem. Interpolační funkce jsou často 
voleny ve tvaru polynomů. 
Jak teď přejít od jednoho elementu k formulaci problému nad celou oblastí? Z obrázku Obr. 1 
c) je patrno, že oblast je pokryta více elementy, které jsou spojeny ve svých externích uzlech. 
Toto spojení musí být naformulováno tak, aby hodnoty hledané proměnné v uzlu byly stejné 
pro všechny elementy stýkající se právě v daném uzlu.  Toto je podmínka spojitosti 
(kontinuity) hledané proměnné. Současně se v konečno-prvkové formulaci předpokládá i 
spojitost na hranicích mezi elementy. Kdyby neplatila podmínka spojitosti, pak by ve 
zkoumané oblasti vznikaly nespojitosti, fyzikálně např. trhliny (strukturální analýza), dvě 
stejné teploty v jednom bodě (teplotní analýzy), atd. 
Jak je patrno z předchozího textu, v hledané oblasti je splněna spojitost (kontinuita) hledané 
proměnné. Když se však zaměříme na průběhy gradientních veličin (např. vzniklých 
derivací původní proměnné) obecně spojitost není zachována. Toto je důležitý poznatek. 
Často nás, ale tyto sekundární (odvozené) veličiny zajímají více než primární proměnná. 
Například v případě strukturální analýzy je primární proměnnou posunutí a odvozené 
proměnné jsou přetvoření (deformace) a napětí. Hodnoty přetvoření a napětí nejsou spojité. 
Nicméně z hodnot diskontinuit se dá usoudit na přesnost řešení a upravit například síť pro 
nový, přesnější výpočet.  
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Proces náhrady oblasti konečnými prvky se nazývá síťování a výsledek je konečno-prvková 
síť. Jestliže interpolační funkce splňují určité podmínky (viz později), konečno-prvkové 
řešení konverguje k exaktnímu řešení problému. Konvergenci můžeme v metodě konečných 
prvků popsat následující větou:  
Při zahušťování sítě konečných prvků se numerické řešení musí blížit k řešení 
odpovídajícího spojitého problému.  
Obecně tedy platí, čím větší počet elementů, tím přesnější řešení. Na druhou stranu s počtem 
elementů roste časová náročnost řešení a je proto vhodné volit síť tak, aby získaný výsledek 
byl dostatečně přesný a výpočet netrval zbytečně dlouho. Správně vytvořit konečno-prvkovou 
síť je spíše umění než věda. Konvergence je graficky naznačen na Obr. 2. 

Počet elementů
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Spojité řešení

Numerické řešení pomocí MKP

 
Obr. 2 - Konvergence 

Na následujícím obrázku Obr. 3 je znázorněn geometrický model sestavy reálné součásti - 
kleštiny a následujícím obrázku Obr. 4 jeho možná konečno-prvková reprezentace. 
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Obr. 3 - Geometrický model kleštiny 

 
Obr. 4 - Možná konečno-prvková diskretizace kleštiny 

Při odvození základních matic, vektorů a rovnic používaných při metodě konečných prvků, 
lze použít několik postupů: 
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Přímý přístup. Při tomto postupu, přímého odvození jednotlivých charakteristických matic a 
vektorů, se využívá elementárních znalostí z daného vědního oboru a přímé fyzikální 
interpretace problému. Aplikovatelnost tohoto přístupu je sice omezena jen na jednoduché 
typy elementů, avšak studium tohoto postupu umožňuje jednoduché a přirozené „vplutí“ do 
problematiky metody konečných prvků. 
Variační přístup. Při tomto postupu, je konečnoprvková analýza interpretována jako 
aproximativní řešení variačního problému. Mnoho fyzikálních dějů může být kromě 
diferenciální formulace popsána také pomocí ekvivalentní variační formulace. Tento přístup 
je často využíván v literatuře pro formulování základních vztahů metody. Vyžaduje, aby bylo 
možno popsat daný problém ve variační formě, což není vždy možné. Z fyzikálního pohledu 
lze zjednodušeně na variační formulaci pohlížet jako na formulaci energetickou.  
Metoda vážených reziduí. Při použití této metody jsou matice a vektory odvozeny přímo 
z řídící diferenciální rovnice řešeného problému. Tento přístup poskytuje nejobecnější postup 
pro odvození a může být použit na jakýkoliv praktický vědecký či inženýrský problém. 
Tohoto postupu lze použít i pro odvození jiných přibližných metod, např. kolokační, metoda 
nejmenších čtverců, metoda konečných objemů, Galerkinova metoda, apod.  

1.3.2 Historie metody 
V stručnosti popsat historii zrodu a využití metody je zcela nemožné a ani to není účelem 
tohoto textu. Ale protože platí, že: „Kdo nezná historii, nemůže porozumět přítomnosti ani 
budoucnosti.“, pokusíme se na pár řádcích vystihnout nejzákladnější, a snad i klíčové, body 
historie této univerzální a v současnosti velmi používané metody.  
Během vývoje teorie pružnosti lze rozeznat dvě základní vývojové větve. Jedna by se dala 
nazvat jako „nauka o pružnosti a pevnosti“, a dala by se charakterizovat tak, že se jedná o 
větev vzniklou z potřeb průmyslu, sloužící přímo k navrhování popřípadě posouzení 
jednotlivých konstrukcí. Stručně řečeno jedná se o technické, chceme-li inženýrské, řešení 
problémů. Druhá větev by se dala nazvat jako „matematická teorie pružnosti“, která usiluje 
především o matematickou dedukci a správnost výsledných vzorců. Už z nabytých znalostí je 
jasné, že obě uvedené vývojové větve nejsou, a ani nemohou být, v protikladu, protože mají 
společný základ. Oba dva přístupy se navzájem doplňují a současná teorie pružnosti je vlastně 
syntézou obou dvou přístupů. 
Obdobně tomu bylo i při vývoji metody konečných prvků. Daly by se zde rozeznat také 
přístupy, které by se daly nazvat jako „matematické“ a přístupy „inženýrské“.  
K matematické větvi by se daly přiřadit např. práce pánů Rayleigha (1870), Ritze (1909) 
využívající při řešení tzv. interpolačních funkcí (trial functions, interpolation functions) pro 
získání aproximativního řešení daného problému. Tyto práce jsou založeny na variační 
formulaci problému. Obdobně k problému přistupuje např. Galerkin (1915), využívající 
matematickou metodu vážených reziduí. Srovnáme-li práce daných autorů s dnešní metodou 
konečných prvků, zjistíme, že interpolační funkce jsou navrhovány, při těchto dnes již 
klasických metodách, přes celou oblast řešeného problému. Zrod metody se datuje do roku 
1943, když Courant navrhl koncept po částech spojitých funkcí nad danou podoblastí.  
Z druhého, inženýrského pohledu, se postupy, které v sobě zahrnují prvky metody konečných 
prvků, začínají objevovat v období před druhou světovou válkou. Rozvoj převážně leteckého 
průmyslu, růst zatížení a rychlosti strojů, nutí techniky provádět sofistikovanější analýzy. 
Technici, bez podpory moderních počítačů, vytvářejí postupy, které by se daly shrnou pod 
název maticové metody mechaniky. Zde by se daly zahrnou jednak silové metody (neznámá 
veličina je zatížení, tj. síla, známá veličina je posunutí), jednak deformační metody (kde je 
tomu předně naopak, neznáme veličiny jsou posuvy, známé pak zatížení). Kromě těchto 
„čistých“ metod metod existuje i hybridní metoda zahrnující v neznámých parametrech 
jednak posuvy, jednak zatížení. Opět z pohledu soudobé MKP jsou bližší právě metody 
deformační. Zmiňme zde rok 1956 kdy Turner a kol. provedli analýzu rovinné úlohy pomocí 
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rozkladu na prvky trojúhelníkového tvaru s třemi uzly. Klíčově důležitý byl při aplikací těchto 
metod rozvoj výpočetní techniky. 
Inženýrské pojetí metody konečných prvků bylo později prohloubeno především po 
matematické stránce. V roce 1965 Melosh prokazuje, že metoda konečných prvků je moderní 
variantou klasické Ritzovy metody a lze jí řešit i jiné fyzikální problémy. Velmi významným 
přínosem v oblasti aplikace byly práce Zinkiewicze, Cheunga, později pak Fellipa, Ironse, 
Marcala, Odena, Veubekea, z našich autorů pak např. Koláře, Kratochvíla, Zlámala a Ženíška. 
V současnosti je metoda konečných prvků velmi významným prostředkem pro numerickou 
analýzu nejen mechanických vlastností konstrukce. Existuje velké množství programových 
prostředí, ať již komerčních či volných, které jsou výkonné a pro vyškolenou obsluhu i 
přínosné. Na druhou stranu přístup k výpočetnímu software jako k „černé skříňce“ je velice 
nebezpečný a může vést až k závažným chybám.  
První komerční konečno-prvkový výpočetní program je produkt NASTRAN (NASA 
Structural Analysis). Jeho historie spadá do 60. let minulého století a je spojen s dobýváním 
kosmu a s Národním úřadem pro letectví a kosmonautiku (NASA). Produkt Nastran je 
světově nejpoužívanější konečno-prvkový program a v současné době existuje několik klonů 
Nastranu (např. MSC Nastran, NEi Nastran, NX Nastran, OCF Nastran, aj.). Další rozšířené 
konečno-prvkové jsou například software ABAQUS, ANSYS, MARC, aj. 
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1.4 CVIČENÍ 

Seznámení s programem 
Program Patran lze spustit na různých platformách. Zde se zaměříme pouze na grafické 
prostředí spuštěné v operačním systému MS Windows. Na ostatních platformách je toto 
rozhraní a jeho ovládání velmi podobné.  
Program se dá spustit standardními postupy platné pro operační systém Windows a to buď 
spuštěním přes nabídku start, nebo přes zástupce. Po spuštění a načtení (nebo založení nové) 
databáze se objeví rozhraní viditelné na obrázku Obrázek 1.1. Jedná se o nové „skinovatelné“ 
rozhraní uvolněné do plného používání od verze 2010. Při popisu ovládání programu bude 
popisováno právě toto moderní rozhraní. Rozhraní Patranu se skládá z následujících částí:  

• hlavní menu (menu bar),  
• aplikační menu (ribbon groups menus),  
• panel pro rychlý přístup (quick access tulbar),  
• grafické okno (viewport),  
• okno historie (history window),  
• příkazový řádek (command line),  
• aplikační formulář (application form) 
• aplikační strom (model browser) 
• a ikona stavu (status icon).  

 



  

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

14 Úvod 

 
Obrázek 1.1 – Pohled na uživatelské rozhraní programu Patran 

1.4.1 Hlavní menu 

 
Obrázek 1.2 - Hlavní menu programu (vyznačeno červeně) 

Pomocí tohoto menu je možno přistupovat k hlavním funkcím programu. Jednotlivé položky 
menu skrývají následující funkce: 

• Menu File, slouží k práci se soubory, např. založení nové nebo načtení již vytvořené 
databáze, tisk, importy a exporty modelů, aj. 

• Menu Group je zaměřeno na práce s grupami. Grupy jsou zjednodušeně seznamy 
(pojmenované oblasti) modelu, blíže viz níže v textu. Pomocí tohoto menu se dají 
grupy vytvořit, smazat, editovat, atd.  

• Menu Viewport slouží k nastavení zobrazení grafického okna (barvy, osvětlení, atd.) 
a nastavení pohledů v daném okně.  

• Menu Display je určeno k zobrazení a nastavení vzhledu jednotlivých entit jednak 
geometrického, jednak konečnoprvkového modelu.  
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• V menu Preferences jsou dostupné funkce pomocí kterých je možno ovlivnit chování 
programu, jako je nastavení databáze, možností chování myši  
při práci, aj.  

• Menu Tools umožňuje přístup k pomocníkům jako je například MSC.Fatigue určený 
pro únavovou analýzu, Beam Tool určený k definování průřezů, aj.  

• V menu Help je dostupná nápověda k programu.  
• Menu Utilities, zde jsou dostupné další přídavné funkce, které umožňuji efektivněji 

práci při správě a vytváření modelu než základní funkce Patranu.  

Po spouštění programu je nutné si zvolit z nabídky Analysis Preference – řešič (např. Ansys, 
MSC Nastran, MSC Marc). V jednotlivých řešičích jsou dostupné různé typy analýz 
(Analysis Type) – Structural, Thermal, Coupled atd. Navíc mají jednotlivé řešiče rozdílné 
definice materiálů, okrajových podmínek, kontaktů atd. Při pozdější změně řešiče je nutné 
zkontrolovat všechny již provedené kroky (materiál, okrajové podmínky …) a doplnit 
chybějící nebo opravit chybné vstupy. Zde budeme využívat převážně řešič MSC Nastran. 

 
Obrázek 1.3 - Hlavní menu - Preferences 

Při začátku práce v patranu musíme nejprve vytvořit novou (nebo zvolit již vytvořenou) 
databázi. 
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Obrázek 1.4 - Hlavní menu File 

Ukládání případně zálohování se provádí pomocí příkazů Save a Save a Copy. Patran ukládá 
práci průběžně (Preferences/Global) po každém kroku – příkazu. 
Při modelování budete často využívat importu – načtení souboru vytvořeného v jiném 
programu. Na výběr máme z mnoha formátu viz obr. 3.2.- bod 1. V nabídce Options volíme 
podrobnější nastavení – jaké entity chceme importovat, případně jednotky (Model Units – obr 
3.2 bod 4 a 5). 

 
Obrázek 1.5 - Hlavní menu Import 
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1.4.2 Aplikační menu 

 
Obrázek 1.6- Aplikační menu (vyznačeno červeně) 

Aplikační menu (popř. pruh) slouží k přístupu k funkcím Patranu. Jednotlivé záložky 
(ribbony) už svým názvem napovídají, kterou částí procesu tvorby modelu se zabývají. Nemá 
cenu podrobně rozebírat jednotlivé funkce skryté v jednotlivých záložkách, protože jich 
existuje veliké množství. K některým funkcím se dostaneme níže v tomto textu, ostatní je 
možno dohledat v nápovědě. 

1.4.3 Panel pro rychlý přístup k často používaným funkcím 

 
Obrázek 1.7 - Panel pro rychlý přístup (vyznačen červeně) 

Pro často používané funkce je zde panel pro rychlý přístup, který je umístěn  
pod aplikačním menu. Jeho vzhled je možno upravovat a přidávat popř. odebírat jednotlivé 
funkce dle potřeby. Přidání (Add to Quick Access Toolbar) a odebrání (Remove from Quick 
Access Toolbar) je přístupné přes pravé tlačítko myši. Změny se uloží až při vypnutí 
programu.  
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Obrázek 1.8 – Přidání(1-2) a odebrání (3-4) tlačítka z panelu pro rychlý přístup. 

1.4.4 Grafické okno 

Grafické okno (viewport) zabírá největší část uživatelského rozhraní programu. Toto okno lze 
vidět jako velkou modrou plochu na obrázku Obrázek 1.1 

1.4.5 Aplikační formulář 

Přepnutím v aplikačním menu a zvolením funkce se změní vzhled aplikačního formuláře. 
Každý formulář vypadá jinak, ale obsahuje obdobné či stejné typy prvků, pomocí kterých je 
možno vykonávat jednotlivé příkazy. V tomto okně se pracuje metodou „shora - dolů“. 
Jednotlivé názvy položek jsou velmi intuitivní a ke každé položce je dostupná nápověda přes 
horkou klávesu F1. Jak je patrno jednotlivé okno se skládá jednak z „listboxů“ ve kterých se 
vybírá správná položka, jednak z textových oken do kterých se zadávají vstupní hodnoty. Pro 
potvrzení funkce se používají tlačítka. Do vstupních boxů je možno data zadat dvěma 
způsoby, a to jednak manuálně, nebo grafickou cestou, tzn. pomocí selekce myší. 
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Obrázek 1.9 - Aplikační formulář 

1.4.6 Okno historie a příkazový řádek 

Další položkou grafického rozhraní programu Patran je okno historie. V tomto okně se 
vypisují všechny provedené operace, varování a chyby. Vypsané texty mohou být zvýrazněny 
barevně. Normální informace se vypisují černým textem, důležité informace modře a chybové 
hlášky červeně. Proto je vhodné, aby uživatel pracoval s tímto oknem. Pod oknem historie je 
umístěn příkazový řádek, do kterého lze zadávat manuálně příkazy. 
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Obrázek 1.10 - Okno historie a příkazový řádek (vyznačeno červeně) 

1.4.7 Aplikační strom  

Poslední položkou uživatelského rozhraní je aplikační strom. Aplikační strom přehledně 
zobrazuje vytvořené entity – Materials, Properties, Fields, LBCs, Load Cases, Group, 
Simulation, Results.  Umožnuje také tyto entity vytvářet i modifikovat (Create, Modify, 
Delete). 

 
Obrázek 3.7 – Aplikační strom 

 

1.4.8 Ikona stavu 

V pravém horním rohu je umístěna ikona představující glób se symbolem firmy mscsoftware. 
Ikona může být ve třech základních stavech. Pokud se glób netočí, program nevykonává 
žádnou akci. Pokud glób rotuje a jeho podklad je modrý, program vykonává nějakou funkci a 
je možno tuto operaci přerušit příkazem abort. Funkce abort je dostupná  
pod ikonkou představující dlaň a je umístěna na aplikačním pruhu v záložce „Home“ anebo je 
defaultně přítomná v panelu pro rychlý přístup. Poslední stav, který může být indikován 
ikonou stavu, je nepřerušitelná operace. Tento stav je zobrazován rotujícím se glóbem a 
červeným podkladem. Takový to stav nemůže být přerušen abort ikonou, lze ho přerušit  
na úrovní operačního systému a to shozením procesu Patranu. 
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Obrázek 1.11 - Ikona stavu (zvýrazněna červeně) 

1.4.9 Základy práce s myší 
Při prací s myší je vhodné využít selekčního filtru, pomocí kterého je možno zadat pouze 
selekci požadované entity. Defaultní umístění panelu filtru je vlevo od aplikačního formuláře 
avšak tato pozice se dá libovolně měnit (plovoucí panel). Vzhled tohoto filtru se mění dle 
možných selekcí.  

 
Obrázek 1.12 - Selekční filtr (zvýrazněn červeně) 

Při výběru pomocí myši je možno postupovat několika způsoby. Pokud myší pohybujeme po 
grafickém okně, dochází při přechodu přes entitu k zvýraznění této entity (např. plocha, 
objem, atd.). Při kliknutí levým tlačítkem myši na tuto entitu se vyber. Pokud je nutno vybrat 
současně více položek je nutno použít funkční tlačítko „shift“na klávesnici.  
Pro odselekování omylem vybrané entity je možno použít kombinaci „ctrl“ + „shift“ + pravé 
tlačítko myši. Obdobně slouží tlačítka na filtru výběru a to tlačítka „plus“, „mínus“. Tlačítko 
„rovná se“ odpovídá piknutí myší na jednu entitu bez držení funkčních kláves. V případě 
výběru více entit lze využít výběru pomocí boxu a to jednak obdélníkového, který se provádí 
tak, že se zmáčkne levé tlačítko myši a to se drží při táhnutí přes model. Při stlačení klávesy 
„ctrl“ je možno vytvářet výběr pomocí n-úhelníku. Konec výběru se zakončí dvojklikem 
levého tlačítka myši.  
Pod pravým tlačítkem myši v grafickém oknu najdeme další nabídku, která obsahuje vybrané 
příkazy z ostatních částí. 
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Obrázek 1.9 – Pravé tlačítko myši. 

Chování myši a nastavení jednotlivých kláves při výběru se dá upravit v hlavním menu 
v položce „Preferences > Mouse …“ a „Preferences > Picking …“. 

 
Obrázek 1.10 – Nastavení myši a selekce 

V nastavení selekce (Picking Preferences) je velmi užitečný přepínač červeně označený na 
obr. 3.10. Tímto můžeme ovládat způsob výběru entit: 

• výběr všech entit, které jsou byť částečně ve výběru,  
• výběr všech entit, které jsou celé ve výběru. 
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1 TYPY PRVKŮ 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY 

V této kapitole shrneme všechny dosavadní poznatky ohledně elementů a 
dále se seznámíme s dalšími typy prvků. V předchozích kapitolách byly 
probrány detailněji některé typy prvků. Jednalo se o tyčové prvky, 
nosníkové prvky a prvky pro řešení problematiky rovinné pružnosti. Na 
těchto typech prvků byla probrána problematika odvození základních 
charakteristik prvků. Byly zde rozpracovány úlohy týkající se lineárních a 
kvadratických prvků. Dále byla probrána problematika izoparametrických 
prvků. Také byla zmíněna problematika volby interpolačních funkcí. 

Tyto základní informace se dají uplatnit i na další typy prvků. Tvorba 
prvků, jak bylo ukázáno výše, se řídí jednotnou šablonou, takže odvození je 
stejné pro všechny typy prvků. Zde se již nebudeme detailněji zabývat 
odvozením, spíše se zde budeme snažit systematicky vše shrnout. Kdo bude 
mít zájem o detailnější popis, či o odvození jednotlivých matic a vektorů 
pro další typy prvků, ten je okazován na bohatou literaturu týkající se 
metody konečných prvků. 

 
 

 

MOTIVACE: 

Oblast řešení daného problému je často složitá geometrie, která se musí 
v prvním kroku metody konečných prvků diskretizovat na menší podoblasti 
zvané konečné prvky nebo často také nazývané jako elementy. Při tomto 
kroku se přechází z oblasti, která má nekonečný počet stupňů volnosti, tedy 
z kontinua, do oblasti s konečným počtem stupňů volnosti. Existuje mnoho 
přístupů jak provést vlastní diskretizaci, tj. vytvořit síť konečných prvků. 
Vytvoření dobré sítě je základním krokem při metodě konečných prvků, 
protože ovlivňuje jednak čas potřebný pro výpočet, jednak přesnost 
získaných výsledků. I když existují automatické generátory 
konečnoprvkových sítí, přece jen je vytvoření dobré sítě závislé na 
zkušenosti a znalosti výpočtáře. Platí, že vytvoření sítě je spíše umění než 
věda.  
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1.1 DĚLENÍ PRVKŮ 

Tvary, velikosti, počty a také konfigurace (tj. číslování, ovlivňující rozměr výsledných matic) 
použitých uzlů a elementů musí být voleny tak, aby řešená oblast byla pokryta co nejlépe, tj. 
aby výsledky nespojitého diskrétního řešení odpovídaly co nejlépe kontinuálnímu řešení a čas 
výpočtu byl co nejkratší. Většinou je volba typu elementu předurčena tvarem geometrie a 
zvolenou idealizací.  

 

Audio 1.1 Dělení prvků 

 
 
Prvky lze dělit z různých hledisek.  
Dle tvaru prvků můžeme prvky dělit na (nepřihlížíme k fyzikální podstatě ale pouze 
k topologii daného prvku): 
 

• Jednodimenzionální (jednorozměrné) – otevřená křivka 
• Dvoudimenzionální (dvourozměrné) – trojúhelník, čtverec 
• Trojdimenzionální (trojrozměrné) – čtyřstěn, pětistěn, šestistěn  
• „Nula-dimenzionální“ (bezrozměrné) – např. prvky typu osamělá hmota, ty jsou 

definovány pouze bodem. 

V MKP se obvykle pojmem topologie míní vzájemný vztah mezi uzly, hranami a stěnami. 
Dle typu (závisí na fyzikální podstatě problému). Vycházíme zde z klasifikace klasické 
technické mechaniky, tak jak byla aplikována do metody konečných prvků. V mechanice jsou 
definována tělesa typických tvarů a způsoby zatížení, které umožňuji formulovat (byť 
zjednodušeně za přijetí různých předpokladů) jejich chování. Můžeme je ještě rozdělit do 
skupin, zda prvky modelují kontinuum anebo „diskrétní“ systém (elementy se soustředěnými 
parametry). Můžeme zde zahrnout i speciální elementy. Můžeme tedy definovat tyto typy 
prvků: 

• Tyčové (prutové) elementy. Takovýto element může přenášet pouze osovou sílu, 
v tyči tedy vzniká pouze tah či tlak. Těmito prvky se dají modelovat například prutové 
konstrukce, za předpokladu, že se zatěžující síly neblíží kritickým vzpěrným sílám. 
Můžou být použity také pro modelování pružin. Prvky mohou být obecně použity pro 
2D či 3D úlohy (souvisí s formulací). Stupně volnosti prvku jsou uzlové posuvy. 
Geometrické parametry, které jsou při idealizaci zanedbány (příčné rozměry), musí 
být zadány hodnotou pomocí parametrů (např. plocha průřezu). Pozn.: v systému 
NASTRAN umožňuje tyčový prvek přenášet i krouticí moment, a tím pádem můžeme 
získat i hodnoty napětí od krutu. Z tohoto důvodu musí být stupně volnosti rozšířeny i 
o natočení způsobené krutem. 

• Nosníkové elementy. Využívají se pro modelování liniových těles, která jsou 
namáhána ohybem. Vychází se z Bernoulliových či Timošenkových formulací 
nosníků. Kromě ohybů tyto prvky umožňují přenášet tah/tlak a krut. Stupně volnosti 
v uzlech prvků jsou jednak posunutí, jednak natočení. Prvky mohou být obecně 
použity pro 2D či 3D úlohy (souvisí s formulací). Geometrické parametry, které jsou 
při idealizaci zanedbány (příčné rozměry), musí být zadány hodnotou pomocí 
parametrů (např. momenty setrvačnosti, aj.). 
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• Kontinuální elementy. Diskretizují kontinuum. Typická je pro ně shoda 
dimenzionality úlohy a dimenzionality elementu. Implementují se jako prostorové 
(3D) a rovinné (2D). Při dvourozměrné (rovinné) implementaci mají prvky různou 
formulaci (rovinná napjatost, rovinná deformace, axisymetrické (rotačně symetrické) 
úlohy). Uzlovými parametry jsou obvykle složky posuvů. Tvarově jsou tyto elemenaty 
nejčastěji trojúhelníky a čtverce pro rovinné úlohy, a čtyřstěny, pětistěny, šestistěny 
pro prostorovou úlohu. Geometrické parametry, které jsou při rovinné idealizaci 
zanedbány, musí být zadány hodnotou pomocí parametrů (např. tloušťka). 

• Skořepinové elementy. Používají se k diskretizaci plošných těles (obecně 
zakřivených, tj. vyskytují se v 3D prostoru). Přenášení jednak membránové složky, 
jednak složky ohybové. Jedná se tedy o obdobu nosníkových elementů ve vyšší 
dimenzi. Obecně jsou definovány na základě Kirchhoffových či Midnlinových teorií. 
Uzlovými parametry jsou posuvy a natočení. Tvarově jsou tyto elemenaty nejčastěji 
trojúhelníky a čtverce. Geometrické parametry, které jsou při idealizaci zanedbány, 
musí být zadány hodnotou pomocí parametrů (např. tloušťka skořepiny). Pozn.: Někdy 
se setkáváme i s rozšířeným dělením na desky, stěnodesky a skořepiny.  

• Pružiny. Představují silovou, či momentovou, vazbu mezi dvěma uzly, nebo mezi 
uzlem a okolím. Tuhostní vlastnosti jsou vyjádřeny přímo hodnotou. 

• Hmoty. Představují hmotu (resp. setrvačný moment), která je soustředěna do jediného 
uzlu. Velikost je zadána přímo číselnou hodnotou. Využívá se převážně 
v dynamických analýzách pro zjednodušení modelování. 

• Tlumiče. Představují silovou, respektive momentovou vazbu mezi relativními 
rychlostmi dvou uzlů, či uzlu a okolí. Vlastnosti vazby jsou zadány přímo. Využívá se 
převážně v dynamických analýzách pro zjednodušení modelování. 

• Speciální prvky. Do této skupiny bychom mohli zahrnout například tzv. rigid prvky 
reprezentující obecné vazby (MPC), popřípadě kontaktní prvky (např. gap elementy), 
aj. Nemají přímou vazbu na řešenou strukturu. 

Dále bychom mohli prvky dělit podle druhu použitého interpolačního polynomu na prvky: 
• Seredndipity, 
• Lagrangeovské, 
• Hermitovské. 

Podle použitého řádu polynomu: 
• Lineární, 
• Kvadratické, 
• Kubické a vyšší. 

Dle formulace: 
• Standardní 
• Izoparametrické 
• Subparametrické 
• Superparametrické 

Dle typu integrace základních vztahů pří odvození: 
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• Analytické 
• Numerické 

1.2 KONVERGENCE V METODĚ KONEČNÝCH PRVKŮ 

1.2.1 Interpolační funkce 
Víme, že základní idea metody konečných prvků je rozložení složité řešené oblasti na 
jednodušší podoblasti, tzv. prvky, popř. elementy, které se stýkají pouze v uzlových bodech. 
Řešení se provádí pouze v uzlech a řešení se aproximuje nad každým elementem zvlášť 
pomocí předem určených jednoduchých funkcí. Při formulaci chování elementu je nutno 
právě zvolit tyto náhradní funkce. Nejčastěji se užívají polynomické interpolační funkce1.  
Nicméně je možno použít i například trigonometrické funkce, ale ty jsou při formulacích 
používány zřídka. Zde se zaměříme pouze na polynomické funkce. Proč jsou právě nejčastěji 
používány polynomy? Důvody jsou následující: 
 

1. Je jednoduché pracovat a počítačově zpracovat rovnici s polynomiální interpolační 
funkcí. Například je velice jednoduché provádět derivaci či integraci takovéto funkce. 

2. Je jednoduché zpřesnit řešení zvýšením stupně polynomu. Teoreticky si můžeme 
představit, že polynom nekonečného stupně odpovídá exaktnímu řešení.  

3. Mají důležité vlastnosti z pohledu konvergence, viz později v kapitole. 

Jestliže je interpolační polynom prvního řádu, element se nazývá lineární element. Při 
použití polynomu vyššího řádu se jedná o tzv. element vyššího řádu. Nejčastěji se používají 
kvadratické elementy, které využívají interpolační polynom druhého stupně. Elementy 
vyšších řádů (kvadratické a výše) obsahují kromě hraničních uzlů i další uzly na hranici nebo 
uvnitř oblasti, tzv. meziuzly a to právě z důvodu formulace pomocí vyšších stupňů polynomu. 

1.2.2 Konvergence 
Při řešení úlohy jakoukoliv přibližnou metodou, tedy i metodou konečných prvků, je 
základním požadavkem přesnost řešení, tj. jak se aproximativní řešení „přimyká“ řešení 
exaktnímu. Přesnost řešení při zahušťování sítě se musí zvětšovala, tj. blížila se exaktní 
hodnotě. Mluvíme o konvergenci.  

 

Audio 1.2 Konvergence 

 
 
Víme, že přesnost řešení nejvíce ovlivňuje způsob dělení řešené oblasti a vhodná volba 
interpolačních funkcí prvků. Aby byla splněna podmínka konvergence, musí prvky (přesněji 
interpolační funkce) splňovat určitá kritéria.  Jedná se o podmínky spojitosti a úplnosti.  

 

Audio 1.3 Podmínky. 

 
 
  

                                                 
1 V tomto textu se bude používat název interpolační funkce. Někdy se setkáváme i s názvem aproximační 
funkce. S pohledu elementu se však jedná spíše o interpolaci, protože funkce přesně prochází hodnotami v 
uzlových bodech. U aproximace by tato funkce nemusela procházet hodnotami vypočtenými v uzlech. Z pohledu 
řešení problému se však jedná o aproximaci. O problematice interpolace a aproximace viz numerická 
matematika. 
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Formulujme tato kritéria, pro případ mechaniky, takto: 
Spojitost znamená, že funkce popisující chování elementu (v mechanice pružného tělesa 
posunutí, v teplotních úlohách teplota, atd.) musí být spojitá, jak uvnitř, tak na hranici mezi 
prvky. Spojitost zajišťuje, že v důsledku zatížení nevznikají mezery mezi prvky.  

 

Audio 1.4 Spojitost 

 
V případě, že jsou v uzlových bodech neznámými pouze funkční hodnoty (posunutí), potom 
musí být ve všech bodech hranice mezi jednotlivými prvky zajištěna pouze spojitost těchto 
funkčních hodnot. Mluvíme o tzv. C0 spojitosti. Pokud jsou v uzlových bodech neznámými i 
první derivace funkčních hodnot (např. úhel natočení u nosníkových prvků), potom 
aproximační funkce musí též zajišťovat spojitost v odpovídajících derivacích. Mluvíme o tzv. 
C1 spojitosti. Obecně můžeme hovořit o Cn spojitosti. Stručně lze tuto podmínku vyjádřit tak, 
že na hranici mezi prvky i uvnitř prvku musí aproximované posuvy splňovat minimální 
požadavky spojitosti, závislé na typu úlohy. 
Úplnost lze definovat tak, že chování prvku (aproximační funkce) splňuje následující 
požadavky: 

• Při posuvu prvku jako tuhého tělesa musí zůstat přetvoření (deformace) a z nich 
plynoucí napětí nulové. 

• Prvek musí být schopen přesně popsat stav konstantního přetvoření. Bude-li těleso 
děleno na neomezeně rostoucí počet elementů, stává se v limitě každý element 
neomezeně malým. Jestliže deformace na prvku bude konstantní, potom lze zřejmě 
aproximovat v konstrukci libovolný průběh deformace. 

 

Audio 1.5 Úplnost 

 
 

Pokud aproximační funkce splňuje obě dvě výše uvedené podmínky (spojitost a úplnost), 
říkáme, že prvek je komformní. Konvergence k přesnému řešení je v takovémto případě 
monotónní. Když není splněna podmínka spojitosti, úloha přesto konverguje k přesnému 
řešení. Tato konvergence však již není monotónní. V každém případě však prvek musí 
splňovat podmínku úplnosti. Pokud jsou aproximační funkce spojité, ale ne úplné, řešení 
konverguje (dokonce monotónně), avšak k chybnému výsledku. K ověření funkčnosti 
nekomformních prvků (které splňují podmínku úplnosti, avšak nesplňují podmínku spojitosti) 
se využívá tzv. Patch Test.   Provádí se tak, že se z několika prvků vytvoří úloha, ta se zatíží 
buď posuvy, nebo silami, které odpovídají stavu konstantní deformace. Shoda předpokladu a 
výsledku výpočtu potvrzuje správnost. 

1.3 CHYBY METODY 

Při řešení problému existují dva základní zdroje chyb: 
• Chyba modelu, viz kapitola 1. 
• Chyba metody, tato kapitola. 

Obecně lze v metodě konečných prvků najít následující zdroje chyb: 
Diskretizační chyba vzniká nahrazením spojité oblasti konečným počtem prvků. Záleží tedy 
na tom, jakým počtem uzlů a elementů nahradíme zkoumanou oblast. Můžeme říct, čím více 
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elementů, tím více se blížíme spojitému řešení problému. Z toho vyplývá, že diskretizační 
chybu lze ovlivnit správně vytvořenou sítí.  

 

Audio 1.6 Diskretizační chyba 

 
 
Formulační chyba souvisí s volbou typu elementu, přesněji s volbou interpolační funkce nad 
elementem, která popisuje jeho chování. Je možno volit z různých typů funkcí, prakticky se 
nejčastěji používá lineární a kvadratická aproximace. Velikost formulační chyby lze tedy 
snížit správnou volbou elementu. 

 

Audio 1.7 Formulační chyba 

 
 
Numerická chyba souvisí jednak s tím, jak pracuje počítač s reálnými čísly 
(zaokrouhlování), jednak s tím, že jsou při výpočtů integrací a derivací použity přibližné 
numerické metody. Je nutné podotknout, že v dobře navrženém konečno-prvkovém programu 
je numerická chyba zanedbatelná vůči chybě formulační. 

 

Audio 1.8 Numerická chyba 
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1.4 CVIČENÍ 

Rovinné prvky – rovinná napjatost, rovinná deformace, axisymetrie, 
 
2D úlohy jsou zjednodušením skutečných 3D úloh. Do této části můžeme zařadit 3 různé typy 
úloh:  

1. Úlohy rovinné napjatosti – rovinná úloha, kde ve „směru kolmém“ jsou nulová napětí. 
2. Úlohy rovinné deformace – rovinná úloha, kde ve „směru kolmém“ jsou nulové 

deformace (je zabráněno posunutí). 
3. Axisymetrické úlohy – rotačně symetrické úlohy. 

Pro řešení rovinné napjatosti (Plane Stress) budeme používat solver 400 (Obr.1 D,E). 
Nastavení je velmi jednoduché: 

• Element Properties / Material Name – materiál zadáme ze seznamu běžným způsobem 
(Obr.1 B) 

• Element Properties / Material Orientation – zadáváme u neizotropních materiálů, 
příklad si ukážeme později, nebudeme nastavovat 

• Element Properties / Thickness – tloušťka desky (Obr. 1 C) 
• Element Properties  - Další položky nebudeme nastavovat. 
• Vytvoříme geometrii a okrajové podmínky (v rovině xy). 
• Před spuštěním řešiče musíme zapnout solver 400 (Obr. 1 E). 

 
Obr. 1 Nastavení Element properties pro řešení úlohy rovinné napjatosti. 

Úlohu budeme řešit v rovině xy.  To znamená, že těleso, deformační i silové okrajové 
podmínky leží pouze v této rovině. Na obr. 2 je výsledek řešení jednoduché desky o 
rozměrech 100x200x1 mm, deska je na jedné straně pevně uchycena a na druhé zatížena 
konstantní liniovou silou (10 N do uzlu, 5 N do krajních uzlů). 
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Obr. 2 Jednoduchá úloha na rovinnou napjatost, průběh napětí ve směru osy y [MPa]. 

Při řešení rovinné deformace postupujeme obdobně. Můžeme použít solver 101 (nebo i 
400 jako v přechozím případu). Nastavení je podobné jako v předchozím případu: 
• Element Properties / Material Name – materiál zadáme ze seznamu běžným způsobem 

(Obr.3 A, B) 
• Element Properties - Další položky nebudeme nastavovat. 
• Vytvoříme geometrii a okrajové podmínky (v rovině xy). 
• Před spuštěním řešiče zkontrolujeme solver 101 (Obr. 3 C). 

Úlohu musíme znovu řešit v rovině xy.  To znamená, že těleso, deformační i silové 
okrajové podmínky leží pouze v této rovině. Na obr. 4 je výsledek řešení „nekonečně 
dlouhé“ desky o rozměrech 100x200 mm. V tomto případě nezadáváme tloušťku, ta je 
uvažována jako jednotková.  Deska je na jedné straně pevně uchycena a na druhé zatížena 
konstantní liniovou silou (10 N do uzlu, 5 N do krajních uzlů). 
Jak rovinnou deformaci, tak rovinnou napjatost lze řešit i jinými způsoby (pomocí 
skořepinových prvků nebo i objemových prvků).  
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Obr. 3 Nastavení Element properties pro řešení úlohy rovinné deformace. 

 
Obr. 4 Výsledek řešení při rovinné deformaci. 

Jak rovinnou deformaci, tak rovinnou napjatost lze řešit i jinými způsoby (pomocí 
skořepinových prvků nebo objemových prvků). Postup, kdy k řešení použijeme prvky 
(elementy) přímo určené pro rovinnou napjatost (deformaci) je z hlediska nejvhodnější 
z hlediska velikosti (stupňů volnosti) úlohy. Z praktického hlediska se rovinná napjatost 
(deformace) využívá u speciálních úloh (např. trhliny) případně pro výukové účely 
(odvození matice tuhosti). Speciální úlohy, kde máme velkou výpočetní náročnost, 
můžeme rozdělit na dvě části: 

• Velký počet elementů: 
o  Řešení trhlin (viz lomová mechanika), kde na povrchu průchozí trhliny 

máme rovinnou napjatost a uprostřed máme rovinnou deformaci.  
o Řešení kontaktních úloh. 

• Úlohy silně nelineární: 
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o Řešení kontaktních úloh. 
o Velké deformace – tváření apod. 
o Úlohy využívající remeshing (přesíťování) – velké deformace, kontaktní 

úlohy. 
o Dynamické úlohy 
o Atd. 

Úlohy rotačně symetrické – axisymetrie. Úlohy, které řešíme tímto způsobem, musí mít 
osovou symetrii tvaru i okrajových podmínek (silové i deformační). V ostatních případech 
musíme zvolit skořepinové nebo objemové prvky (dle tvaru tělesa). Při modelování těles u 
axisymetrické úlohy musíme dodržet dvě podmínky: 

• Osa rotace je osa z 
• Poloměr (radial axis) musí růst ve směru osy x. 

Geometrický model vytváříme tedy v rovině xz. Můžeme použít solver 101 (nebo i 400 
jako v přechozím případu).  
Při řešení axisymetrie je nastavení „Element properties“ velmi jednoduché: 
• Element Properties / Material Name – materiál zadáme ze seznamu běžným způsobem 

(Obr.5 A, B) 
• Element Properties - Další položky nebudeme nastavovat. 
• Vytvoříme geometrii, síť vytvoříme z prvků Tria 3 (Tria 6). Elementy typu Quad nelze 

použít! 
• Zadáme okrajové podmínky (v rovině xz), kde osa rotace je osa z viz obr. 6. 
• Před spuštěním řešiče zkontrolujeme solver 101 (Obr. 3 C). 

 
Obr.5 Zadání axisymetrie – Element properties. 

Známe analytické řešení silnostěnné nádoby. Budeme tedy řešit silnostěnnou nádobu, 
zatíženou vnitřním a vnějším přetlakem (p2 = 0 MPa). Vnitřní poloměr nádoby bude 
R1=50mm, vnější poloměr R2 = 60mm, výška nádoby L=100 mm, dále přidáme dno tloušťky 
10 mm. Zatížení nádoby bude od kapaliny, kde v horní části nádoby bude tlak nulový a ve 
spodní části nádoby (dno) bude jednotkový tlak (p1 = 1MPa). Tlak bude s rostoucí hloubkou 
lineárně narůstat – v závislosti na volbě počátku souřadného systému použijeme funkci např. 
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ve tvaru p1(z)=1 – 0.01*z (viz cvičení 7, Fields - obr. 6 A – C, zobrazení obr. 6 D - G). 
Nádoba bude pevně uchycena (vetknuta) v horní části.  

 
Obr. 6 Model nádoby včetně okrajových podmínek, naznačení postupu při zadávání tlaku. 

Výsledek řešení je možné porovnat s analytickým řešením, s ohledem na rozdíly způsobené 
dnem a tlakem rostoucím s hloubkou. Výsledek řešení redukovaného napětí (HMH) v nádobě 
je zobrazen na obr. 7. 

 
Obr. 7 Výsledky řešení, redukované napětí v nádobě (MPa).



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

14 Typy prvků 




 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

15 Typy prvků 




 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

16 LITERATURA 

2 LITERATURA 

LENERT, J. Úvod do metody konečných prvků. skripta VŠB-TU Ostrava, 1999. 

KOLÁŘ, V., NĚMEC, I., KANICKÝ, V. FEM Principy a praxe metody konečných prvků. 
Computer Press, 1997. 

VALCHÁŘOVÁ, J. Soudobé numerické metody v mechanice kontinua. SNTL. Praha. 1986. 

BEER, G., WATSON, J.O. Introduction to Finite and Boundary Element Methods for 
Engineers. New York. 1992. 

BITTNAR, Z., ŠEJNOHA, J. Numerické metody mechaniky 1. Vydavatelství ČVUT. Praha. 
1992. ISBN 80-01-00855-X. 

BITTNAR, Z., ŠEJNOHA, J. Numerické metody mechaniky 2. Vydavatelství ČVUT. Praha. 
1992. ISBN 80-01-00901-7. 

ZIENKIEWICZ, O., C., TAYLOR, R., L. The Finite Element Method, Fifth edition. 
Butterworth-Heinemann. Oxford. 2000. ISBN 0-7506-5049-4. 

NEČAS, J., HLAVÁČEK, I. Úvod do matematické teorii pružných a pružně plastických těles.  
SNTL. Praha. 1983. 
 
Internet: 
http://www.mscsoftware.com/  
http://www.colorado.edu/engineering/cas/courses.d/IFEM.d/ 
 
 

http://www.mscsoftware.com/
http://www.colorado.edu/engineering/cas/courses.d/IFEM.d/


 

 

Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České 
republiky v rámci řešení projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0463, MODERNIZACE VÝUKOVÝCH 
MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
FAKULTA STROJNÍ 

 

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ I 

11. ŘEŠENÍ SOUSTAVY ROVNIC 
Ing. Martin Fusek, Ph.D. 

Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. 

 

 

 

Ostrava 2013 

 
 
 
 
 
 
© Ing. Martin Fusek, Ph.D., Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. 
© Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
ISBN 978-80-248-3023-0 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

2  

OBSAH 

1 ŘEŠENÍ SOUSTAVY ROVNIC .................................................................................. 3 

1.1 Globální matice tuhosti systému ........................................................................... 4 

1.2 Způsoby řešení soustavy lineárních rovnic.......................................................... 4 

1.2.1 Přímé řešiče ............................................................................................................ 5 

1.2.2 Iterační řešiče ......................................................................................................... 6 

1.3 Volba řešiče ............................................................................................................. 7 

1.4 Řešení pomoci rozkladu na podoblasti ................................................................ 8 

1.5 Cvičení ................................................................................................................... 10 

2 LITERATURA ............................................................................................................ 18 

  



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

3 Řešení soustavy rovnic 

1 ŘEŠENÍ SOUSTAVY ROVNIC 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY 

V přednášce bude probrána problematika řešení soustav rovnic 
generovaných při užití metody konečných prvků. Na začátku budou 
probrány vlastnosti globální matice tuhosti a tím pádem i celého systému 
řešených rovnic. Seznámíme se s problematikou přímých a iteračních 
řešičů. Dále bude naznačena i problematika řešení pomocí rozkladu úlohy 
na podoblasti. 

 
 

 

MOTIVACE: 

Soustavy lineárních algebraických rovnic, které vznikají v případě užití 
metody konečných prvků, jsou charakterizovány vysokým řádem a 
výrazným pásovým uspořádáním. V úlohách mechaniky kontinua pružného 
tělesa je matice soustavy řešeného systému symetrická a pozitivně definitní. 
Pro řešení takovýchto soustav se užívají specializované algoritmy. Symetrie 
a pásovitosti matice soustavy se využívá k redukci uchovávaných údajů 
během výpočtu.  

Seznámíme se s metodami řešení soustav lineárních rovnic tak, abychom 
byli schopni správně volit a využít tak efektivitu jednotlivých metod. 

 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 
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1.1 GLOBÁLNÍ MATICE TUHOSTI SYSTÉMU 

Na začátku si uveďme základní vlastnosti globální matice tuhosti. Jedná se o tři následující 
vlastnosti: 

1. Matice je symetrická, tj. 𝐾𝑖𝑗 = 𝐾𝑗𝑖. 
2. Matice je pásová, tzn. nenulové členy se vyskytují pouze v páse okolo hlavní 

diagonály. 
3. Matice je pozitivně definitní, tj. pro každý vektor {𝑥} platí {𝑥}𝑇[𝐾]{𝑥} ≥ 0, přičemž 

hodnotu nula tento výraz nabyde pouze v případě, že {𝑥} = {0}. 

 

Audio 1.1 Matice tuhosti 

 
 
První dvě vlastnosti vedou k tomu, že se nemusí v počítači pracovat s celou maticí, ale 
ukládají se pouze diagonální a naddiagonální prvky ležící v páse nad hlavní diagonálou. 
Příkladem je například tzv. „skyline“ algoritmus. Práce je (v rámci programu) 
komplikovanější, na druhou stranu dochází k vysoké úspoře paměti počítače.  

1.2 ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC 

Jak bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, přesnost výsledku souvisí s kvalitou 
vytvořené sítě. Při zahušťování sítě konečných prvků by se mělo řešení blížit k hodnotám 
exaktního řešení. Na druhou stranu, čím hustší síť, tím delší doba výpočtu. Jak souvisí čas 
řešení s velikostí elementu?  
Odpověď na tuto otázku závisí na mnoho faktorech. Pokud uvažujeme lineární soustavu 
rovnic, pak procesorový čas pro řešení symetrické, pozitivně definitní soustavy rovnic: 

[𝐾]{𝑈} = {𝐹} (11.1) 
je dán následujícím vztahem: 

𝐶𝑃𝑈 = 𝐶𝑛𝛼 (11.2) 
kde 𝑛 je počet neznámých, tj. počet stupňů volnosti celého konečno prvkového modelu. 
Hodnota 𝐶 a hodnota 𝛼 závisí na volbě metody řešení (řešiče) a na tvaru matice tuhosti. 
Například v případě, že matice soustavy rovnic (globální matice tuhosti) je plná, hodnota 
exponentu 𝛼 je rovna 3, pro většinu přímých řešičů. V případě řídké matice (tj. takové, které 
jsou generovány v metodě konečných prvků) je hodnota 𝛼 někde mezi 1 a 2, zase v závislosti 
na zvoleném řešiči a kvalitě matice tuhosti.  
Metod řešení soustav lineárních rovnic můžeme rozdělit v podstatě do dvou základních 
skupin: 

1. přímé metody (finitní) 
2. Iterační metody 

Přímé metody jsou v podstatě přesné metody, udávající konečný algoritmus pro řešení 
soustavy lineárních rovnic. Jsou-li všechny vstupní parametry dány přesně a provádí-li se 
aritmetické operace také přesně, je výsledné řešení také přesné.  

 

Audio 1.2 Metody řešení 

 
Nutno poznamenat, že tyto předpoklady nejsou při použití počítače reálné (uložení čísla 
v počítači, operace), jsou tyto metody v podstatě metody přibližné. Příkladem přímých metod 
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je například Gaussova metoda. Většina přímých metod, vhodných pro použití na počítačích, 
je právě obměnou Gaussovy eliminační metody. Další přímé metody jsou například LU 
rozklad, Ironsova frontální metoda, Croutova metoda, aj.  
Pozn.: Frontální metoda se od ostatních metod liší tím, že matice tuhosti se se sestavuje 
průběžně během řešení soustavy rovnic. Matice tuhosti se nikdy nevyskytuje v paměti celá – 
úspora prostředků. Vznikla v souvislosti s rozvojem metody konečných prvků. 
Iterační metody umožňují řešit soustavy rovnic s předepsanou přesností konvergujících 
nekonečných procesů.  

 

Audio 1.3 Iterační metody 

 
 
Konstanta 𝐶 v rovnici (11.2) je výrazně vyšší pro iterativní řešiče oproti přímým. U 
exponentu 𝛼 je to naopak, nižší hodnoty jsou pro iterační řešiče, vyšší pro přímé. Hlavní 
výhodou přímých metod řešení je jejich robustnost. Jsou ideální pro řešení malých a středně 
velkých problému. Volba mezi typy řešičů není závislá pouze na charakteru řešeného systému 
rovnic, ale také například na architektuře hardware na kterém je problém řešen. Například při 
použití víceprocesorových paralelních strojích je efektivnější použití iteračních metod, které 
jsou téměř lineárně škálovatelné, oproti přímým řešičům které mají omezenou škálovatelnost. 

1.2.1 Přímé řešiče 
Gaussova eliminace – Nejefektivnější přímá metoda řešení soustavy lineárních 
algebraických rovnic. Metodu lze obecně aplikovat na libovolnou soustavu rovnic, efektivita 
v případě metody konečných prvků souvisí s vlastnostmi matice tuhosti, tj. symetrie, positivní 
definitnost a šířka pásu. 
Připomeňme si algoritmus řešení. Gaussova eliminační metoda předpokládá, že matice 
soustavy (11.1) je regulární. Pro jednoduchost budeme předpokládat, že prvek 𝐾11 a že 
v každém kroku je příslušný diagonální prvek různý od nuly. Při procesu se vyskytují dva 
základní kroky. První krok se nazývá přímý chod Gaussovy eliminace (triangulizace), při 
kterém se provádí úprava rozšířené matice soustavy tak, aby pod diagonálou matice soustavy 
byly samé nule. Druhá část procesu je tzv. zpětný chod, při kterém se vypočítají hledané 
hodnoty vektoru {𝑈}. 
Řešme soustavu: 

�

𝐾11 𝐾12 … 𝐾1𝑛
𝐾21 𝐾22 … 𝐾2𝑛
⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝐾𝑛1 𝐾𝑛2 … 𝐾𝑛𝑛

� �

𝑈1
𝑈2
⋮
𝑈𝑛

� = �

𝐹1
𝐹2
⋮
𝐹𝑛

� 

(11.3) 

Postupně upravíme do tvaru: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝐾11

(0) 𝐾12
(0) … 𝐾1𝑛

(0)

0 𝐾22
(0) … 𝐾2𝑛

(0)

⋯ ⋯ ⋯ ⋯
0 0 … 𝐾𝑛𝑛

(𝑛−1)⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
�

𝑈1
𝑈2
⋮
𝑈𝑛

� =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝐹1

(0)

𝐹2
(1)

⋮
𝐹𝑛

(𝑛−1)⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 

(11.4) 

s nenulovými diagonálními koeficienty. Platí: 
𝐾𝑖𝑗

(0) = 𝐾𝑖𝑗 𝐹𝑖
(0) = 𝐹𝑖 𝑖, 𝑗 = 1, 2, … ,𝑛 (11.5) 

𝐾𝑖𝑗
(𝑘) = 𝐾𝑖𝑗

(𝑘−1) −
𝐾𝑖𝑘

(𝑘−1)

𝐾𝑘𝑘
(𝑘−1) 𝐾𝑘𝑗

(𝑘−1) 𝐹𝑖
(𝑘) = 𝐹𝑖

(𝑘−1) −
𝐾𝑖𝑘

(𝑘−1)

𝐾𝑘𝑘
(𝑘−1) 𝐹𝑘

(𝑘−1) 
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𝑘 = 1, 2, … ,𝑛 𝑖, 𝑗 = 𝑘 + 1,𝑘 + 2, … ,𝑛  
Při zpětném chodu Gaussovy eliminace se určí hledané neznámé 𝑈𝑖, 𝑖 = 1,2, …𝑛 dle 
následujícího vztahu: 

𝑈𝑖 =
1

𝐾𝑖𝑖
(𝑖−1) �𝐹𝑖

(𝑖−1) − � 𝐾𝑖𝑗
(𝑖−1)

𝑛

𝑗=𝑖+1

𝑈𝑗� , 𝑖 = 𝑛,𝑛 − 1, … ,1 
(11.6) 

� 𝐾𝑖𝑗
(𝑖−1)

𝑛

𝑗=𝑖+1

𝑈𝑗 = 0 𝑝𝑟𝑜 𝑖 ≥ 𝑛 
 

Při řešení bylo uvažováno, že každý příslušný diagonální prvek je nenulový. Tento 
předpoklad nemusí být obecně splněn. Algoritmus zkolabuje v případě, že 𝐾𝑖𝑖 = 0. (pozn.: 
Diagonální členy jsou označovány jako tzv. pivoty.) Z regularity matice soustavy vyplývá, že 
v každém kroku můžeme vhodnou výměnou řádků nebo sloupců soustavy dosáhnout toho, že 
příslušný diagonální prvek je nenulový.  
Jestliže je absolutní hodnota některého z dělitelů 𝐾𝑘𝑘

(𝑘−1)malá (nebo nulová), ve srovnání 
s absolutní hodnotou prvků 𝐾𝑖𝑘

(𝑘−1), 𝑖 > 𝑘, dochází při výpočtu k velkým zaokrouhlovacím 
chybám. Pro zamezení tohoto problému se proto využívá Gaussova eliminace s částečným 
nebo úplným výběrem hlavního prvku.  
Při částečném výběru hlavního prvku se v každém kroku přímého chodu určí prvek 
𝐾𝑝,𝑘

(𝑘−1), 𝑝 ≥ 𝑘 s nejvyšší hodnotou (absolutní) a vymění se mezi sebou 𝑝 − 𝑡ý a 𝑘 − 𝑡ý řádek. 
Další postup je stejný, tak jak byl uveden výše.  
Při úplném výběru hlavního prvku se postupuje tak, že se při přímém chodu určí prvek 
𝐾𝑝,𝑟

(𝑘−1), 𝑝 ≥ 𝑘, 𝑟 ≥ 𝑘 opět s nejvyšší absolutní hodnotou. Provede se výměna 𝑝 − 𝑡éℎ𝑜 řádku 
s 𝑘 − 𝑡ý𝑚 sloupcem a dále pak výměna 𝑟 − 𝑡éℎ𝑜 sloupce 𝑘 − 𝑡ý𝑚. Současně se musí 
registrovat záměna neznámých. 
Výše byl uveden obecný algoritmus Gaussovy eliminační metody. Pro případ diagonální 
matice soustavy existují varianty tohoto algoritmu, které jsou výkonnější. Nebudeme je však 
zde rozebírat. 

1.2.2 Iterační řešiče 
Při užití iteračních metod se vytváří posloupnost postupných aproximací {𝑈}(𝑘), která 
konverguje k přesnému řešení {𝑈}. Přesné řešení tedy nahrazujeme některou z aproximací 
{𝑈}(𝑘). Nekonečný konvergenční proces nahrazujeme konečným za současného vzniku 
chyby.  
Jestliže posloupnost postupných aproximací konverguje, mluvíme o konvergenčním iteračním 
procesu. Důležitou otázkou je, kdy je proces konvergentní a je-li vůbec konvergentní. 
Konvergenci můžeme zapsat následujícím výrazem: 

lim
𝑘→∞

{𝑈}(𝑘) = {𝑈} (11.7) 

Otázka konvergence je u všech iteračních úloh velice důležitá.  
Odhad času výpočtu je velice nepřesný. Na rozdíl od přímých metod, kde je počet kroků 
vedoucích k nalezení řešení přesně znám dopředu, u iteračních metod počet kroků dopředu 
neznáme.  
Samotný iterační proces je charakterizován opakovaným řešením rovnice: 

{𝑈}(𝑘+1) = {𝑈}(𝑘) + Δ{𝑈}(𝑘) = {𝑈}(𝑘) + [Q]−1{𝑅}(𝑘)

= {𝑈}(𝑘) + [Q]−1�{𝐹} − [𝐾]{𝑈}(𝑘)� 
(11.8) 

Jako počáteční odhad se zpravidla volí {𝑈}(0) = {0}. Proces iterací je ukončen v případě, kdy 
reziduum (nevyrovnané síly) je dostatečně malé vůči celkovému vnějšímu zatížení, tj. 
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s uspokojivou přesností je dosaženo rovnováhy. Podmínka pro zastavení může nabývat 
například tvaru: 

{𝑅}(𝑘)𝑇{𝑅}(𝑘)

{𝐹}(𝑘)𝑇{𝐹}(𝑘) ≤ 𝜀𝐹2 
(11.9) 

kde 𝜀𝐹 je tolerance, kterou lze ovlivnit rychlost řešení, ale také přesnost řešení. 
Jednotlivé iterační metody se liší ve způsobu konstrukce matice [Q] (tzv. preconditioner). 
Většinou se vychází z matice tuhosti soustava. Pro rychlost inverze je nejjednodušší volit 
[Q] = 𝑑𝑖𝑎𝑔([K]), dostáváme se k tzv. Jacobiho iterační metodě. 
Iterační metody mají značný význam, zvláště při řešení velkých soustav rovnic a při nasazení 
víceprocesorových paralelních počítačů. Existuje velké množství iteračních algoritmů. 
Výpočetní schémata jsou obvykle jednoduchá. Každý iterační proces má však svá omezení, 
pro některou soustavu může konvergovat velmi rychle, pro jinou pomalu, nebo dokonce může 
dojít k divergenci řešení. Graficky znázorněný iterační proces (pro jeden stupeň volnosti) je 
naznačen na Obr. 1. 

F

Fr

...

U1 U2 ...

KU

R 1

R 2

ΔU0

2. iterace1. iterace

Ur

 
Obr. 1 - Schéma iteračního procesu 

1.3 VOLBA ŘEŠIČE 

Závisí na velikosti úlohy a použitém hardware počítače. Obecné informace byly uvedeny již 
na začátku kapitoly. Obecně můžeme říci, že přímé řešení je obvykle spolehlivější a výpočet 
dospěje s vysokou pravděpodobností k hledanému výsledku s technicky přijatelnou přesností. 
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Při velikých úlohách však takovýto proces může trvat poměrně dlouho. Naproti tomu iterační 
řešení může být méně spolehlivé, zejména u hůře podmíněných úloh. Zde může iterační 
proces konvergovat velmi pomalu, nebo dopočítat výsledek, který je z technického hlediska 
nepřesný. V jiných případech však může být iterační řešení o mnoho rychlejší než při použití 
přímých metod a tím pádem může dojít i k řádové úspoře výpočetního času.  

 

Audio 1.4 Volba řešiče 

 
 

1.4 ŘEŠENÍ POMOCÍ ROZKLADU NA PODOBLASTI 

Efektivní způsob řešení velmi rozsáhlých soustav rovnic je rozdělení řešené oblasti na tzv. 
domény (subdomény, substruktury, podoblasti) a provedení předeliminace neznámých na 
jednotlivých podoblastech před sestavením výsledné soustavy rovnic. Tento přístup nabývá 
významu v souvislosti s využíváním víceprocesorových paralelních počítačů. Myšlenka 
domén vede k možnosti paralelního řešení jednotlivých podoblastí na více procesorech 
současně, což vede k výraznému urychlení celého výpočtu. 

 

Audio 1.5 Podoblasti 

 

S1

S2

Si

...
Sn

F

p

 
Obr. 2- Rozdělení řešení na podoblasti 

Uvažme oblast řešení dle Obr. 2, která je rozdělena na n-podoblastí. Vezměme jednu 
podoblast a napišme pro ni soustavu rovnic ve tvaru: 

[𝐾𝑆𝑖] {𝑈𝑆𝑖} = {𝐹𝑆𝑖}. (11.10) 

Rozdělme deformační parametry, dané maticí {𝑈𝑆𝑖}, na dvě skupiny a vytvořme tak dvě 
submatice. První submatice {𝑈𝐻} obsahuje všechny deformační parametry (zobecněná 
posunutí) ležící na hranici oblasti 𝑆𝑖. Druhá submatice  {𝑈𝑉} obsahuje všechny deformační 
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parametry ležící uvnitř oblasti 𝑆𝑖. Předchozí rovnici XXX D1 přepišme do následujícího 
tvaru: 

�
[𝐾𝐻𝐻] [𝐾𝐻𝑉]
[𝐾𝑉𝐻] [𝐾𝑉𝑉]� �

{𝑈𝐻}
{𝑈𝑉}� = �

{𝐹𝐻}
{𝐹𝑉}� 

(11.11) 

Submatice [𝐾𝐻𝐻] obsahuje tuhostní parametry uvnitř skupiny hraničních uzlů, submatice 
[𝐾𝑉𝑉] sdružuje tuhostní parametry pro skupinu vnitřních uzlů. Obdobně silové submatice, 
{𝐹𝐻} zahrnuje zatížení působící na hranici podoblasti, {𝐹𝑉} zahrnuje zatížení na uzly uvnitř 
podoblasti. Rovnici (11.11) můžeme rozepsat na dvě samostatné rovnice: 

[𝐾𝐻𝐻]{𝑈𝐻} + [𝐾𝐻𝑉]{𝑈𝑉} = {𝐹𝐻} (11.12) 

[𝐾𝑉𝐻]{𝑈𝐻} + [𝐾𝑉𝑉]{𝑈𝑉} = {𝐹𝑉}  

Z druhé rovnice (11.12) vyjádříme posuvy {𝑈𝑉} a dosadíme do první rovnice (11.12), 
získáme: 

([𝐾𝐻𝐻] − [𝐾𝐻𝑉][𝐾𝑉𝑉]−1[𝐾𝑉𝐻]){𝑈𝐻} = {𝐹𝐻} − [𝐾𝐻𝑉][𝐾𝑉𝑉]−1{𝐹𝑉} (11.13) 

[𝐾𝑆𝚤� ] {𝑈𝐻} = �𝐹𝑆𝚤��.  

Jak lze vidět z předchozí rovnice, všechny vnitřní deformační parametry byly odstraněny a 
výsledná matice [𝐾𝑆𝚤� ] má podstatně menší dimenzi, než původní matice [𝐾𝑆𝑖]. Obdobně se 
vše proveden pro zbývající podoblasti dané úlohy. Výsledná matice tuhosti celé soustavy se 
sestaví z předeliminovaných matic („se stříškou“). Výsledná soustava rovnic pak tedy 
obsahuje pouze neznáme parametry na hranicích podoblastí a je významně menší než původní 
soustava, která by vznikla klasickým postupem sestavení. Řešení jedné úlohy se tak rozpadá 
na sekvenci úloh o podstatně menších rozměrech. Toho lze využít při řešení velkých úloh na 
hardware s malou kapacitou nebo již výše zmiňovaných paralelních strojích.  
Pokud se s určitou podoblastí pracuje často a opakovaně, je výhodne takovouto podoblast 
zařadit do knihovny existujících prvků a vytvořit tzv. makroprvek. 
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1.5 CVIČENÍ 

Nejsložitějším typem 2D prvků jsou skořepinové prvky.  Tyto prvky přenášejí v každém uzlu 
až 6 stupňů volnosti (3 posuvy, 3 natočení). Používají se při analýze konstrukcí, které 
obsahují velké množství plechů – těles, u nichž je jeden rozměr menší než ostatní.  
Používají se i u úloh, kde bychom mohli snadno použít nosníkové prvky (obsahují I, U profily 
apod.).  Výhodou skořepin je, že dokáží lépe popsat spojovací místa nosníků. V místa spojů 
nosníků často obsahují zaoblení, otvory (šrouby apod.), svary atd. Tyto spoje „nelze 
modelovat“ nosníkovými prvky, ale pomocí skořepinových prvků je možné je modelovat 
s dostatečnou přesností. Úloha „skořepinová“ je o řád větší než úloha „nosníková“.   
Pomocí skořepin nelze (není vhodné) modelovat libovolný tvar (kruh, obdélník) a často to ani 
není vhodné z hlediska požadavků na přesnost, rychlost či náročnost při vytváření modelu. 
Používají se tedy kombinace nosníkových (1D) a skořepinových (2D) (případně i objemových 
(3D)) prvků.  
Existuje také tzv. solid-shell prvek – který spojuje výhody skořepinových a objemových 
prvků. V současné době klade tento prvek vysoké požadavky na model a v praktických 
(obvykle složitějších) případech je vhodnější využít skořepinový nebo objemový prvek 
(případně kombinaci viz kap.8 kontakní úlohy). V této práci se tímto typem prvku nebudeme 
zabývat. 
Skořepina je v nejjednodušším tvaru definována materiálem a tloušťkou. Vzhledem k tomu, 
že skořepina je velmi často používaný typ prvku, projdeme si nastavení „Element properties“ 
podrobněji: 

• V nabídce Element properies najdeme skořepiny pod položkou 2D/Shell (viz obr. 1 
A). 

• Options – základní rozlišení, podobně jako u nosníků můžeme rozlišit (viz obr. 1 B). 
o Thin – tenký plech 
o Thick – tlustý plech 
o Field Point Mesh – používá se u akustické analýzy  - nebudeme využívat. 

• Options – typ materiálu (viz obr. 1 B). 
o Homogeneous – nejčastěji používaný homogenní materiál 
o Laminate – definice kompozitního materiálu 
o Equivalent Section – definice materiálu dle funkce vrstvy ( Membrane, 

Bending, Shear, Coupling ) – nebudeme využívat 
• Options – použitá teorie (viz obr. 1 B). 

o Standart Formulation – budeme používat 
o Revised Formulation 
o Atd. 

• Input Properties 
o Material Name – základní materiál (musíme zadat) 
o Material Orientation – orientaci materiálu u anisotropních materiálů 
o Thickness – tloušťka plechu (musíme zadat). 
o Nonstructural Mass – zadání hmotnosti ne na základě hustoty materiálu. 
o Plate Offset – posunutí střednice plochy 
o Fiber Dist. 1, Fiber Dist. 2 – vzdálenosti krajních vláken  
o Nonlinear Formulation – nastavení v případě využití řešiče SOL 400. 
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Obr. 1 Vytvoření Element properities  skořepinového prvku 

Na vetknutém nosníku si ukážeme specifika skořepinových prvků: 
U skořepin rozlišujeme horní (Top) a spodní (Bottom) stranu plochy. Toto rozlišení je 
důležité při zadávání okrajových podmínek. Nejčastěji se s tímto můžeme setkat při 
zadávání tlaku (Pressure) nebo u kontaktů. Na rozlišení stran ploch (Top a Bottom) 
musíme pamatovat i při zobrazování výsledků.  K rozlišení horní strany plochy (Top) a 
spodní strany plochy (Bottom) můžeme využít souřadný systém v elementu, viz obr. 2. Na 
obrázku je horní strana plochy skořepiny (Top) směrem nahoru, což je patrné ze směru 
osy z. Osa z jde tedy směrem ven z horní (Top) strany plochy skořepiny. 

 
Obr. 2 Souřadný systém v elementu – určení horní strany skořepiny. 
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Při zadávání tlaku u skořepinových prvků (viz obr. 2 A – 2D) máme na výběr ze tří 
možností: 

• Top Surf Pressure – tlak působí kolmo na horní stranu plochy (Top) 
• Bot Surf Pressure – tlak působí kolmo na spodní stranu plochy (Bottom) 
• Edge Pressure – tlak působí na hranu, můžeme využít např. při axisymetrii, 

rovinné napjatosti a rovinné deformaci. 

 
Obr. 3 Tlak působící na horní nebo spodní plochu skořepiny. 

 
Obr. 4 Zobrazení výsledků – souřadný systém. 
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Podobně jako při zadávání tlaku zobrazujeme výsledky. Například napětí (Stress Tensor) 
ve směru osy se bude lišit dle zvoleného souřadného systému (osa y v globálním 
souřadném systému se může lišit od osy y v souřadném systému elementu). Korektně je 
možné zobrazit výsledky přes příkaz Fringe, kde můžeme nastavit „správný“ souřadný 
systém viz obr.4 A, B.  Souřadný systém „Element IJK“ označuje souřadný systém 
elementu (viz obr.2). „Global“ označuje globální souřadný systém, který se obvykle 
zobrazuje vlevo dole.  
U skořepiny musíme také rozlišovat spodní (Bottom) a horní (Top) stranu plochy 
(vlákno). V našem příkladu s jednoduchým ohybem při zatížení tlakem na hroní (Top) 
stranu plochy bude v horních vláknech tahové (kladné) a spodních vláknech tlakové 
(záporné). Z obr. 5 je zřejmé, že „Position … (At Z1)“ určuje spodní vlákno (Z1 = -1/2 
tloušťky) a „Position … (At Z2)“ určuje horní vlákno (Z2 = 1/2 tloušťky). 

 
Obr. 5 Zobrazení výsledků – spodní a horní vlákno. 

Velmi častá a výhodná je kombinace skořepina – nosníkový prvek (kombinace skořepina 
– objemový prvek viz kap. 8). Postup při řešení jednoduché úlohy, ve které jsou 
kombinovány skořepinové a nosníkové prvky: 

• Vytvoření modelu – pro nosníky použijeme křivky, pro skořepiny plochy.  

 
Obr.6 Geometrický model zastávky. 

• Vytvoření materiálu – ocel 
• Vytvoření „Element Properties“ viz obr. 7. 
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o Trubka – viz obr. 7 B, C. Vzhledem k orientaci trubek jsme museli vytvořit 
dva průřezy, lišící se orientací průřezu. 

o T profil – viz obr.7 A. Profily jsou natočené tak aby přímo doléhaly na 
skořepinu (Bar Orientation – např. pomocí vytvořeného souřadného 
systému). Dále musíme nosník (nebo skořepinu) posunout (Offset @Node 
1, Offset @Node 2) tak, aby na sebe navazovaly části nosníku a skořepiny. 

o Plech (skořepina) – viz obr. 1.  
o Atd. 

 

Obr. 7 Vytvoření „Element Properties“ pro jednotlivé profily. 

• Vytvoření sítě konečných prvků (nosníkové i skořepinové prvky) viz obr. 8. 
Zobrazení nosníkových prvků bylo popsáno v kap. 9. (Display / Load/BC/Elem 
Props…). Nesmíme zapomenout na příkaz Finite Elements/Equivalence, který 
„sečte“ uzly a tím spojí těleso do jednoho. Příkaz můžeme použít, neboť použité 
nosníkové a skořepinové prvky mají v uzlech stejný počet stupňů volnosti.  
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Obr. 8 Síť konečných prvků – různé zobrazení nosníkových prvků. 

• Zadáme okrajové podmínky. Při zadávání okrajových podmínek zkontrolujeme 
orientaci souřadného systému elementu u skořepin. Orientace souřadného systému 
závisí na orientaci ploch. Orientace souřadného systému elementu má vliv na 
některé typy okrajových podmínek (Pressure, Total Load atd.) a samozřejmě také 
na výsledky !!!! V případě chybné orientace souřadného systému, použijeme 
příkaz Modify/Element/ Shell Orientation viz obr.9 A. Po výběru elementů (obr. 9 
B) zde můžeme zobrazit stávající stav (obr. 9 C )a nevyhovující elementy 
„opravit“ . Např. způsob opravy (Reverse) - obr. 9  D, výběr nevyhovujících 
elementů  (Element List) B, aplikace (Apply) E). 
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Obr.9 Okrajové podmínky, kontrola – obrácení normály plochy. 

• Řešení úlohy (můžeme použít SOL101). 
• Zobrazení výsledků (viz. obr.10). Popis byl uveden v prvním příkladu, u 

nosníkových prvků byl základní popis uveden v kap. 9.  

 
Obr. 10 Průběh redukovaného napětí na „spodní“ straně skořepiny.
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1 APLIKAČNÍ POZNÁMKY 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY 

Základy teorie metody konečných prvků byla probrána v předchozích 
kapitolách. Tato přednáška se zaměří na praktické využití předchozích 
informací. Na začátku kapitoly budou shrnuty kroky nutné při aplikaci metody 
na řešený problém.  

 
 

 

MOTIVACE: 

V této kapitole se seznámíme se základními kroky při aplikaci metody 
konečných prvků na řešený problém. Je nutno si uvědomit, že metoda 
konečných prvků je pro technika (inženýra) pouze prostředek k získání 
aproximativního řešení úlohy a ne cílem našeho řešení! Z praktických 
zkušeností autoři vědí, že studenti jsou rádi, když jim konečno-prvkový 
software spočítá nějaké výsledky a zapomínají na fyzikální podstatu 
problému, který má být řešen. Pak tyto výsledky nemají žádnou cenu. 
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1.1 ÚVOD 

V současné době kdy jsou dostupné robustní výpočetní konečno-prvkové balíky, již není 
obecně nutno, aby si výpočtář vytvářet vlastní software. Práce technika, využívajícího nějaký 
software se omezuje pouze na následující kroky: 

• Zformulovat výpočtový model 
• Získat a zadat všechny potřebné vstupní data (geometrická, zátěžná a materiálová) 
• Provést vlastní řešení 
• Správně interpretovat výsledky 

 

Audio 1.1 Úvod 

 
Proto, aby úloha mohla být vyřešena správně, musí mít řešitel potřebné znalosti, získané 
jednak ve škole, jednak praxí či samostudiem. Musí znát jednak teorii příslušného oboru 
(oborů) do kterého řešení problému spadá, a jednak musí mít znalosti o použité numerické 
metodě řešení (zde o metodě MKP).  
Pro řešení vlastní úlohy musí mít k dispozici výpočetní prostředek, což je v současnosti 
nejčastěji počítač s vhodným programovým vybavením a se kterým dokáže pracovat (školení, 
nápověda). Počítačová gramotnost je dnes základním předpokladem práce výpočtáře. Rovněž 
schopnost pracovat s nápovědou a dalšími zdroji (nejčastěji internet) daného softwarového 
balíku je klíčová. 
Asi nejdůležitější vlastnostmi při tvorbě výpočetních modelů, nejen poddajných těles, jsou v 
první řadě tvůrčí schopnosti, zkušenost, cit a intuice. 

1.2 PŘEHLED KROKŮ NUTNÝCH PŘI APLIKACI MKP NA ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ 

1.2.1 Fyzikální podstat problému 
Prvním krokem při vytváření modelu je porozumění fyzikální podstatě řešeného problému. 
Provést tento krok je velmi důležité. Dal by se zjednodušeně shrnout do jedné otázky: „Co se 
má vlastně řešit?“ 

 

Audio 1.2 Fyzikální podstata problému 

 
 Při praktických aplikacích mnoho (a nejen nováčků) sedne k počítači, spustí konečno-
prvkový software a začne „klikat“ myší aniž tuší co má vlastně dělat. Tento přístup ve své 
podstatě vede k tomu, že se prodlužuje čas na vyřešení problému a často se model předělává, 
upravuje, atd. a často se získají výsledky, pokud se získají, které nejsou vlastně potřebné, 
anebo ještě hůř jsou zcela špatné.  
Vhodnější je si na začátku pořádně promyslet co se má řešit, popř. dostudovat potřebné 
znalosti o řešené problematice, a teprve potom začít vytvářet fyzikální model dané úlohy a 
následně vytvořit matematický model, který může být, ale nemusí, řešen metodou konečných 
prvků.  

1.2.2 Tvorba matematického modelu 
Po předchozí fázi – porozumění fyzikální podstatě problému – je nutno vytvořit matematický 
model s námi navrženého fyzikálního modelu. Jednoduše lze říci, že fyzikální podstatu 
problému převedeme do matematické reprezentace (rovnice, soustava rovnic, …). 
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V předchozím bodě byl vytvořen fyzikální model dané úlohy, který zahrnuje i oblast řešení, 
která nás zajímá. Při tvorbě matematického modulu je nutno převážně zvolit správnou 
matematickou formulaci, aby byl náš skutečný problém popsán s dostatečnou přesností. 

 

Audio 1.3 Tvorba matematického modelu 

 
 Každý obor zahrnuje mnoho přístupů a zjednodušení k řešení. Příkladem v mechanice 
kontinua pružného tělesa může být například formulace úlohy jako problém rovinné 
napjatosti, využití nosníkových modelů, skořepin, využití symetrie, apod. Všechny tyto kroky 
by měly být provedeny a rozhodnuty ještě před tím, než se spustí MKP software. 

 
Obr. 1 - Idealizace konstrukce rámu pásového dopravníku pomocí nosníkových prvků 

 

1.2.3 Diskretizace modelu 
V předchozím kroku byly zvoleny možnosti formulace daného problému a na jejich základě 
se volí typ a formulace potřebných elementů, které se využijí při tvorbě konečno-prvkové sítě. 
Provede se tvorba sítě našeho modelu. Komerční konečno-prvkové software nabízejí většinou 
možnost vytvořit síť buď manuálně, nebo automaticky. V současnosti se většinou využívá 
možnosti generovat síť automaticky z předem připraveného geometrického modelu (například 
získaného z nějakého CAD software). Automatické generátory sítě však často nejsou schopny 
vytvořit vhodnou a dostatečně hustou síť v kritických oblastech. Příkladem může být místo 
v okolí konstrukčního vrubu, kde dochází k velkým změnám gradientu napětí. Pro tyto 
případy jsou dostupné funkce, které mohou ovlivnit jednak globální, tak i lokální změny 
v požadovaných místech sítě na základě intervence uživatele programu. Proto je nutno, aby 
řešitel měl dostatečné znalosti z oblasti řešeného problému a teorie metody konečných prvků, 
a byl schopen manuálně upravit síť v kritických místech. Vytvoření správné sítě je spíše 
umění než věda.  

 

Audio 1.4  

 
 
Často začátečníci, aby nemuseli přemýšlet nad tvorbou sítě a jejím zhuštěním, vygenerují 
automaticky síť s velmi malými elementy, tedy hustou. Tento přístup je neefektivní, protože 
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vede k dlouhým výpočtovým časům, nebo dokonce k tomu, že počítač nezvládne takovouto 
úlohu vůbec vypočítat (ne všude jsou dostupné výkonné výpočetní centra).  
Většina komerčních produktů umožňuje provádět automatickou úpravu sítě na základě 
předchozího výpočtu. Na počátku se vytvoří hrubá síť, provede se výpočet. Na základě 
aposteriorního odhadu chyby (dle nějakého kritéria, např. energetického) se vygeneruje nová 
síť a provede se nový výpočet. Tento iterační proces se provádí do té doby, než se chyba 
zmenší pod předem stanovenou hodnotu anebo po předem předepsaném počtu iteračních 
smyček. Bez tohoto způsobu výpočtu se v některých případech nevyhneme, např. v případě 
tváření kdy dochází k velkým tokům materiálu a primárně vytvořená síť je již tak „zkřivena“, 
že je nepoužitelná. V mnoha případech je však tento postup časově neefektivní, a často může 
zakrývat neznalosti výpočtáře. 
Kromě „vizuální“ kontroly sítě jsou v softwarech dostupné i kontrolní algoritmy pro kontrolu 
kvality sítě s pohledu numerické kvality, tzv. metriky.  

1.2.4 Okrajové podmínky  
Volba okrajových podmínek je velice složitá otázka. Špatnou volbou okrajových podmínek je 
možno „sestřelit“ celý výpočet. Okrajové podmínky musí co nejlépe popsat interakci řešeného 
objektu s okolím. Při praktických aplikacích je často nutno pracovat se zadavatelem úlohy a 
dodržovat platné normy.  

 

Audio 1.5 Okrajové podmínky 

 
 

1.2.5 Volba výpočetní metody, strategie řešení, numerická analýza FE modelu 
Většina výpočetních software umožňuje volit metodu řešení soustavy rovnic (přímé metody, 
iterační metody) a volbu jejich jednotlivých parametrů. Tyto volby jsou v případě některých 
výpočtů velmi užitečné, protože s přednastavenými hodnotami je řešení nemožné nebo 
neefektivní.  

 

Audio 1.6 Metody řešení. 

 
Sem spadá i problematika volby časového kroku. Ovšem pro správné nastavení je nutno mít 
znalosti o použitých numerických metodách výpočtu a dále pak často i zkušenosti 
s předchozími výpočty. 
Vlastní řešení probíhá automaticky, a pokud je model vytvořen a nastaven správně, výpočtář 
se dočká kýženého výsledku. V případě, že dojde během výpočtu k chybě, výpočetní program 
vygeneruje chybovou hlášku a skončí výpočet. V tom případě musí být model upraven tak, 
aby byly odstraněny všechny chyby. Pro opravu chyb je vhodné projít chybové hlášení 
programu a na základě zkušeností a dalších dostupných informací (nápověda programu, 
internet, apod.) upravit model tak, aby byly odstraněny chyby, které vedly k předčasnému 
ukončení programu. 
V případě lineárních modelů, se kterými se studenti v bakalářském studiu seznámí, je 
většinou chyba způsobena špatně připraveným modelem. Častá chyba, která se vyskytuje, je 
kdy při statické (lépe stacionární) analýze pružného tělesa dané okrajové podmínky neuchytí 
model tak, aby se nemohl pohybovat jako tuhý celek, tj. nemohl se pohnout ani rotovat. U 
nelineárních analýz je problematika získání výsledku o něco složitější a často jsou nutné větší 
znalosti řešeného problému a použitých numerických metod. 
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1.2.6 Kontrola výsledků, verifikace a validace modelu 
Kontrola výsledků je na celé analýze to nejdůležitější. Je to vlastně to co hledáme, je to řešení 
našeho problému. Tento krok nelze obecně nijak automatizovat a záleží pouze na výpočtáři, 
jak dané výsledky interpretuje na základě svých zkušeností a znalostí.  

 

Audio 1.7 Kontrola výsledků 

 
 
Při ověřování výsledků se často setkáváme se dvěma výrazy a to je verifikace a validace. 
Verifikace – stručně prověření modelu. Spočívá v tom, že se zjistí chování modelu za různých 
okolností a to se porovná s teoreticky předpokládaným popř. očekávaným chováním modelu. 
Validace – stručně prokázání platnosti modelu. Konfrontace s reálnou soustavou, pro níž je 
model vytvořen. 
Na základě tohoto kroku je nutno rozhodnout zda je daný problém vyřešen s dostatečnou 
přesností anebo zda je nutno provést v modelu změny a celou analýzu provést znovu.  

1.3 TVORBA KONEČNO-PRVKOVÉ SÍTĚ 

Z předchozích úvah je jasno, že kvalita získaných výsledku závisí na kvalitě výpočetní sítě. 
S velikostí sítě také souvisí časová náročnost analýzy, která v mnoha případech není také 
zanedbatelná. V této kapitole budou shrnuty základní informace o vytváření konečno-prvkové 
sítě pro strukturální problémy. 

1.3.1 Volba dimenze elementů (abstrakce) 
V kapitole 10 jsme si kategorizovali typy jednotlivých elementů používaných v konečno-
prvkových programech. Umožňují nám modelovat struktury s různou možností idealizace. 
Z pohledu dimenzionálního zjednodušení můžeme modely rozdělit na modely tvořené: 

• Jednodimenzionálními prvky – zde patří modely využívající tyčové nebo nosníkové 
typy prvků. Jedná se o nejvíce abstraktní modely, tím pádem je interpretace výsledků 
nejsložitější. Často se využívají v době prvotního návrhu, nebo v případě, kde by bylo 
použití složitějších prvků nevýhodné (viz Obr. 1). 

• Kontinuální prvky využívající snížení dimenze úloh z prostoru do roviny. Zde patří 
prvky pro případ rovinné napjatosti, rovinné deformace a prvky pro osově symetrické 
úlohy. V současnosti se asi nejčastěji využívá poslední jmenované skupiny, tj. osově 
symetrických prvků.  

• Skořepinové elementy – jsou vhodné pro modelování „skořepinových“ konstrukcí. Při 
tvorbě modelu je nutno podstatně upravit geometrii modelu, tj. vygenerovat střednice 
z objemového modelu. Další možností je využití tzv. „solid-shell“ prvků, u kterých 
není nutno generovat střednice. Pro tvorbu sítě konečných prvků se využívá existující 
geometrie. 

Je nutno si uvědomit, co zjednodušením získáme a co ztratíme.  Získáme většinou rychlost 
výpočtu, ztratíme některé informace o napěťově-deformačním chování. Proto je nutno znát 
teorii příslušného vědního oboru a umět jí správně využít.   
Poznámka nakonec. Při tvorbě modelu se mohou kombinovat různé typy elementů, například 
často se využívají nosníkové prvky v kombinaci se skořepinovými.  
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1.3.2 Lineární či kvadratické prvky? 
Při vytváření sítě je nutno se rozhodnout jednak nad geometrickým tvarem konečných prvků 
(jedno-, dvou-, třídimenzionální, popř. speciální prvky jako pružina, tlumič, apod.), jednak 
nad formulací daného elementu.  
Nejčastější volba při vytváření konečno-prvkové sítě je zda zvolit prvky lineární nebo 
kvadratické, popř. výjimečně i jiné. Připomeňme, že nad lineárním prvkem je variace hledané 
veličiny lineární, prvky mají přímé tvary a nemají vnitřní mezi-uzly. Kvadratické prvky mají 
kvadratickou variaci hledané veličiny nad elementem, mohou mít zakřivené tvary, obsahují 
mezi-uzly.  
Pro většinu strukturálních analýz dávají lineární prvky dostatečně přesné řešení. Problémy 
mohou nastat v místech, kde dochází k velkým změnám odvozených veličin, jako jsou 
deformace a napětí. V těchto místech je nutno provést dostatečné zhuštění, aby byly tyto 
změny podchyceny s dostatečnou přesností. 

 

Audio 1.8 Lineární kvadratické prvky 

 
 Při aplikování lineárních prvků je nutno se převážně v těchto místech také vyhýbat 
trojúhelníkovým tvarům elementů (pro případ 2D analýz) a tetraedrům (pro případ 3D 
analýz). Výsledky získané z těchto prvků mohou být zatíženy velkou chybou. Z pohledu tvaru 
je nutno si dát u lineárních prvků pozor na to, aby tvar elementu nepodlehl velké distorzi. To 
znamená, že při vytváření sítě by tvar elementu měl být co nejblíže rovnostrannému 
trojúhelníku popřípadě čtverci v případě tvorby konečno-prvkové sítě pro 2D elementy, 
obdobně to platí i pro tetraedr a krychli u prostorových sítí. V případě, že nelze toho dosáhnou 
je lépe využít služeb kvadratických elementů. V případě složitě zakřivených ploch či jiných 
geometrií, je výhodnější použít kvadratické elementy.  
 
Kvadratické prvky však mají i své nevýhody. První je například, že zatížení není možno 
aplikovat do uzlů přímo, ale je nutno použít postup uvedený dříve, viz odvození chování 
jednotlivých typů elementů v předchozích přednáškách. Obdobně to platí i pro určení reakcí. 
Při nestacionárních analýzách může být problém nestejnorodé rozložení hmotnosti do 
jednotlivých uzlů. Problémy se vyskytují také u nelineárních analýz, kde jsou preferovány 
lineární prvky.  
Při aplikování kvadratických prvků je nutno si také uvědomit, že velice rychle roste počet 
uzlů modelu, což se odrazí na době výpočtu.  

1.3.3 Obecná doporučení k tvorbě sítě 
Při tvorbě sítě bychom se měli držet několika pravidel: 

1. Využít co nejjednodušší element, kterým jde danou úlohu řešit. 
2. Vytvořit co nejřidší síť, kterou jde popsat danou úlohu bez ztráty informační hodnoty. 

Síť je nutno „zahustit“ v oblastech, kde předpokládáme výrazně změny gradientních 
hodnot. Mezi takováto místa patří oblasti v okolí trhlin a otvorů, rohy, místa 
s výraznou změnou tvaru průřezu, místa materiálového rozhraní, místa 
koncentrovaného zatížení, místo kontaktu, atd. Použít dostatečný počet prvků. 

3. Zachovat „dobrý“ tvar elementů. Různé softwarové balíky v sobě inkorporují rozdílné 
typy metrik, kterými se následně generované elementy ověřují. Nejznámější metrikou 
je aspect ratio.  

4. Zabránit ostrým přechodům v geometrii mezi sousedními elementy. Tj. snažíme se 
zabránit ostrým přechodům v tuhosti mezi sousedními elementy (max. faktor je 3). 

5. Zachovat kompatibilitu mezi sousedními typy prvků. 
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Audio 1.9 Obecná doporučení 

 
 

1.4 VYUŽITÍ SYMETRIE 

Často lze při tvorbě modelu využít symetrii a tak zmenšit model a tím pádem i výrazně zkrátit 
výpočtový čas potřebný na vyřešení problému.  
Většina analyzovaných těles vykazuje určitou formu symetrie. U těchto těles stačí provádět 
numerickou analýzu na charakteristické podoblasti. Aby bylo možné symetrii v analýze 
využít, musí být symetrická: 

• geometrie, 
• materiálové vlastnosti, 
• zatížení. 

 

Audio 1.10 Využití symetrie 

 
 

 
Obr. 2 – Proti-výbuchový hrázový objekt (reálná situace) 
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Obr. 3 - Konečno-prvková síť proti-vybuchového hrázového (praktické využití rovinné symetrie) 

Symetrii můžeme rozdělit na následující skupiny: 
• rovinná, 
• osová, 
• rotační, 
• periodická. 

Často se tyto případy symetrií vyskytují společně, například rotační a zrcadlová, aj. 

 

Audio 1.11 Symetrie 

 

1.4.1 Rovinná symetrie 
Rovinná symetrie – jednotlivé segmenty jsou zrcadlově symetrické. Na hranici modelované 
oblasti (segmentu), vzniklé řezem rovinou symetrie, se musí nadefinovat okrajové podmínky 
takové, že uzly ležící v rovině symetrie zůstanou i po zatížení v této rovině.  
U objemového, resp. rovinného modelu je symetrická okrajová podmínka definovaná pomocí 
posuvů, předepsaných na uzlové body ležící v rovině symetrie. Tato okrajová podmínka 
zajišťuje, že uzly mají nulové posunutí v normálovém směru k rovině symetrie. U 
skořepinového, resp. prutového modelu je symetrická okrajová podmínka definovaná pomocí 
posuvů a rotací, předepsaných na uzlové body ležící v rovině symetrie. Tato okrajová 
podmínka zajišťuje, že uzly mají nulové posunutí v normálovém směru k rovině symetrie a 
nulové natočení k osám ležícím v rovině symetrie. 
Na symetrickou podoblast je potřeba zadávat odpovídající podíl zatížení ze zatížení 
příslušejícího celému modelu!  
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p [MPa] F[N]

p [MPa] F/2 [N]

 
Obr. 4 - Aplikace symetrie 

Praktická ukázka aplikace rovinné symetrie, viz obrázky Obr. 2 a Obr. 3. 

1.4.2 Osová symetrie 
Osová symetrie – součást vznikne rotací tvořící plochy okolo osy rotace. V tomto případě se 
při modelování využívá osově-symetrických prvků. Dochází tedy k snížení dimenze úlohy 
(trojrozměrná úloha přejde v úlohu dvojrozměrnou). Modeluje se tedy pouze meridiánový řez 
(tvořící plocha). Aplikace, viz Obr. 5. 

 
Obr. 5 – Tlaková nádoba při využití osové symetrie 
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1.4.3 Rotační symetrie 
Rotační symetrie – Modeluje se charakteristický výřez tělesa. Na hranici modelovaného 
segmentu, tj. v rovinách řezu, jsou definovány symetrické okrajové podmínky. Uzly ležící 
v rovině symetrie zůstanou v této rovině. 

 
Obr. 6 - Využití rotační symetrie 

1.4.4 Periodická symetrie 
Periodická symetrie – Jednotlivé segmenty se opakují podél podélné osy. Na jedné hranici 
segmentu se definují symetrické okrajové podmínky (jako v případě rovinné symetrie) a na 
druhé hranicí se definuje podmínka zachování rovinnosti řezu (například pomocí MPC). 

 
Obr. 7 - Periodická symetrie 
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1.5 VYČIŠTĚNĚ GEOMETRICKÉHO MODELU 

V drtivé většině se konečno-prvková síť generuje na již hotovém 3D geometrickém modelu. 
Pro přenos geometrického modelu se většinou používají přestupné formáty (iges, parasolid, 
atd.). Většinou je nutno provést vyčištění geometrického modelu před jeho vysíťováním. 
  V mnoha případech obsahují analyzované součásti nepodstatné části a detaily (potřebné 
například z pohledu sestavení, uživatelského designu, aj.) které nehrají z pohledu analýzy 
podstatnou roli. Nicméně z pohledu tvorby konečno-prvkového modelu můžou významně 
zkomplikovat tvorbu sítě. Takovéto nepodstatné části je nutno odstranit. Obecně mezi 
takovéto části můžeme považovat například: malá zaoblení, otvory pro šrouby, malé díry, 
dekorativní vzory, atd. Rozhodnutí, kterou část nechat a vymazat je nutno dobře promyslet. 
Například malý otvor může vyvolat lokální zvednutí napětí. Z tohoto důvodu se snažíme 
odstranit obecně takové části, které neleží v oblasti předpokládaného nebezpečného průřezu 
(oblast maximálních napětí). 
Dále pak se v geometrických modelech objevují chyby typu krátké hrany, malé plochy, krátké 
přímky, dutiny, aj. Tyto entity komplikují tvorbu kvalitní sítě a je nutno je odstranit. Většina 
MKP modelářů poskytuje nástroje pro čistění takovýchto entit.  

1.6 VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH DAT 

Při řešení úloh pružnosti vycházíme z modelu kontinua. Při využití metody konečných prvků 
toto spojité řešení diskretizujeme. Korektní formulace deformační varianty metody konečných 
prvků vede na spojitý (ne však hladký) meziprvkový průběh posuvů. Gradientní veličiny, jako 
jsou přetvoření a napětí, však mají průběh nespojitý. Výsledná pole přetvoření a napětí se 
proto dodatečně aproximují například zprůměrováním uzlových hodnot, kterými přispívají do 
vybraného uzlu sousední prvky a tyto zprůměrované hodnoty jsou dále proloženy vhodnou 
spojitou funkcí. Obdobně můžeme pracovat i s těžištěm daného prvku. Dochází tedy 
k manipulaci s vypočtenými daty. Tato manipulace vede na spojité průběhy hledaných 
veličin, může však docházet k „ořezání“ vypočtených hodnot. Dále si je nutno uvědomit, že 
při využití numerické integrace, např. s využitím Gaussovy kvadratury, se výsledné hodnoty 
napětí určují pouze v integračních bodech uvnitř těla elementu, ze kterých jsou rovněž 
aproximovány do dalších míst elementu, nejčastěji uzlů. Je vhodné se seznámit, jakým 
způsobem dodatečnou úpravu dat a vykreslení provádí daný použitý software.  
Při vyhodnocování je vhodné dodržet následující zásady: 

• Je vhodné v případě vyhodnocování napjatosti nespoléhat se pouze na průměrované 
hodnoty, ale je vhodné si vykreslit či vypsat nezprůměrované hodnoty.  

• Dále pak nevykreslovat pouze hodnoty redukovaných napětí, ale zkontrolovat i 
hodnoty složkové a vykreslit i hlavní napětí. Příkladem může být například oblast 
tělesa, kde je sice vysoká hodnota redukovaného napětí, ale jedná se o tlakové složky 
napjatosti, které jsou pro materiál výhodnější než složky tahové. 

• Vhodně pracovat se singularitami modelu (viz níže). 
• Teprve na základě komplexního pohledu činit závěry o napěťově-deformačním 

chování analyzované součásti. 

1.7 SINGULARITY 

Singularitu můžeme chápat jako místo anomálního chování fyzikální veličiny. Singularita 
vždy ukazuje na nedostatečnost použitého modelu reálné situace.  
Singulární místa v konečno-prvkových modelech jsou taková místa, kde při postupném 
zahuštění sítě napětí nekonvergují ke správným hodnotám, ale rostou nade všechny 
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meze. V reálných tělesech se singulární místa nevyskytují, ve výpočtových modelech jsou 
z důvodu zavedených zjednodušení při modelování. 

 

Audio 1.12 Singularity 

 

F σ = F/S

σ⟶∞ 

zjednodušeně:

S⟶0 

 
Obr. 8 - Vysvětlení singularity 

Oblasti, kde mohou vzniknout singularity, můžeme rozdělit do několika skupin: 
• Singularity zatížení – místa koncentrovaného zatížení (osamělé zobecněné síly, liniová 

zatížení) a reakcí (osamělá vazba, liniová vazba). 
• Singularity geometrické – vznikají v místě ostrých rohů, okrajů, v místě trhlin, aj. 
• Singularity fyzikální – v místech náhle změny fyzikálních vlastností). 

Jak pracovat se singularitami: 
• Jestliže singulární místo leží dále od oblasti zájmu, tak je možné výsledky na tomto 

místě zanedbat a dále pak nevyhodnocovat.  
• Pokud singulární místo leží blízko oblasti zájmu, tak výsledky v této oblasti jsou 

znehodnoceny (tj. výrazně ovlivněny) a nelze je věrohodně vyhodnotit. Je nutno 
provést úpravu modelu a provést novou analýzu. 
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1.8 CVIČENÍ 

V praxi se často využívají geometrické modely vytvořené v CAD systémech během návrhu a 
konstrukce. Tyto modely bývají obvykle objemové a 3D prvky je možno použít okamžitě po 
importu geometrie. Výše uvedený postup je ale obvykle nepoužitelný, model získaný 
importem běžného „konstruktérského“ modelu obsahuje často prvky z hlediska prováděné 
analýzy zbytečné. Může obsahovat přesahy těles, případně mezery nebo sražení (např. svary) 
které u hotové – finální konstrukce nejsou. Použitím kontaktu typu GLUE na spojení dvou 
prvků se úloha dále komplikuje.  
Při řešení úloh bychom měli vždy nejprve zvážit, který typ elementů zvolíme pro modelování 
úlohy – 1D (nosník), 2D (skořepina), 3D (objemové těleso). Postupujeme od 1D ke 3D 
prvkům.  
Z hlediska velikosti úlohy (počtu uzlů, nebo lépe stupňů volnosti) jsou nejmenší úlohy 
využívající 1D prvky, dále 2D prvky. Největší úlohy vznikají při výběru 3D prvků. Rozdíly 
ve velikosti úloh jsou řádové, můžeme si představit krychli: 1D – 100 stupňů volnosti, 2D – 
10 000 stupňů volnosti,  3D 1 000 000 stupňů volnosti. 
U tenkostěnných součástí v případě objemového modelu můžeme využít tzv. prvek Solid – 
Shell. Nemusíme pak vytvářet střednice plechů apod. 
Přes výše uvedené, patří 3D prvky mezi nejčastěji používané.  V tomto kurzu se zabýváme 
zejména homogenním isotropním materiálem v oblasti elastické, tím se nastavení 3D typu 
elementu redukuje na jednu možnost. Nastavení „Element Properties“ pro objemové (3D-
Solid) prvky je ukázáno na obr.1 A, B, C. 

 
Obr. 1 Element properties pro objemový element (3D - Solid). 

Budeme používat nastavení Homogeneous - Standart Formulation se zadáním materiálu 
(např. ocel – Elastic Modulus = 210 000MPa, Poisson Ratio = 0.3, Density – hustota …), 
ostatní možnosti nebudou probírány ani na přednáškách (pouze okrajově např. Solid Shell). 
Ostatní položky se týkají složitějších případů anizotropních či nehomogenních materiálů, 
multifyzikálních úloh, nelineárního chování atd. 
Postup při řešení úlohy s použitím objemových (nebo i jiných) prvků (také viz kap 1,2): 

• Vytvoření nebo import geometrického modelu (viz kap. 3). 
• Vytvoření materiálu (viz dále). 
• Vytvoření Element Properties (viz obr.1). 
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• Vytvoření sítě konečných prvků (viz kap. 4, 5). 
• Zadání okrajových (silové a deformační) podmínek (viz kap. 6, 7, 8). 
• Řešení úlohy (Nastran - SOL 101). 
• Zpracování výsledků. (viz dále). 

Vidíme, že většina informací je obsažena v předchozích kapitolách. V této kapitole se 
zaměříme na materiálové modely a možnosti zpracování výsledků. 
Zadání homogenního isotropního materiálového modelu bylo ukázáno v kap. 1 a 2. Materiály 
najdeme v záložce „Properties“. Pod touto záložkou se skrývají funkce, pomocí kterých je 
možno nadefinovat vlastnosti materiálu a vlastnosti chování modelu (elementů), které jsme 
procházeli v předchozích kapitolách. Materiál se zadá jednoduše např. stlačením tlačítka 
„Isotropic“ v aplikačním menu (1.) a v aplikačním formuláři se objeví okno pro zadání dat. 
Základní popis je zřejmý z názvů a znalostí základní pružnosti: 

• Isotropic – materiál má ve všech směrech stejné vlastnosti 
• 2d Orthotropic, 3d Orthotropic – materiál má 3 vzájemně kolmé roviny symetrie 

materiálových vlastností, vlastnosti v různých směrech mohou být různé 
• 2d Anisotrpic, 3d Anisotropic – obecný materiál jehož vlastnosti jsou v různých 

směrech různé. 
• Composite – kompozitní materiály, výběr z několika možností. Kompozity můžeme 

vytvářet také pomocí Element Properties. 
• Fluid, Cohesive – nebudeme využívat. 

 
Obr. 2 Základní typy materiálů v Patranu. 

V rámci studia se v dalších předmětech můžete setkat s výpočty nad mezí kluzu (plasticita) 
případně únavou. Podíváme se tedy na tyto dvě oblasti, ačkoliv již spadají do oblasti 
nelineární mechaniky. K řešení je pak nutné využít nelineární řešiče (Sol 106, 400, 600, 700). 
Nebo při začátku úlohy nastavit Analysis Preference/ Analysis Code  např. MSC Marc. Je 
nutné také upozornit, že volba Analysis Preference ovlivňuje některé příkazy a definice 
(materiál, elementy a navazující příkazy). Nastavení pak může být odlišné od postupu 
uvedeného v tomto skriptu. 
Řešení úloh nad mezí kluzu – plasticita. Při vytváření materiálu začneme u klasické oceli 
(homogenní, isotropní) v lineární oblasti: 

• V položce „Material Name“ zadejme název „ocel“ (2.). Stlačením tlačítka „Imput 
Properties …“ (3.) se otevře nové okno, pomocí něhož zadáme hodnoty modulu 
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pružnosti a Poissonova čísla (4.). Hodnoty se potvrdí tlačítkem „OK“ (5.) současně se 
uzavře okno a v aplikačním formuláři se vše potvrdí tlačítkem „Apply“ (6.).  Materiál 
se přesune do okna nazvaného „Existing Materials“. Po vytvoření se v okně Current 
Constitutive Models objeví vytvořený materiál – s informací zda je aktivní (používá se 
při řešení). Pozn.: Program Patran nehlídá jednotky. Za číselné vyjádření zodpovídá 
uživatel. Jediné jednotky, se kterými se pracuje, jsou u importu, aby se model načetl 
v požadovaných rozměrech. 

 
Obr. 3 Základní nastavení materiálu 

• Pro řešení plasticity je základní materiálovou charakteristikou křivka závislosti napětí 
– deformace (Stress – Strain curve). Obvykle je výsledkem tahové zkoušky, do 
programu zadáváme hodnoty napětí a deformace odpovídající tvaru skutečného 
tahového diagramu. V některých případech se zadává diagram napětí – plastická 
deformace (MSC.Marc). Křivku napětí – deformace zadáváme pomocí pole - tabulky 
viz obr.4 A, B, C, nebo pomocí fukce viz obr.5. Hodnoty tabulky zadáváme přes 
políčko Input Data v formuláři 1D Material Table Data viz obr.4 C. Vybereme políčko 
v tabulce, které chceme zadávat, do políčka Input Data zadáme hodnotu a potvrdíme 
pomocí klávesy Enter. Při použití Inportu z textového souboru musíme dodržet formát 
(CSV Import Option) pro oddělení desetinných míst a oddělení hodnot tabulky. Je 
možné zadávat i složitější tabulky – například závislost na teplotě. 
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Obr. 4 Základní nastavení materiálu pro nelineární statický výpočet – tabulka 

Při zadávání diagramu napětí-deformace ve tvaru funkce využijeme pole v nastaveni General 
viz obr.5 A. Funkci píšeme do pole G pomocí proměnných E a operátorů F. Na výběr máme 
stejné proměnné jako u tabulky obr.4 B – obr.5 E. Podobně jako u tabulky můžeme zadávat i 
funkce více proměnných. 

 
Obr. 5 Základní nastavení materiálu pro nelineární statický výpočet – funkce 

• Nonlinear elastic – Nelineární materiálový model pro statické výpočty v plastické 
oblasti. Zadáváme závislost napětí-deformace (skutečný tahový diagram). Používáme 
pro statické výpočty řešiče SOL106, 169. 

• Elastoplastic – Nelineární materiálový model pro výpočty v plastické oblasti. 
Používáme pro nelineární výpočty řešiče SOL400, 600. 

o Nonlinear Data Input - Obr. 6 A - nastavujeme hodnoty vstupů (obvykle 
Stress/Strain Curve, napětově –deformační křivka).  
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o Yield Function – Obr. 6 B – nastavujeme použitou hypotézu pevnosti (obvykle 
Von Mises – hypotéza HMH). 

o Hardennig Rule – Obr. 6 C – nastavujeme model zpevnění (isotropní, 
kinematický nebo kombinovaný). 

 
Obr. 6 Možnosti nastavení elastoplastického materiálového modelu. 

• Při použití MSC.Marc máme další možnosti nastavení. Pro řešení silně 
nelineárních úloh s velkými deformacemi, kontakty, tváření atd. je vhodnější než 
MSC. Nastran. MSC.Marc má větší výběr materiálových modelů viz obr.7 A a 
v plastické oblasti (Plastic) kromě základních modelů (isotropní, kinematický, 
kombinovaný) i další model zpevnění. “Hlavním vstupem” je, na rozdíl od 
Nastranu, křivka napětí-plastická deformace (Stress vs. Plasic Strain) a nemůžeme 
tedy přímo použít tabulky nebo funkce vytvořené pro MSC.Nastran obr.4 a 5 !!! 
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Obr. 7 Materiálové modely pro MSC.Marc 

U úloh se zatížením závislým na čase použijeme nelineární řešič, podobně při řešení úloh 
s napětím nad mezí kluzu (plasticita) a je to vhodnější i u kontaktních úloh, rázů apod. Pro 
řešení silně nelineárních úloh jsou vhodné explicitní řešiče, např. viz obr. 8. I zde najdeme 
velkou škálu materiálových modelů. 

 
Obr. 8 Nastavení Explicitního řešiče. 

Po vyřešení úlohy musíme výsledky načíst do Patranu pro zobrazení výsledků. Nejčastěji 
jsme používali řešič SOL101. Výsledky řešení jsou uloženy v souboru *.XDB (default), 
kliknutím na příponu se automaticky vybere aktuální výpočet (Job Name) a potvrzením 
(Apply) načteme výsledky. Informace o načítání dat a případných chybách se zobrazují ve 
spodním textovém okně viz obr.9. Každý řešič ukládá výsledky v jiném typu souboru, je 
možné typ výsledkového souboru změnit či nastavit viz obr.10. 
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Obr. 9 Načtení dat 

 

Obr. 10 Formát výsledkového souboru. 

Kromě typu výsledkového souboru můžeme také nastavit, která data máme ukládat. Toto 
nastavení je důležité u velkých – časové závislých úloh, kde ukládání veškerých výsledků by 
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bylo zbytečné a také by značně zpomalilo řešení. Ve většině případů budeme využívat 
defaultní nastavení, které obsahuje ve výsledcích napětí a deformace viz obr.11. Další 
možnosti se týkají zobrazení kontaktních tlaků, reakcí ve vazbách, energií atd. 

 
Obr. 11 Nastavení požadovaných výsledků. 

Posledním krokem analýzy je zobrazení výsledků a jejich zhodnocení. K výsledkům se lze 
dostat přes záložku „Results“ v aplikačním menu. V tomto menu je nepřeberné množství 
funkcí pro získání a zobrazení výsledků. Nejjednodušší je využití funkce „Quick Plot“. 
Dalšími položkami menu „Results“ jsou nabídky pro vykreslení deformací, hodnot ve formě 
barevných map, vektorů tenzorů, kontur, tvorba grafů z načtených hodnot, generování 
reportů, možnosti výpočtů s vypočtených dat, atd. viz obr. 12. 
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Obrázek 12 - Quick Plot 

Nejužívanější funkce je položka „Quick Plot“. Pomocí této položky je možno rychle vykreslit 
jednak zdeformovaný tvar součásti a jednak jednotlivé veličiny zájmu (napětí, posuvy, 
deformace, …). Funkce poskytuje také položky, pomocí kterých je možno nastavit 
zobrazování jednotlivých výsledků, a to jak popisků (velikost písma, umístění na obrazovce, 
aj.), tak grafického vyjádření (spektrum, rozsah, aj.).  
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Obrázek 13 - Quick plot: 1. Výběr zobrazovaných veličin, 2. Nastavení parametrů zobrazování vybraných 

veličin, 3. Nastavení parametrů vykreslení deformovaného tvaru.
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3 Metoda vážených reziduí 

1 METODA VÁŽENÝCH REZIDUÍ 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY 

V této kapitole bude stručně uvedena metoda vážených reziduí jako 
základní nástroj pro obecnou formulaci metody konečných prvků. 

 
 

 

MOTIVACE: 

V předcházejících kapitolách byly uvedeny základní principy a postupy 
používané v metodě konečných prvků. Pro jednoduchost bylo vše odvozeno 
na jednoduchých jednodimenzionálních elementech. Pro případ 
taženého/tlačeného  elementu (popřípadě i dalších typů např. ohýbaný) lze 
všechny vztahy odvodit na základě elementárních znalostí přednášených v 
předmětu pružnost a pevnost. Při odvození se použily dva základní postupy, 
jednak přímý přístup (přímá tuhostní metoda) a jednak energetický přístup 
přes minimum potenciální energie systému. Pro rozšíření použití metody i 
do jiných (nestrukturních) oblastí je nutno tento postup zobecnit1.  

 

                                                 
1 I zde je však možno postupovat obdobně jako v předešlých případech na základě elementární teorie 
jednotlivých vědních oboru.  
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4 Metoda vážených reziduí 

1.1 ÚVOD 
Většinu praktických inženýrských problémů lze popsat pomocí diferenciálních rovnic. 
Bohužel praktické aplikace vylučují řešení v uzavřené formě. Jediné schůdné řešení je tedy 
řešení přibližné pomocí numerických metod, mezi které patří právě i metoda konečných 
prvků.  
Metoda vážených reziduí (MVR) je přibližná (aproximační) metoda pro řešení diferenciálních 
rovnic se zadanými okrajovými podmínkami. Využívá se aproximační funkce a integrální 
formulace pro minimalizaci chyby v globálním měřítku, tj. přes celou oblast řešení. Základní 
postup je popsán na následujících řádcích. Pro jednoduchost je uvažovaná 
jednodimenzionální úloha.  

 

Audio 1.1 Úvod 

 
 
Mějme diferenciální rovnici v obecném tvaru: 

𝐷[𝑢(𝑥),𝑥] = 0.  (13.1) 

Symbol 𝐷 představuje obecný operátor. Příkladem takovéto rovnice může být například 
rovnice (5.9) odvozena v kapitole 5. K diferenciální rovnici přísluší dále okrajové podmínky. 
Označme symbolem Ω oblasta řešení (v jednodimenzionálním případě je jí možno popsat 
jedinou souřadnicí, např. 𝑥). Část hranice kde je předepsány podstatná okrajová (také 
označovaná jako okrajová podmínka 1. druhu, popř. Dirichletova okrajová podmínka) 
podmínka označme 𝑆𝑢 a kde je předepsaná nepodstatná okrajová podmínka (také označována 
jako podmínka 2. Druhu, popř. Neumannova)  𝑆𝑡. Takže můžeme předepsat následující 
okrajové podmínky: 

𝑢�  𝑛𝑎 𝑆𝑢, (13.2) 

a 
𝑡̅ 𝑛𝑎 𝑆𝑡. (13.3) 

 
Protože není známo přesné řešení, zvolme aproximační řešení 𝑢�(𝑥). Obecně se volí ve tvaru: 

𝑢�(𝑥) = �𝑐𝑖𝑁𝑖(𝑥)
𝑛

𝑖=1

, 
(13.4) 

kde 𝑐𝑖 představují neznámé koeficienty, které musí být určeny a 𝑁𝑖(𝑥) jsou nezávislé 
aproximační funkce (voleny předem). Hlavní podmínkou je, že aproximační funkce může být 
libovolná přípustná funkce (tzn. aproximační funkce je spojitá nad celou oblastí řešení). 
Dále na danou funkci budeme klást podmínku, že splňuje okrajové podmínky. Tato podmínka 
nemusí být obecně splněna, ale pro jednoduchost ji budeme nyní uvažovat. V případě 
jednodimenzionální úlohy je tato podmínky lehce splnitelná. 
Dosadíme-li aproximační funkci 𝑢�  do rovnice (13.1), tato rovnice nebude splněna a bude 
generovat reziduum (zbytek, zůstatek), tedy chybu. Matematicky to lze zapsat následovně: 

𝑅(𝑥) = 𝐷[𝑢�(𝑥),𝑥] ≠ 0,  (13.5) 

kde 𝑅(𝑥) je právě reziduum (popř. je možno použít pojem chybová funkce). Upozorněme, že 
reziduum je také funkcí neznámých parametrů 𝑐𝑖. Metoda vážených reziduí vyžaduje, aby byl 
reziduál v oblasti odstraněn následujícím způsobem: 
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� 𝑤𝑖(𝑥)
Ω

𝑅(𝑥)𝑑𝑥 = 0, 𝑝𝑟𝑜 𝑖 = 1 …𝑛.  
(13.6) 

V předcházejícím vzorci 𝑤𝑖(𝑥)  představuje 𝑛 obecných váhových funkcí. Tedy jednoduše 
můžeme říci, že připouštíme chybu řešení, ale v rámci váženého průměru přes celou oblast je 
chyba nulová. Získáme tedy 𝑛 algebraických rovnic ze kterých určíme koeficienty 𝑐𝑖. Počet 
váhových funkcí je roven počtu konstant 𝑐𝑖. 

 
Existují různé metody vážených reziduí, lišící se volbou váhové funkce. Jmenujme nejčastěji 
používané metody: kolokační, metodu nejmenších čtverců, Galerkinovu metodu, aj. Pro 
metodu konečných prvků je východiskem právě poslední zmíněná metoda.  

 

1.2 JEDNOTLIVÉ METODY 

1.2.1 Kolokační metoda 
Při aplikaci této varianty jsou voleny váhové funkce jako Diracovy 𝛿 funkce. 

 

Audio 1.4 Kolokační metoda 

 
 
Dirakova delta funkce má následující vlastnosti: 

𝛿(𝑥 − 𝑥𝑖) = �
1 𝑥 = 𝑥𝑖
0 𝑗𝑖𝑛𝑑𝑒 .  (13.7) 

Aplikací 𝑤𝑖(𝑥) = 𝛿(𝑥 − 𝑥𝑖) na rovnici (13.6) získáme rovnice: 
𝑅(𝑥𝑖) = 0, 𝑝𝑟𝑜 𝑖 = 1 …𝑛.  (13.8) 

Takže reziduál je nulován pouze ve specifických bodech oblasti. Řešením této rovnice 
(soustavy) získáme hledané parametry 𝑐𝑖. 

1.2.2 Metoda podoblastí 
Tato metoda neužívá explicitně váhové funkce, a proto přísně vzato se nejedná o metodu 
z rodiny metody vážených reziduí. Nicméně ji lze považovat za modifikaci kolokační metody. 
Nosnou myšlenkou je, že reziduál není nulován pouze v bodě (jako v kolokační metodě), ale 
je nulován přes určitou podoblast řešené oblasti.  

 

Audio 1.5 Metoda podoblastí 

 
Takže váhová funkce je volena jednotková v dané podoblasti, a integrál přes celou oblast je 
rozbit na více částí. Matematicky zapsáno: 

� 𝑤𝑖(𝑥)
Ω

𝑅(𝑥)𝑑𝑥 = ��� 𝑅(𝑥)𝑑𝑥
Ω𝑖

�
𝑖

= 0, 𝑝𝑟𝑜 𝑖 = 1 …𝑛. 
(13.9) 

 

Audio 1.2  

 

 

Audio 1.3 Metody 
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1.2.3 Metoda nejmenších čtverců 
Nejlepší odhad se předpokládá takový, že součet (v našem případě přejdeme v integraci) 
čtverců reziduálů je minimální.  

 

Audio 1.6 Metoda nejmenších čtverců 

 
 

𝑆 = � 𝑅(𝑥)
Ω

𝑅(𝑥)𝑑𝑥 = � 𝑅2(𝑥)
Ω

𝑑𝑥. 
(13.10) 

Minimalizace se provede následovně: 

𝜕𝑆
𝜕𝑐𝑖

= 2 � 𝑅(𝑥)
𝜕𝑅(𝑥)
𝜕𝑐𝑖

𝑑𝑥 
Ω

= 0. 
(13.11) 

Srovnáním s rovnicí (13.6) vychází pro váhovou funkci: 

𝑤𝑖(𝑥) = 2
𝜕𝑅(𝑥)
𝜕𝑐𝑖

. 
(13.12) 

Dvojka se dá však zrušit (vytknout před integrál a „poslat“ k nule), takže výsledná váhová 
funkce má tvar: 

𝑤𝑖(𝑥) =
𝜕𝑅(𝑥)
𝜕𝑐𝑖

. 
(13.13) 

1.2.4 Galerkinova metoda 
Na tuto metodu se dá dívat jako na modifikaci metody nejmenších čtverců. Ve váhové funkci 
se však místo derivace residuálu (vzhledem k 𝑐𝑖) provádí derivace aproximativního řešení, tj: 

 

Audio 1.7 Galerkinova metoda 

 
 

𝑤𝑖(𝑥) =
𝜕𝑢�(𝑥)
𝜕𝑐𝑖

= 𝑁𝑖(𝑥). 
(13.14) 

Takže váhová funkce je stejná jako bázová funkce. 

1.2.5 Metoda momentu 
V této variantě jsou váhové funkce voleny ve tvaru mocnin následovně: 

 

Audio 1.8 Metoda momentu 

 
 

𝑤𝑖(𝑥) = 𝑥𝑖 , 𝑝𝑟𝑜 𝑖 = 0 …𝑛 − 1. (13.15) 
Pokud jsou zvoleny polynomy tvaru 𝑁𝑖(𝑥) přechází tato metoda v metodu Galerkinovu. 

1.3 ZAHRNUTÍ OKRAJOVÝCH PODMÍNEK 

Doposud jsme předpokládali, že všechny okrajové podmínky byly na hrancích 𝑆𝑢 a  𝑆𝑡 
splněny. V mnoha případech je však výhodnější vyhovět okrajovým podmínkám na 𝑆𝑢 
identicky (𝑢�(𝑥) = 𝑢�(𝑥) 𝑛𝑎 𝑆𝑢), ale aproximovat je na 𝑆𝑡. Chybová funkce 𝑅𝑡  definována pro 
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tuto okrajovou podmínku může být vážena obdobným způsobem, jako byla vážena chyba 
𝑅(𝑥) v integrační oblasti. Můžeme tedy napsat: 

� 𝑤𝑖(𝑥)
Ω

𝑅(𝑥)𝑑𝑥 + � 𝑤𝑡𝑖(𝑥)
st

𝑅𝑡𝑖(𝑥)𝑑𝑆 = 0, 

 
𝑝𝑟𝑜 𝑖 = 1 …𝑛.  

(13.16) 

Tato formulace vyžaduje, aby aproximační řešení vyhovovalo okrajovým podmínkám na 𝑆𝑢 a 
aby váhové funkce byly rovny nule na  𝑆𝑢. 
Někdy je naopak výhodné zahrnout do definice váhových reziduí i okrajové podmínky i na 𝑆𝑡. 
Obecně tedy můžeme definovat rezidua na hranicích takto: 

𝑅𝑢(𝑥) = 𝑢�(𝑥) − 𝑢�(𝑥), 𝑛𝑎 𝑆𝑢, (13.17) 

a 
𝑅𝑡(𝑥) = �̃�(𝑥) − 𝑡̅(𝑥), 𝑛𝑎 𝑆𝑡. (13.18) 

Rovnici (13.6) lze pak upravit na tvar: 

� 𝑤𝑖(𝑥)
Ω

𝑅(𝑥)𝑑𝑥 + � 𝑤𝑢𝑖(𝑥)
su

𝑅𝑢(𝑥)𝑑𝑆 +  � 𝑤𝑡𝑖(𝑥)
st

𝑅𝑡𝑖(𝑥)𝑑𝑆 = 0, 

 
𝑝𝑟𝑜 𝑖 = 1 …𝑛.  

(13.19) 

 

1.4 PRVNÍ SLABÁ FORMULACE PRO METODU VÁŽENÝCH 
REZIDUÍ 

Vraťme se k rovnici (13.6). Všimněme si, že aproximační funkce 𝑢�  musí být spojitá včetně 
derivací do n-tého řádu, daného řádem operátoru v rovnici (13.1). Naproti tomu na funkci 𝑤 
je kladeno pouze to, že musí být spojitá, ale její derivace nemusí. Bez ztráty obecnosti 
budeme dále uvažovat diferenciální rovnici druhého řádu, ve tvaru: 

𝑑2𝑢(𝑥)
𝑑𝑥2

+ 𝑓(𝑥) = 0, 𝑥 ∈ (0, 𝐿) 
(13.20) 

Dále pak budeme (opět pro jednoduchost) předpokládat aproximativní řešení 𝑢�  splňující 
okrajové podmínky. Rovnici (13.6) můžeme přepsat do tvaru vážených reziduí: 

�𝑤(𝑥)�
𝑑2𝑢�(𝑥)
𝑑𝑥2

+ 𝑓(𝑥)�
𝐿

0

𝑑𝑥 = 0 
(13.21) 

Rozepišme do tvaru: 

�𝑤(𝑥)
𝑑2𝑢�(𝑥)
𝑑𝑥2

𝐿

0

𝑑𝑥 + �𝑤(𝑥)𝑓(𝑥)
𝐿

0

= 0 
(13.22) 

Na první integrál aplikujme integraci metodou per partes (ve vyšší dimenzi použijeme 
Greenovu větu). Získáme: 

�𝑤(𝑥)
𝑑2𝑢�(𝑥)
𝑑𝑥2

𝐿

0

𝑑𝑥 = �𝑤(𝑥)
𝑑𝑢�(𝑥)
𝑑𝑥

�
0

𝐿

− �
𝑑𝑤(𝑥)
𝑑𝑥

𝑑𝑢�(𝑥)
𝑑𝑥

𝐿

0

𝑑𝑥 
(13.23) 

A dosadíme zpět do rovnice (13.22), získáme: 
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�𝑤(𝑥)
𝑑𝑢�(𝑥)
𝑑𝑥

�
0

𝐿

− �
𝑑𝑤(𝑥)
𝑑𝑥

𝑑𝑢�(𝑥)
𝑑𝑥

𝐿

0

𝑑𝑥 + �𝑤(𝑥)𝑓(𝑥)
𝐿

0

= 0 
(13.24) 

Podíváme-li se na poslední výraz, vidíme, že požadavek na spojitost funkce 𝑢�(𝑥) byl snížen o 
jeden řád a naopak požadavek na spojitost funkce 𝑤(𝑥) stoupl právě o jeden řád. Formulace 
se nazývá z důvodu oslabení požadavků jako slabá formulace. Řešení je nazýváno slabým 
řešením. Člen v hranaté závorce má význam zbytné (natural) okrajové podmínky.  
Slabá formulace vznikla povolenými matematickými postupy a z tohoto důvodu je slabá 
formulace ekvivalentní silné formulaci úlohy. Nedošlo tedy k žádnému zjednodušení ve 
smyslu formulace úlohy. Jak již víme, oba dva druhy formulací se využívají v inženýrské 
praxi. Slabá formulace úlohy má následující vlastnosti: 

• Klade nižší nároky na diferenciovatelnost aproximační funkce (zjednodušení řešení). 
• Řešení získané ze slabé formulace nemusí nutně rovnici pro silnou formulaci ve 

vyšších derivacích. 

 

Audio 1.9 Slabá formulace 
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1.5 CVIČENÍ 

1.5.1 Příklad na řešení teploty 

 
Vyřešte celkové prodloužení tyče. Analytické řešení je velmi jednoduché a je ukázáno v Tab. 
1. 

Vliv změny teploty ΔT Vliv síly F 

LTLTeplota ⋅∆⋅=∆ α  
mmLTeplota 163.0=∆  SE

LFLSíla ⋅
⋅

=∆
 
mmLSíla 152.0=∆  

SE
LFLTLLL SílaTeplota ⋅
⋅

+⋅∆⋅=∆+∆=∆ α  

Tab. 1 

Prodloužení získané analytickým výpočtem je mmL 315.0=∆  
Řešení pomocí MKP – Patran. Řešte samostatně pomocí následující osnovy. 

1. Vytvořte novou databázi s názvem Cviceni13_teplota1. 
2. Vytvořte „materiál“ – Ocel s parametry uvedenými v zadání, včetně počáteční teploty 

T0. 
3. Vytvořte geometrický model s rozměry uvedenými v zadání. 
4. Vytvořte 3D Properties – Solid_ocel. 
5. Vytvořte sít: Elem Shape – Tet, Mesher – TetMesh, velikost elementu 5, Properties – 

Solid_Ocel. 
6. Vytvořte vazbu – vetknutí na horní části modelu. 
7. Spodní část modelu zatižte silou uvedenou v zadání. 
8. Přidejte konečnou teplotu tělesa (Create /Temperature/Nodal) dle zadání. 
9. Proveďte výpočet. 
10. Zobrazte výsledky posuvů mmL 317.0=∆  

Výsledek řešení by měl odpovídat obr.2. 

Dáno: L = 100 mm, D = 10 mm, E = 210000MPa, Poisson Ratio = 
0.3, ΔT =100°, T0 = 20°C,  α = 16,3·10−6 °C−1  ,F = 100000 N. 
 

Kde α je koeficient teplotní roztažnosti. 
Urči:  

   Obr. 1  

ΔT 

ØD L 

F 
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Obr. 2 Průběh posunutí na tyči. 
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3 Galerkinova metoda konečných prvků 

1 GALERKINOVA METODA KONEČNÝCH PRVKŮ  

 

 
 

OBSAH KAPITOLY 

V předchozí kapitole byla stručně uvedena metoda vážených reziduí. V této 
přednášce využijeme zmiňovanou metodu k definování základních vztahů 
metody konečných prvků. Tato formulace má tu výhodu, že je nezávislá na 
fyzikální podstatě řešené úlohy a tím pádem je univerzální v použití. 

 
 

 

MOTIVACE: 

V předchozích přednáškách byly odvozeny základní rovnice metody 
konečných prvků na základě přímého a variačního přístupu. Tento postup 
odvození je vázán na konkrétní fyzikální podstatu problému. Zde si 
ukážeme postup využívající metodu vážených reziduí a Galerkinovu 
metodu řešení. Tento přístup poskytuje nejobecnější postup pro odvození a 
může být použit na jakýkoliv praktický vědecký či inženýrský problém. 
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4 Galerkinova metoda konečných prvků 

1.1 ÚVOD 

V předchozí podkapitole byla uvedena klasická metoda vážených rezidui. Tato metoda 
definuje aproximační funkce přes celou oblast řešení, tedy globálně a musí splňovat všechny 
na ně kladené podmínky. Obecně splnění všech podmínek je složité (hlavně pro vícerozměrné 
úlohy) a z tohoto důvodu je výhodnější oblast řešení rozdělit na podoblasti a aproximační 
funkce definovat pouze nad těmito podoblastmi.  

 

Audio 1.1 Úvod 

 
 
Řešme následující rovnici: 

𝑑2𝑦
𝑑𝑥2

+ 𝑓(𝑥) = 0, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏, 
(14.1) 

s následujícími okrajovými podmínkami: 
𝑦(𝑎) = 𝑦𝑎, 
 
𝑦(𝑏) = 𝑦𝑏. 

(14.2) 

Oblast řešení rozdělme na M podoblastí („elementy“). Celkem budeme mít M+1 „uzlů“.   
Aproximativní řešení budeme hledat ve tvaru: 

𝑦�(𝑥) = � 𝑦𝑖𝑛𝑖(𝑥)
𝑀+1

𝑖=1

, 
(14.3) 

kde 𝑦𝑖 jsou řešení v bodech 𝑥𝑖 a 𝑛𝑖(𝑥) jsou nezávislé známe funkce, které jsou nenulové 
pouze na malé části řešené oblasti. Přesněji 𝑛𝑖(𝑥) jsou nenulové pouze na intervalu 𝑥𝑖−1 <
𝑥 < 𝑥𝑖+1. Pro jednoduchost zvolíme lineární funkce (obecně může být i vyššího stupně), a 
můžeme je tedy definovat následovně: 

𝑛𝑖(𝑥) =
𝑥 − 𝑥𝑖−1
𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1

, 𝑥𝑖−1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑖 
(14.4) 

𝑛𝑖(𝑥) =
𝑥𝑖+1 − 𝑥
𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖

, 𝑥𝑖 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑖+1  

𝑛𝑖(𝑥) = 0, 𝑥 < 𝑥𝑖−1          𝑥 > 𝑥𝑖+1  
Hodnota 𝑦(𝑥) v intervalu 𝑥𝑖 < 𝑥 < 𝑥𝑖+1 se získá jako lineární kombinace z hodnot 𝑦𝑖 a 𝑦𝑖+1. 
Patrné je vše z Obr. 1.  
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x

n1(x)
1

0
x1 x2 x3 x4 x5

x5

1

0

n2(x)

x1 x2 x3 x4

1

0

n3(x)

x1 x2 x3 x4 x5

 
Obr. 1 – „Čepičky“ nad řešenou oblastí 

Například hodnota 𝑦�(𝑥) mezi body 𝑖 a 𝑖 + 1 lze získat následovně: 
𝑦�(𝑥) = 𝑦𝑖𝑛𝑖(𝑥) + 𝑦𝑖+1𝑛𝑖+1(𝑥) = 𝑦𝑖

𝑥𝑖+1 − 𝑥
𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖

+ 𝑦𝑖+1
𝑥 − 𝑥𝑖
𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖

. (14.5) 

Vložme rovnici (14.3) do rovnice (14.1), získáme tak reziduál: 

𝑅(𝑥,𝑦𝑖) = � �
𝑑2𝑦�
𝑑𝑥2

+ 𝑓(𝑥)�
𝑀+1

𝑖=1

= � �
𝑑2

𝑑𝑥2
(𝑦𝑖𝑛𝑖(𝑥)) + 𝑓(𝑥)�

𝑀+1

𝑖=1

, 
(14.6) 

Aplikujme Galerkinovou metodu vážených reziduí na poslední rovnici: 

� 𝑛𝑗(𝑥)𝑅(𝑥, 𝑦𝑖)𝑑𝑥 = � 𝑛𝑗(𝑥) � �
𝑑2

𝑑𝑥2
(𝑦𝑖𝑛𝑖(𝑥)) + 𝑓(𝑥)�

𝑀+1

𝑖=1

𝑑𝑥 = 0

𝑥𝑏

𝑥𝑎

𝑥𝑏

𝑥𝑎

 
(14.7) 

𝑗 = 1,𝑀 + 1  

Po uvážení vlastností daných rovnicí (14.4), tj. v intervalu 𝑥𝑗 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑗+1 jsou neneulové 
pouze dvě funkce 𝑛(𝑥). Rovnici (14.7) tedy lze přepsat do následujícího tvaru: 
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� 𝑛𝑗(𝑥) � �
𝑑2

𝑑𝑥2
�𝑦𝑗𝑛𝑗(𝑥) + 𝑦𝑗+1𝑛𝑗+1(𝑥)� + 𝑓(𝑥)�

𝑀+1

𝑖=1

𝑑𝑥 = 0

𝑥𝑗+1

𝑥𝑗

 
(14.8) 

𝑗 = 1,𝑀 + 1  

Integrace rovnice vede na 𝑀 + 1 algebraických rovnic o 𝑀 + 1 neznámých 𝑦𝑗. To lze přepsat 
do známé maticové formy: 

[𝐾]{𝑦} = {𝐹} (14.9) 
Rovnice (14.7) je formálně použita Galerkinova metoda vážených reziduí a obsahuje jednak 
formulaci elementů a jednak vlastní složení. Nicméně rovnice (14.8) ukazuje, že integrace 
probíhá pouze přes jednotlivé elementy. 
Pozn.: Při odvození jsme využili silnou formulaci metody vážených reziduí. Vhodnější je však 
aplikovat daný postup na slabou formulaci metody vážených reziduí. Druhý postup je více 
konzistentní s postupem při aplikaci variačních principů na strukturální problémy. Slabá 
formulace se objeví v další kapitole. 

1.2 ODVOZENÍ ELEMENTU PŘI GALERKINOVĚ METODĚ 

Pokud známe řešení rovnice (14.1), takovéto řešení platí v jakékoliv podoblasti řešení. 
Uvažme problém takto: 

𝑑2𝑦
𝑑𝑥2

+ 𝑓(𝑥) = 0, 𝑥𝑗 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑗+1, 
(14.10) 

dále pak: 
𝑦�𝑥𝑗� = 𝑦𝑗 , 

 
𝑦�𝑥𝑗+1� = 𝑦𝑗+1. 

(14.11) 

Aproximaci přesného řešení tedy budeme hledat v následujícím tvaru: 
𝑦(𝑒)(𝑥) = 𝑦𝑖𝑁1(𝑥) + 𝑦𝑗+1𝑁2(𝑥). (14.12) 

Interpolační tvarové funkce budou mít následující tvar: 
𝑁1(𝑥) =

𝑥𝑗+1 − 𝑥
𝑥𝑗+1 − 𝑥𝑗

, 𝑥𝑗 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑗+1 (14.13) 

𝑁2(𝑥) =
𝑥 − 𝑥𝑗
𝑥𝑗+1 − 𝑥𝑗

, 𝑥𝑗 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑗+1  

Platí, že: 
𝑁1�𝑥 = 𝑥𝑗� = 1 𝑁1�𝑥 = 𝑥𝑗+1� = 0 (14.14) 

𝑁1�𝑥 = 𝑥𝑗� = 0 𝑁2�𝑥 = 𝑥𝑗+1� = 1  
a tím pádem jsou automaticky splněny okrajové podmínky dané rovnicí (14.11). Vložme 
(14.13) do (14.12), dále pak získáme reziduál pro daný element daný výrazem: 

𝑅(𝑒)�𝑥,𝑦𝑗 ,𝑦𝑗+1� =
𝑑2𝑦(𝑒)

𝑑𝑥2
+ 𝑓(𝑥) =

𝑑2

𝑑𝑥2
�𝑦𝑗𝑁1(𝑥) + 𝑦𝑗+1𝑁2(𝑥)� + 𝑓(𝑥). 

(14.15) 

Aplikujme Galerkinovu metodu vážených reziduí: 

� 𝑁𝑖(𝑥)𝑅(𝑒)�𝑥,𝑦𝑗 , 𝑦𝑗+1�𝑑𝑥 = � 𝑁𝑖(𝑥) �
𝑑2𝑦(𝑒)

𝑑𝑥2
+ 𝑓(𝑥)� 𝑑𝑥 = 0

𝑥𝑗+1

𝑥𝑗

𝑥𝑗+1

𝑥𝑗

 
(14.16) 

𝑖 = 1, 2  



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

7 Galerkinova metoda konečných prvků 

Aplikujme na poslední výraz slabou formulaci metody vážených reziduí (viz výše), získáme: 

𝑁𝑖(𝑥)
𝑑𝑦(𝑒)

𝑑𝑥
�
𝑥𝑗

𝑥𝑗+1

− �
𝑑𝑁𝑖
𝑑𝑥

𝑑𝑦(𝑒)

𝑑𝑥
 𝑑𝑥 + � 𝑁𝑖(𝑥)𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 0

𝑥𝑗+1

𝑥𝑗

𝑥𝑗+1

𝑥𝑗

 
(14.17) 

𝑖 = 1, 2  

Což lze upravit: 

�
𝑑𝑁1
𝑑𝑥

𝑑𝑦(𝑒)

𝑑𝑥
 𝑑𝑥 = � 𝑁1(𝑥)𝑓(𝑥)𝑑𝑥 +

𝑑𝑦(𝑒)

𝑑𝑥
�
𝑥𝑗

𝑥𝑗+1

𝑥𝑗

𝑥𝑗+1

𝑥𝑗

 
(14.18) 

�
𝑑𝑁2
𝑑𝑥

𝑑𝑦(𝑒)

𝑑𝑥
 𝑑𝑥 = � 𝑁2(𝑥)𝑓(𝑥)𝑑𝑥 −

𝑑𝑦(𝑒)

𝑑𝑥
�
𝑥𝑗+1

𝑥𝑗+1

𝑥𝑗

𝑥𝑗+1

𝑥𝑗

 
 

Připomeňme, co získáme aplikací slabé formulace: 
• Sníží se řád derivací hledaného aproximativního řešení o jeden řád. 
• Matice tuhosti se stane symetrickou. 
• Integrace per partes zavede do výrazu gradientní okrajové podmínky (zbytné, natural, 

druhého druhu, atd.) 

Položme j=1, pak: 

�
𝑑𝑁1
𝑑𝑥

𝑑𝑦(𝑒)

𝑑𝑥
 𝑑𝑥 = � 𝑁1(𝑥)𝑓(𝑥)𝑑𝑥 +

𝑑𝑦(𝑒)

𝑑𝑥
�
𝑥1

𝑥2

𝑥1

𝑥2

𝑥1

 
(14.19) 

�
𝑑𝑁2
𝑑𝑥

𝑑𝑦(𝑒)

𝑑𝑥
 𝑑𝑥 = � 𝑁2(𝑥)𝑓(𝑥)𝑑𝑥 −

𝑑𝑦(𝑒)

𝑑𝑥
�
𝑥2

𝑥2

𝑥1

𝑥2

𝑥1

 
 

Což lze maticově zapsat v následujícím tvaru: 

�𝑘11 𝑘12
𝑘21 𝑘22

� �
𝑦1
𝑦2� = �𝑓1𝑓2

�, (14.20) 

kde  

𝑘𝑖𝑗 = �
𝑑𝑁𝑖
𝑑𝑥

𝑑𝑁𝑗
𝑑𝑥

𝑥2

𝑥1

𝑑𝑥, 𝑖, 𝑗 = 1,2 
(14.21) 

Uzlové síly jsou daný pravou stranou rovnice (14.19). 
Při sestavení globální rovnice lze využít postup ukázaný při přímém přístupu k metodě 
konečných prvků (kapitola 3). Získáme rovnici stejnou jako (14.9). 

1.3 APLIKACE GALERKINOVY MKP NA STRUKTURNÍ 
PROBLÉMY 

Vraťme se zpět k jednoduchému taženému či tlačenému tyčovému prvku, ten byl popsán 
v kapitole 3, a ukažme si, že vše funguje tak jak bylo odvozeno výše. Rovnice rovnováhy 
takovéhoto prvku lze zapsat v následujícím tvaru (detailněji, viz kapitola 5): 
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𝑑𝜎𝑥
𝑑𝑥

=
𝑑
𝑑𝑥

(𝐸𝜀𝑥) = 𝐸
𝑑2𝑢(𝑥)
𝑑𝑥2

= 0. 
(14.23) 

Pole posunutí lze aproximovat pomocí následující rovnice (blíže viz výše): 
𝑢(𝑥) = 𝑁1(𝑥)𝑢1 + 𝑁2(𝑥)𝑢2 = �1 −

𝑥
𝐿
�𝑢1 +

𝑥
𝐿
𝑢2. (14.24) 

Galerkinova metoda vážených reziduí generuje následující rovnici: 

�𝑁𝑖(𝑥)�𝐸
𝑑2𝑢
𝑑𝑥2

� 𝑑𝑉 = �𝑁𝑖 �𝐸
𝑑2𝑢
𝑑𝑥2

� 𝑆𝑑𝑥 = 0
𝐿

0𝑉

, 𝑖 = 1,2, 
(14.25) 

 
kde 𝑑𝑉 je objemová část elementu, ale protože předpokládáme konstantní průřez S, platí 
𝑑𝑉 = 𝑆𝑑𝑥. Integrací metodou per partes lze získat rovnici: 

𝐸𝑆�
𝑑𝑁𝑖
𝑑𝑥

𝑑𝑢
𝑑𝑥

 𝑑𝑥 = �𝑁𝑖𝐸𝑆
𝑑𝑢
𝑑𝑥
�
0

𝐿𝐿

0

, 𝑖 = 1,2. 
(14.26) 

Uvážením vztahu (14.25) získáme: 

𝐸𝑆�
𝑑𝑁1
𝑑𝑥

𝑑
𝑑𝑥

(𝑁1𝑢1 + 𝑁2𝑢2)𝑑𝑥 = −𝐸𝑆
𝑑𝑢
𝑑𝑥
�
𝑥=0

= −𝐸𝑆𝜀|𝑥=0 = −𝑆𝜎|𝑥=0

𝐿

0

, 
(14.27) 

𝐸𝑆�
𝑑𝑁2
𝑑𝑥

𝑑
𝑑𝑥

(𝑁1𝑢1 + 𝑁2𝑢2)𝑑𝑥 = 𝐸𝑆
𝑑𝑢
𝑑𝑥
�
𝑥=𝐿

= 𝐸𝑆𝜀|𝑥=𝐿 = 𝑆𝜎|𝑥=𝐿

𝐿

0

, 
 

Vidíme, že na hranicích gradientní podmínky představují aplikované zatížení v uzlech 
elementu. Rovnice lze přepsat do maticového tvaru: 

𝐸𝑆� �

𝑑𝑁1
𝑑𝑥

𝑑𝑁1
𝑑𝑥

𝑑𝑁1
𝑑𝑥

𝑑𝑁2
𝑑𝑥

𝑑𝑁1
𝑑𝑥

𝑑𝑁2
𝑑𝑥

𝑑𝑁2
𝑑𝑥

𝑑𝑁2
𝑑𝑥

�  𝑑𝑥 �
𝑢1
𝑢2� = �𝐹1𝐹2

�
𝐿

0

. 

(14.28) 

 
Provedením integrace lze získat následující tvar: 

𝐸𝑆
𝐿
� 1 −1
−1 1 � �

𝑢1
𝑢2� = �𝐹1𝐹2

� 
(14.29) 

 
Porovnáním rovnice (14.29) s rovnicí (3.7) popř. (6.21) lze vidět, že jsme získali stejný 
výsledek.  
Tento příklad jednoduše ukazuje na ekvivalenci Galerkinovy metody a energetického přístupu 
k danému problému. 

1.4 ZÁVĚR 

Metoda vážených reziduí (v Galerkinově podobě) je silný matematický nástroj pro 
formulování vztahů pro metodu konečných prvků a řešení okrajových problémů popsaný 
diferenciálními rovnicemi. Je patrno, že tento postup je nezávislý na fyzikální podstatě 
problému a proto může být aplikován obecně.  

 

Audio 1.2 Modelování 
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1.5 CVIČENÍ - ODEVZDÁNÍ PROGRAMU 

Program bude odevzdán jednak v tištěné jednak v elektronické verzi na vhodném datovém 
nosiči.  

1.5.1 Požadavky na závěrečnou zprávu 
Zpráva bude obsahovat: 

• jméno studenta, studijní číslo, skupina 
• zadání úlohy 
• rozbor úlohy 
• budou uvedena všechna potřebná vstupní data (geometrie, materiál, okrajové 

podmínky) 
• vlastní model (obrázek, typy použitých prvků, aplikované okrajové podmínky, …) ve 

formě obrázků a komentářů 
• výsledky (obrázky, grafy, tabulky, …) a jejich interpretace 
• závěr, ve kterém bude provedeno celkové zhodnocení 

Do programu nepopisujte, jak jste vytvářeli model v daném software. Závěrečná zpráva není 
manuál k danému software! 

1.5.2 Datový nosič 
Datový nosič bude obsahovat: 

• elektronická verze tištěné zprávy 
• prezentaci (do 6-ti obrazovek), ve které budou stručné informace o řešené úloze a 

výsledcích  
• geometrický model (pokud byl vytvářen v nějakém jiném software) v rozumném 

přestupném formátu (parasolid, iges, step) 
• výsledný model v programu Patran (*.db,*. db.jou) , a pokud to dovolí velikost i 

výsledkové soubory (*.bdf, *.xdb nebo *.master nebo *.op2) 

Dokumenty uložte ve vhodném formátu, doporučujeme: *.pdf, *.djvu, *.rtf, *.doc, *.ppt. 
Vše umístěte do samostatných adresářů (viz obrázek).  
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3 Matematická teorie pružnosti 

1 MATEMATICKÁ TEORIE PRUŽNOSTI 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY 

V této přednášce se seznámíte s: 
1. Matematickou teorii pružnosti 
2. Možnostmi idealizace problému 
3. Různým způsobem zápisu rovnic 

 
 

 

MOTIVACE: 

Připomeňme, že během vývoje teorie pružnosti lze rozeznat dvě základní 
vývojové větve. Jedna by se dala nazvat jako „nauka o pružnosti a 
pevnosti“, a dala by se charakterizovat tak, že se jedná o větev vzniklou 
z potřeb průmyslu, sloužící přímo k navrhování popřípadě posouzení 
jednotlivých konstrukcí. Stručně řečeno jedná se o technické, chceme-li 
inženýrské, řešení problémů. Druhá větev by se dala nazvat jako 
„matematická teorie pružnosti“, která usiluje především o matematickou 
dedukci a správnost výsledných vzorců. Už z nabytých znalostí je jasné, že 
obě uvedené vývojové větve nejsou, a ani nemohou být, v protikladu, 
protože mají společný základ. Oba dva přístupy se navzájem doplňují a 
současná teorie pružnosti je vlastně syntézou obou dvou přístupů. V této 
přednášce stručně shrneme poznatky týkající se poznatků matematické 
teorie pružnosti, které budou v dalších částech textu využívány. 
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4 Matematická teorie pružnosti 

1.1 ÚVOD  

Předmětem matematické teorie pružnosti je vyšetřování stavů napjatosti a deformace 
obecného pružného tělesa.  
Úlohy technické pružnosti a pevnosti (tak, jak byla prezentována v předmětu pružnost a 
pevnost) obvykle pracují s jednoduchými tělesy, jako jsou například pruty, desky, skořepiny 
aj.  Tyto náhradní výpočetní tělesa vznikly zjednodušením obecně zatíženého prostorového 
tělesa na základě nějaké teorie.  Díky tomuto vystačíme s relativně jednoduchým 
matematickým aparátem.  Na druhou stranu však díky zjednodušením a předpokladům 
přicházíme o část informace o napěťově-deformačním chování tělesa. 
Naproti tomu matematická teorie pružnosti předpokládá obecná řešení napjatosti a deformace 
těles v libovolném tělese. Zavedeme-li však stejná zjednodušení jako v případě technického 
přístupu k problematice pevnosti a pružnosti, dostaneme obvykle stejné výsledky, jako nám 
poskytlo technické řešení problémů. 
Soustava základních rovnic matematické teorie pružnosti je však obtížně řešitelná 
analytickými postupy. Můžeme říci, že v uzavřeném tvaru je řešitelná jen malá skupina 
problémů. V případě, kdy není známo exaktní matematické řešení je možno využít řešení 
pomocí matematické analogie nebo využití přibližných numerických metod. 

1.2 PŘEDPOKLADY MATEMATICKÉ TEORIE PRUŽNOSTI 

Předmětem matematické teorie pružnosti je vyšetřování stavů napjatosti a deformace 
obecného pružného tělesa. Soustava rovnic matematické teorie pružnosti je odvozena za 
předpokladu: 

• izotropního a homogenního materiálu s dokonale pružnými vlastnostmi, 
• předpokládají pouze velmi malé deformace, 
• rovnice rovnováhy jsou sestavovány na nedeformovaném tělesu. 

 

Audio 1.1 Teorie pružnosti 

 

1.3 NAPJATOST 

Stav napjatosti v obecném bodě tělesa popisuje symetrický tenzor napjatosti, jehož složky 
můžeme zapsat do následující matice: 

 

Audio 1.2 Napjatost 

 

[𝜎] = �
𝜎𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧
𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦 𝜏𝑦𝑧
𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦 𝜎𝑧

� ≡ �
𝜎𝑥𝑥 𝜎𝑥𝑦 𝜎𝑥𝑧
𝜎𝑦𝑥 𝜎𝑦𝑦 𝜎𝑦𝑧
𝜎𝑧𝑥 𝜎𝑧𝑦 𝜎𝑧𝑧

� ≡ �
𝜎11 𝜎12 𝜎13
𝜎21 𝜎22 𝜎23
𝜎31 𝜎32 𝜎33

�

≡ �
𝜎1 0 0
0 𝜎2 0
0 0 𝜎3

�. 

(2.1) 

Tenzor napjatosti nese informaci o intenzitě vnitřních sil v části (v daném bodě tělesa).  

 

Audio 1.3 Tenzor napjatosti 
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Jsou-li známy složky tenzoru napětí v obecném bodě namáhaného tělesa, můžeme určit 
napjatost na obecně skloněné rovině. Můžeme definovat vektor napětí: 

{𝜐} =
𝑑{𝐹}
𝑑𝑆

= [𝜎]{𝑛}, 
(2.2) 

kde {𝜐} je vektor napětí, elementární vnitřní síla {𝐹}, elementární ploška 𝑑𝑆 a {𝑛} normálový 
vektor elementární plošky. 
Často se používá inženýrský zápis ve formě vektoru1: 

{𝜎} = �𝜎𝑥,𝜎𝑦,𝜎𝑧 , 𝜏𝑥𝑦, 𝜏𝑥𝑧, 𝜏𝑦𝑧�
𝑇
 (2.3) 

 

1.4 DEFORMACE 

Změna tvaru tělesa je popsána vektorovým polem posuvů. Maticově můžeme posuvy zapsat 
následující rovnicí. 

 

Audio 1.4 Deformace 

 
 

{𝑢} = �
𝑢(𝑥,𝑦, 𝑧)
𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧)
𝑤(𝑥,𝑦, 𝑧)

�. 
(2.4) 

Deformační stav tělesa je charakterizován infinitesimálním tenzorem deformace: 

[𝜀] =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝜀𝑥

1
2

 𝛾𝑥𝑦
1
2

 𝛾𝑥𝑧
1
2

 𝛾𝑦𝑥 𝜀𝑦
1
2

 𝛾𝑦𝑧
1
2

 𝛾𝑧𝑥
1
2

 𝛾𝑧𝑦 𝜀𝑧 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

≡ �
𝜀𝑥𝑥 𝜀𝑥𝑦 𝜀𝑥𝑧
𝜀𝑦𝑥 𝜀𝑦𝑦 𝜀𝑦𝑧
𝜀𝑧𝑥 𝜀𝑧𝑦 𝜀𝑧𝑧

� ≡ �
𝜀11 𝜀12 𝜀13
𝜀21 𝜀22 𝜀23
𝜀31 𝜀32 𝜀33

�

≡ �
𝜀1 0 0
0 𝜀2 0
0 0 𝜀3

�. 

(2.5) 

Tenzor deformace obsahuje informaci o poměrném prodloužení a úhlové změně v okolí 
zkoumané částice. 

 

Audio 1.5 Tenzor deformace 

 
 
Často se, také jako u napětí, používá vektorový (inženýrský) zápis ve formě: 

{𝜀} = �𝜀𝑥, 𝜀𝑦, 𝜀𝑧 ,𝛾𝑥𝑦, 𝛾𝑥𝑧 ,𝛾𝑦𝑧�
𝑇
 (2.6) 

Nezapomeňme, že platí: 
𝛾𝑥𝑦 = 2𝜀𝑥𝑦 = 2𝜀12, 𝛾𝑥𝑧 = 2𝜀𝑥𝑧 = 2𝜀13, 𝛾𝑦𝑧 = 2𝜀𝑦𝑧 = 2𝜀23 (2.7) 

1.5 ZÁKLADNÍ ROVNICE MATEMATICKÉ TEORIE PRUŽNOSTI 

Úlohou teorie pružnosti je určit v tělese vyplňujícím objem 𝑉 a ohraničené povrchem 𝑆 tři 
pole: 

• vektorové pole posunutí, 
                                                 
1 Správně by mělo být spíše uvedeno „pseudovektorový“ zápis, protože se nejedná o vektor ve smyslu 
matematickém či fyzikálním, ale spíše jako forma zápis jednotlivých složek do schématu vektoru. 
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• tenzorové pole deformace, 
• tenzorové pole napětí. 

K určení patnácti neznámých funkcí máme soustavu základních rovnic matematické teorie 
pružnosti (diferenciální formulace úlohy). Můžeme jí rozdělit na tři hlavní skupiny: 

1. rovnice rovnováhy, 
2. geometrické rovnice, 
3. fyzikální rovnice. 

 

Audio 1.6 Modelování 

 
 

1.5.1 Rovnice rovnováhy elementární krychle ve složkách napětí 
Rovnice rovnováhy elementární krychle ve složkách napětí se také označují jako tzv. 
Navierovy rovnice. Rovnice vyjadřují podmínky pro dosažení statické rovnováhy v libovolné 
elementární částici tělesa – v bodě tělesa. Mohou rovněž vyjadřovat podmínku rovnováhy 
podle d’Alembertova principu v případě řešení dynamického děje.  Poněvadž chceme určit 
napjatost, nestačí napsat obvyklé podmínky rovnováhy pro vnější síly a reakce, ale je třeba 
uvážit rovnováhu každého libovolného bodu tělesa. 

 

Audio 1.7 Rovnice rovnováhy 

 
 

 
Obr. 1 - Elementární krychle 

Při řešení tělesa v pravoúhlých souřadnicích rozeznáváme dva tvary elementárního tělesa 
(bodu). Pro bod tělesa, který leží uvnitř, lze uvažovat jeho tvar jako elementární krychli, viz 
Obr. 1. Na povrchu tělesa nemůže (obecně) vzniknout hranolek, bod zde si můžeme představit 
ve tvaru elementárního čtyřstěnu. Povrchový element může být uchycen (vazba) nebo zde 
může působit vnější zatížení – o okrajových podmínkách viz později. 
Kromě povrchového zatížení může na těleso působit objemová síla (hmotová síla). Její složky 
ve směru os 𝑥,𝑦, 𝑧 budeme značit 𝑋,𝑌,𝑍 a jejich rozměr je jednotka síly na jednotku objemu 
(např. [𝑁 𝑚3⁄ ]).   
Podmínku rovnováhy sil ve směru osy x můžeme vyjádřit následující rovnicí: 

�𝜎𝑥 +
𝜕𝜎𝑥
𝜕𝑥

𝑑𝑥� 𝑑𝑦𝑑𝑧 −  𝜎𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 + 
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+�𝜏𝑦𝑥 +
𝜕𝜏𝑦𝑥
𝜕𝑦

𝑑𝑦�𝑑𝑥𝑑𝑧 − 𝜏𝑦𝑥𝑑𝑥𝑑𝑧 + 
(2.8) 

+ �𝜏𝑧𝑥 +
𝜕𝜏𝑧𝑥
𝜕𝑧

𝑑𝑧� 𝑑𝑥𝑑𝑦 − 𝜏𝑧𝑥𝑑𝑥𝑑𝑦 + 
 

+ 𝑋𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 = 0.  
 
Po úpravě, zkrácením elementárním objemem 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 získáme rovnici rovnováhy ve směru 
osy 𝑥. Obdobně můžeme sestavit rovnice rovnováhy pro následující dva směry, tedy osu 𝑦 a 
𝑧. Výsledný systém rovnic má pak následující tvar: 

𝜕𝜎𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝜏𝑦𝑥
𝜕𝑦

+
𝜕𝜏𝑧𝑥
𝜕𝑧

+ 𝑋 = 0  

𝜕𝜎𝑦
𝜕𝑦

+
𝜕𝜏𝑧𝑦
𝜕𝑧

+
𝜕𝜏𝑥𝑦
𝜕𝑥

+ 𝑌 = 0 (2.9) 

𝜕𝜎𝑧
𝜕𝑧

+
𝜕𝜏𝑥𝑧
𝜕𝑥

+
𝜕𝜏𝑦𝑧
𝜕𝑦

+ 𝑍 = 0  

 
Maticově lze tyto rovnice zapsat ve formě: 

{𝜕}[𝜎] + {𝑋} = 0  

{𝜕} =  �
𝜕
𝜕𝑥

𝜕
𝜕𝑦

𝜕
𝜕𝑧
� 

 

[𝜎] = �
𝜎𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧
𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦 𝜏𝑦𝑧
𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦 𝜎𝑧

� 
(2.10) 

{𝑋} = �
𝑋
𝑌
𝑍
� 

 

kde: [𝜎] je matice tenzoru napětí, {𝜕} je vektor diferenciálních operátorů a {𝑋} je vektor 
objemových sil. 
V idexové formě zápisu, s využitím Einsteinova sčítacího pravidla, můžeme rovnice 
rovnováhy zapsat v následujícím tvaru: 

𝜎𝑖𝑗,𝑖 + 𝑓𝑗 = 0. (2.11) 
 
Dále lze napsat statické podmínky rovnováhy momentové. Tyto rovnice však pro nás 
nepřinesou nic nového, protože vyjadřují jen zákon o sdruženosti smykových napětí.  

1.5.2 Geometrické rovnice a rovnice kompatibility 
Chceme-li popsat deformaci celého tělesa, musíme pro každý bod tělesa 𝑃(𝑥,𝑦, 𝑧) popsat 
polohu též po deformaci 𝑃(𝑥 + 𝑢,𝑦 + 𝑣, 𝑧 + 𝑤). Posuvy u, v, w jsou spojitými funkcemi 
souřadnic. Požadavek na spojitost funkcí vychází z předpokladu, že spojitost tělesa nebude 
během deformace porušena. V případě lineární teorie pružnosti se geometrické rovnice 
Cauchyho rovnice.  
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Audio 1.8 Geometrická rovnice 

 
Těchto šest rovnic tvoří další část systému rovnic obecné matematické teorie pružnosti. 
Připomeňme, že platí pouze pro malé deformace (velice orientačně cca do 1%). Pro 
zopakování mají následující tvar: 

𝜀𝑥 =
𝜕𝑢
𝜕𝑥

 
 

𝜀𝑦 =
𝜕𝑣
𝜕𝑦

 
 

𝜀𝑧 =
𝜕𝑤
𝜕𝑧

 
(2.12) 

𝛾𝑥𝑦 =
𝜕𝑢
𝜕𝑦

+
𝜕𝑣
𝜕𝑥

 
 

𝛾𝑥𝑧 =
𝜕𝑤
𝜕𝑥

+
𝜕𝑢
𝜕𝑧

 
 

𝛾𝑦𝑧 =
𝜕𝑣
𝜕𝑧

+
𝜕𝑤
𝜕𝑦

 
 

 
Maticově lze tyto rovnice zapsat v následující formě: 

{𝜀} = [𝜕]{𝑢}  

{𝜀} = �𝜀𝑥, 𝜀𝑦, 𝜀𝑧 ,𝛾𝑥𝑦, 𝛾𝑥𝑧 ,𝛾𝑦𝑧�
𝑇

  

[𝜕] =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝜕
𝜕𝑥

0 0

0
𝜕
𝜕𝑦

0

0 0
𝜕
𝜕𝑧

𝜕
𝜕𝑦

𝜕
𝜕𝑥

0

𝜕
𝜕𝑧

0
𝜕
𝜕𝑥

0
𝜕
𝜕𝑧

𝜕
𝜕𝑦⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

(2.13) 

{𝑢} = {𝑢, 𝑣,𝑤}𝑇 .  

kde: [𝜕] je matice operátorů (operátorová matice), {𝜀} vektorový zápis deformace, {𝑢} vektor 
posuvů. 
V idexové formě zápisu, s využitím Einsteinova sčítacího pravidla, můžeme rovnice 
rovnováhy zapsat v následujícím tvaru: 

𝜀𝑖𝑗 =
�𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖�

2
.  

(2.14) 

 
Šest složek deformace (přetvoření) jsou vyjádřeny pomocí tří složek posuvů (u, v, w). Složky 
přetvoření tedy nejsou zcela nezávislými funkcemi souřadnic. Mají-li popisovat deformace 
spojitého tělesa, musí pro ně platit deformační podmínky, které získáme tak, že vyloučíme 
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posuvy z Cauchyho rovnic. Získáme tzv. rovnice kompatibility. Rovnice kompatibility 
deformací mají následující tvar: 

𝜕2𝛾𝑥𝑦
𝜕𝑥𝜕𝑦 

=
𝜕2𝜀𝑥
𝜕𝑦2 

+
𝜕2𝜀𝑦
𝜕𝑥2 

 
 

𝜕2𝛾𝑦𝑧
𝜕𝑦𝜕𝑧 

=
𝜕2𝜀𝑦
𝜕𝑧2 

+
𝜕2𝜀𝑧
𝜕𝑦2 

 
 

𝜕2𝛾𝑧𝑥
𝜕𝑧𝜕𝑥 

=
𝜕2𝜀𝑧
𝜕𝑥2 

+
𝜕2𝜀𝑥
𝜕𝑧2 

 
(2.15) 

2
𝜕2𝜀𝑥
𝜕𝑦𝜕𝑧 

=
𝜕
𝜕𝑥 

�−
𝜕𝛾𝑦𝑧
𝜕𝑥

+
𝜕𝛾𝑥𝑧
𝜕𝑦

+
𝜕𝛾𝑥𝑦
𝜕𝑧

� 
 

2
𝜕2𝜀𝑦
𝜕𝑧𝜕𝑥 

=
𝜕
𝜕𝑦 

�−
𝜕𝛾𝑧𝑥
𝜕𝑦

+
𝜕𝛾𝑦𝑥
𝜕𝑧

+
𝜕𝛾𝑦𝑧
𝜕𝑥

� 
 

2
𝜕2𝜀𝑧
𝜕𝑥𝜕𝑦 

=
𝜕
𝜕𝑧 

�−
𝜕𝛾𝑥𝑦
𝜕𝑧

+
𝜕𝛾𝑧𝑦
𝜕𝑥

+
𝜕𝛾𝑧𝑥
𝜕𝑦

� 
 

 
V idexové formě zápisu, s využitím Einsteinova sčítacího pravidla, můžeme rovnice 
rovnováhy zapsat v následujícím tvaru: 

𝜀𝑖𝑗,𝑚𝑛 + 𝜀𝑚𝑛,𝑖𝑗 = 𝜀𝑖𝑛,𝑗𝑚 + 𝜀𝑗𝑚,𝑖𝑛.  (2.16) 

Rovnice vyjadřují geometrickou spojitost deformovatelného tělesa a musí být splněny 
nezávisle na tom, zda je těleso pružné či nikoliv. Nezapomeňme však, že platí jen pro malé 
deformace. Lze dokázat, že těchto šest rovnic dostatečně vyjadřuje podmínku zachování 
spojitosti tělesa a není možno nalézt další nezávislé rovnice kompatibility jinou úpravou 
Cauchyho rovnic.  

1.5.3 Fyzikální rovnice 
Složky napětí, vstupující do rovnic rovnováhy (Naviérových r. r.) a složky přetvoření 
v Cauchyho rovnicích (popř. v rovnicích kompatibility) jsou navzájem vázány Hookovým 
zákonem.  

 

Audio 1.9 Fyzikální rovnice 

 
Připomeňme však, že tento vztah platí pouze, je-li těleso pružné, izotropní a homogenní  

𝜀𝑥 =
1
𝐸
�𝜎𝑥 − 𝜇 ∙ �𝜎𝑦 + 𝜎𝑧�� 

 

𝜀𝑦 =
1
𝐸
�𝜎𝑦 − 𝜇 ∙ (𝜎𝑥 + 𝜎𝑧)� 

 

𝜀𝑧 =
1
𝐸
�𝜎𝑧 − 𝜇 ∙ �𝜎𝑥 + 𝜎𝑦�� 

(2.17) 

𝜏𝑥𝑦 = 𝐺 ∙ 𝛾𝑥𝑦  

𝜏𝑥𝑧 = 𝐺 ∙ 𝛾𝑥𝑧  

𝜏𝑦𝑧 = 𝐺 ∙ 𝛾𝑦𝑧  

kde 𝐸 je modul pružnosti v tahu, 𝐺 modul pružnosti ve smyku a 𝜇 Poissonovo číslo. 
Maticově můžeme předchozí rovnici přepsat do tvaru: 

{𝜎} = [𝐸]{𝜀}  
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{𝜎} = �𝜎𝑥,𝜎𝑦,𝜎𝑧 , 𝜏𝑥𝑦, 𝜏𝑥𝑧, 𝜏𝑦𝑧�
𝑇

  

[𝐸]

=
𝐸

(1 + 𝜇)(1 − 2𝜇)
 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
1 − 𝜇 𝜇 𝜇 0 0 0
𝜇 1 − 𝜇 𝜇 0 0 0
𝜇 𝜇 1 − 𝜇 0 0 0

0 0 0
1
2

(1 − 2𝜇) 0 0

0 0 0 0
1
2

(1 − 2𝜇) 0

0 0 0 0 0
1
2

(1 − 2𝜇)⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

(2.18) 

{𝜀} = �𝜀𝑥, 𝜀𝑦, 𝜀𝑧 ,𝛾𝑥𝑦, 𝛾𝑥𝑧 ,𝛾𝑦𝑧�
𝑇

  

kde [𝐸] je matice elastických konstant, {𝜎} je vektor složek tenzoru napětí a {𝜀} je vektor 
složek tenzoru deformace. 
Pomocí tenzorového zápisu (indexového) lze předchozí vztahy zapsat následovně: 

𝜎𝑖𝑗 = 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙𝜀𝑘𝑙.  (2.19) 

kde 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 je tenzor elastických konstant. 
𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜆𝛿𝑖𝑗𝛿𝑘𝑙 + 𝐺�𝛿𝑖𝑘𝛿𝑗𝑙 + 𝛿𝑖𝑙𝛿𝑗𝑘�, (2.20) 

kde 𝐺 je modul pružnosti ve smyku a 𝜆 je Lámého konstanta a 𝛿𝑖𝑗 je tzv. Kroneckerovo delta: 

𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜇),  

𝜆 =
𝜇𝐸

(1 + 𝜇)(1− 2𝜇)
, (2.21) 

𝛿𝑖𝑗 = 1 𝑗𝑒𝑠𝑙𝑖ž𝑒 𝑖 = 𝑗, 𝛿𝑖𝑗 = 0 𝑗𝑒𝑠𝑙𝑖ž𝑒 𝑖 ≠ 𝑗.  

 
Obecněji můžeme přepsat předchozí rovnice, s uvažováním počáteční napjatosti {𝜎0} 
popřípadě 𝜎𝑖𝑗0  a počáteční deformace {𝜀0} popřípadě 𝜀𝑘𝑙0 , do následujícího tvaru: 

{𝜎} = {𝜎0} + [𝐸]({𝜀} − {𝜀0}), (2.22) 

 popřípadě:  
𝜎𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝑗0 + 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙(𝜀𝑘𝑙 − 𝜀𝑘𝑙0 ).  (2.23) 

 

1.5.4 Okrajové podmínky 
Rovnice (1), (2) a (4) jsou soustavou 15 rovnic (9 parciálních diferenciálních rovnic a 6 
algebraických rovnic), kterým musí vyhovovat napjatost a deformace pružného tělesa. 
Soustava poskytuje obecně nekonečně mnoho řešení. Je nutno najít to, které vyhovuje 
okrajovým podmínkám. Rozeznáváme dva druhy okrajových podmínek.  
Na hranici tělesa mohou být předepsány hodnoty složek posuvů u, v, w. Takovéto okrajové 
podmínky předepisují geometrickou vazbu tělesa s jeho okolím. Proto se tyto okrajové 
podmínky nazývají geometrické okrajové podmínky. 

 

Audio 1.10 Okrajové podmínky 

 
 Někdy se též nazývají kinematické okrajové podmínky. Předepisují hodnotu složek vektoru 
posunutí na části hranice tělesa 𝑆𝑢  . 
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{𝑢}|𝑆𝑢 = {𝑢�}.  (2.24) 

kde {𝑢�} je vektor předepsaných posunutí. 
Druhou skupinou okrajových podmínek jsou statické nebo taky silové okrajové podmínky.  
Okrajové podmínky vyjadřují statickou vazbu tělesa s jeho vnějším okolím. 

 

Audio 1.11 Okrajové podmínky 

 
 V tomto případě jsou předepsány na hranici 𝑆𝑡 hodnoty složek vektoru vnějšího zatížení.  

{𝑡̅}|𝑆𝑡 = [𝑛]{𝜎}.  (2.25) 

{𝑡̅}|𝑆𝑡 = �𝑡𝑥, 𝑡𝑦, 𝑡𝑧�
𝑇

  

[𝑛] = �
𝑛𝑥 0 0 𝑛𝑦 𝑛𝑧 0
0 𝑛𝑦 0 𝑛𝑥 0 𝑛𝑧
0 0 𝑛𝑧 0 𝑛𝑥 𝑛𝑦

� 
 

{𝜎} = �𝜎𝑥,𝜎𝑦,𝜎𝑧 , 𝜏𝑥𝑦, 𝜏𝑥𝑧, 𝜏𝑦𝑧�
𝑇

  

kde {𝑡̅} je vektor plošného povrchového zatížení, [𝑛] je matice směrových kosinů plochy (její 
normály) na které působí povrchové zatížení (𝑛𝑥 = 𝑐𝑜𝑠𝛼,𝑛𝑦 = 𝑐𝑜𝑠𝛽, 𝑛𝑧 = 𝑐𝑜𝑠𝛾) a {𝜎} je 
vektor uspořádaných složek tenzoru napětí. 
V tenzorové notaci: 

𝑡𝑗 = 𝜎𝑖𝑗𝑛𝑖 .  (2.26) 

 

1.6 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SOUSTAV ROVNIC 
MATEMATICKÉ TEORIE PRUŽNOSTI 

Úlohou pružnosti je určit vektorové pole posuvů a dvě tenzorová pole přetvoření (deformací) 
a napětí. Řešení problémů pružného tělesa lze rozdělit na tři základní úlohy: 
 

1. Přímá úloha. Pružné těleso je popsáno svým tvarem (geometrií), jsou zadány 
fyzikální vlastnosti materiálu a je zatíženo objemovými a vnějšími povrchovými 
silami. Úkolem je stanovit tenzorové pole napětí a deformace a vektorové pole 
posunutí v celém tělese (uvnitř i na povrchu).  

2. Inverzní úloha. Pružné těleso je popsáno geometrií a fyzikálními vlastnostmi 
materiálu. Předepsáno je pole napětí a posuvů. Úlohou je stanovit vnější zatížení, která 
daná pole vyvolaly, popřípadě zjistit okrajové podmínky, kterým dané funkce pole 
napětí vyhovují. 

3. Poloinverzní úloha. Pro výše zadané těleso jsou částečně zadány silové veličiny a 
částečně zadány posuvy. Uvnitř tělesa jsou známé pouze některé složky tenzoru 
napětí.  

Nejčastěji se v pružnosti řeší první jmenovaná, tj. přímá úloha. Soustavu rovnic matematické 
teorie pružnosti tvoří celkem 15 rovnic s příslušnými okrajovými podmínkami. Většinou se 
neřeší přímo tyto rovnice, ale upraví se do tvaru, kdy jsou některé veličiny vhodnou 
matematickou úpravou odstraněny.  Soustavu rovnic můžeme řešit obecně třemi způsoby – 
deformační, silovou a smíšenou metodou.  
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Audio 1.12 Soustava rovnic 

 
Deformační metodou se úloha řeší ve složkách posuvů u, v, w. Silovou metodou se úloha řeší 
ve složkách tenzoru napětí 𝜎𝑥,𝜎𝑦,𝜎𝑧, 𝜏𝑥𝑦, 𝜏𝑥𝑧 , 𝜏𝑦𝑧. U smíšené metody řešení se využívají 
složky napětí i ve složky posuvů.  
Standardně se však rovnice matematické teorie pružnosti upravují buď na deformační, nebo 
silovou variantu. Obě dvě varianty jsou si z hlediska matematiky rovnocenné. V praktických 
aplikacích se častěji využívá deformační varianta, neboť má o tři rovnice méně a lépe se 
pracuje se smíšenými okrajovými podmínkami. 

1.6.1 Deformační varianta řešení 
Při deformační variantě řešení se berou jako hlavní neznámá posuvy. Z Cauchyho rovnic 
(2.12) se dosadí do rovnic fyzikálních (konstitutivních) (2.17) a odtud pak do Naviérových 
rovnic rovnováhy (2.9). Rovnice rovnováhy jsou tedy vyjádřeny v posuvech. Tyto rovnice 
musí splňovat všechny předepsané okrajové podmínky. V případě izotropního Hookeovského 
materiálu získáme tzv. Lamé-Navierovy rovnice. Ty představují soustavu tří lineárních 
parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu pro tři neznáme složky posuvu. Jejich tvar 
v indexové notaci je následující: 

𝑢𝑖,𝑗𝑗 +
1

1 − 2𝜇
𝑢𝑘,𝑘𝑖 +

𝑓𝑖
𝐺

= 0.  
(2.27) 

1.6.2 Silová varianta 
Při silové variantě se vyjadřují rovnice rovnováhy v napětích. Do rovnic kompatibility 
deformace (2.15) se dosadí deformace z konstitutivní rovnice (2.12). Takto získáme rovnice 
kompatibility vyjádřeny v napětích. Dosazením rovnic rovnováhy (2.9), po příslušných 
matematických úpravách, do takto upravených rovnic kompatibility lze pro materiál řídící se 
Hookeovým zákonem (2.17) získat po úpravách systém celkem šesti lineárních parciálních 
diferenciálních rovnic druhého řádu pro šest složek tenzorového pole napjatosti. Takto 
získané rovnice se nazývají Beltram-Mitchelovy rovnice. 

𝜎𝑖𝑗,𝑘𝑘 +
1

1 + 𝜇
𝜎𝑘𝑘,𝑖𝑗 = −�𝑓𝑖,𝑗 + 𝑓𝑗,𝑖� −

𝜇
1 − 𝜇

𝛿𝑖𝑗𝑓𝑘,𝑘.  
(2.28) 

1.6.3 Řešitelnost  
Soustava rovnic pro určení napjatosti a deformace pružného tělesa je natolik složitá, že řešení 
lze získat jen pro jednoduché tvary těles a pro určité typy okrajových podmínek. Lze dokázat, 
že pokud nalezneme řešení, které vyhovuje všem rovnicím matematické teorie pružnosti, je 
řešení jednoznačné. 

1.7 ZJEDNODUŠENÍ ÚLOH MATEMATICKÉ TEORIE PRUŽNOSTI 

Řešení obecných prostorových úloh je velice obtížné. V mnoha případech můžeme úlohu 
zjednodušit na dvojrozměrnou (rovinnou), popřípadě na jednorozměrnou. Tímto dosáhneme 
značného zjednodušení popisu a řešení úlohy.  

 

Audio 1.13 Řešení obecných prostorových úloh 
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1.7.1 Zjednodušení na dvojrozměrný problém 
Rovnice matematické teorie pružnosti se pro rovinný stav namáhání značně zjednoduší, 
protože všechna napětí, deformace a posuvy jsou pouze funkcemi dvou proměnných 𝑥 a 𝑦. 
Rozeznáváme dva základní případy – rovinná deformace, rovinná napjatost.  
Dále pak zde můžeme zařadit osově souměrnou úlohu (vzhledem k ose musí být souměrná: 
geometrie, okrajové podmínky a materiál). 

 

Audio 1.14 Zjednodušení 

 
 

1.1.1.1 Rovinná deformace 
Případ rovinné deformace je dán podmínkou, aby složka posuvu v jednom směru byla 
nulová. Bude-li nulový posuv ve směru osy 𝑧, musí platit w = 0. V tomto případě budou pole 
posuvů, deformací a napětí následující: 

{𝑢} = {𝑢, 𝑣, 0}𝑇  

{𝜀} = �𝜀𝑥, 𝜀𝑦, 0, 𝛾𝑥𝑦, 0, 0�
𝑇

 (2.29) 

{𝜎} = �𝜎𝑥,𝜎𝑦,𝜎𝑧 , 𝜏𝑥𝑦, 0, 0�
𝑇

  

 
Takový stav deformace je přibližně dosažen u těles, jejichž rozměr ve směru osy 𝑧 je 
převládající, tj. výrazně větší než v dalších dvou směrech a vyšetřovaný průřez je dostatečně 
vzdálen od konců tělesa. Další podmínkou je, aby zatížení působilo ve směru kolmém na osu 
𝑧 a současně nebylo funkcí této souřadnice. Jako příklad můžeme uvést dlouhou tlustostěnnou 
trubku zatíženou vnitřním přetlakem – viz Obr. 2.  

 
Obr. 2 - Případ rovinné deformace 

Pozn.: Můžeme se setkat i s pojmem zobecněná rovinná deformace. V tomto případě se 
předpokládá, že posuv w je nenulový, ale konstantní. Dále se tímto případem nebudeme 
zabývat.  
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1.1.1.2 Rovinná napjatost 
Pro případ rovinné napjatosti je hlavní podmínkou, aby všechny složky napětí, působící na 
element tělesa, byly rovnoběžné s jednou rovinou. Složky tenzoru napětí ve směru osy z jsou 
rovny nule a zkosy jsou nenulové pouze v rovině xy. V tomto případě budou pole posuvů, 
deformací a napětí následující: 

{𝑢} = {𝑢, 𝑣,𝑤}𝑇  

{𝜀} = �𝜀𝑥, 𝜀𝑦, 𝜀𝑧 ,𝛾𝑥𝑦, 0, 0�
𝑇

 (2.30) 

{𝜎} = �𝜎𝑥,𝜎𝑦, 0, 𝜏𝑥𝑦, 0, 0�
𝑇

  

Popsaný stav napjatosti se vyskytuje např. v tenké desce (viz Obr. 3) a na nezatíženém 
povrchu tělesa. 
 

 
Obr. 3 - Případ rovinné napjatosti 

1.1.1.3 Osově souměrnou úlohu 
Pokud úloha splňuje podmínky osové symetrie, tj. vzhledem k ose musí být souměrná jednak 
geometrie, dále pak okrajové podmínky a v neposlední řadě materiálové vlastnosti, je s 
výhodou použít právě tento typ zjednodušení. Problém je pak výhodné vyjádřit ne 
v pravoúhlém kartézském souřadném systému jako doposud, ale zapsat všechny potřebné 
vztahy v závislosti na cylindrickém (válcovém) souřadném systému se souřadnicemi 𝑟,𝜑, 𝑧.  
Pokud jsou splněny podmínky osové symetrie, a osa symetrie je osa 𝑧, pak všechny veličiny 
jsou nezávislé na souřadnici 𝜑. Úlohu můžeme řešit pouze v meridiánové rovině dané rovinou 
𝑟 − 𝑧.  

{𝑢} = {𝑢, 0,𝑤}𝑇 = �𝑢𝑟 ,𝑢𝜑 = 0, 𝑢𝑧�
𝑇
  

{𝜀} = �𝜀𝑟𝑟 , 𝜀𝜑𝜑, 𝜀𝑧𝑧, 0, 𝜀𝑟𝑧, 0�
𝑇

 (2.31) 

{𝜎} = {𝜎𝑟𝑟,𝜎𝜀𝜀 ,𝜎𝑧𝑧 , 0,𝜎𝑟𝑧, 0}𝑇  
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1.7.2 Zjednodušení na jednodimenzionální úlohu (jednoosá napjatost) 
Jednorozměrné těleso (tyčové těleso) je takové, jehož jeden rozměr (např. ve směru osy x) je 
o mnoho větší než ostatní dva. Současně silové zatížení je aplikováno pouze ve směru 
převládajícího rozměru. Tento případ odpovídá namáhání prutu tahem a tlakem – viz Obr. 4. 
V tomto případě budou pole posuvů, deformací a napětí následující: 

{𝑢} = {𝑢, 0, 0}𝑇  

{𝜀} = �𝜀𝑥, 𝜀𝑦, 𝜀𝑧 , 0, 0, 0�
𝑇

 (2.32) 

{𝜎} = {𝜎𝑥, 0, 0, 0, 0, 0}𝑇  

 

 
Obr. 4 - Jednorozměrná napjatost 

1.7.3 Nosníky a skořepiny  
Další typ zjednodušení úloh teorie pružnosti je přijatí další dodatečných zjednodušení. Tyto 
předpoklady vedou na definice těles, jako jsou nosníky a skořepiny. 

 

Audio 1.15 Zjednodušení 

 
 
Nosníkové těleso je podobné tyčovému jednorozměrnému tělesu. Rozdíl je zde ve způsobu 
zatížení. Zatížení zde leží ve směru kolmém k ose tělesa. Takže bude-li osa tělesa 
(převládající rozměr tělesa) ve směru osy 𝑥, pak průhyb bude ve směru osy 𝑦 (popř. 𝑧). 
Detailněji byla problematika probrána v základním kurzu pružnosti a pevnosti a bude stručně 
zopakována později ve skriptech.  
Obdobně můžeme získat rovnice pro výpočet napěťově-deformační odezvy pro desková a 
skořepinová tělesa. Takováto tělesa mají převládající dva rozměry (např. ve směrech 𝑥 a 𝑦) a 
zatížená jsou ve směru třetím. Detailněji bude problematika probírána v předmětu Pružnost a 
pevnost II. 
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1.8 CVIČENÍ 

Soubory při práci s programem Patran, Nastran, atd 
Program Patran je určen k přípravě modelu a k zpracování výsledků. Samotný výpočet 
provádí tzv. řešič, který volíme v nabídce Analysis Preference (např. Ansys, MSC Nastran, 
MSC Marc). V jednotlivých řešičích jsou dostupné různé typy analýz (Analysis Type) – 
Structural, Thermal, Coupled atd.  
Patran vytváří několik základních typů sooborů: 

• Nazev_souboru.db  Databáze reprezentující geometrický a 
konečnoprvkový model – binární soubor, je poměrně velký. 

• Nazev_souboru.db.jou  Journal file – obsahuje jednotlivé 
příkazy prováděné programem při vytváření databáze. Je možné využít 
k opakovanému spuštění, opravám, přípravě maker apod. Jedná se o textový 
soubor. 

 
• Nazev_souboru.ses.01  Session file – obsahuje jednotlivé 

příkazy prováděné programem v jednotlivé seanci (blok od zapnutí do vypnutí 
programu Patran). Je menší než Journal file, lépe se zde orientuje. Poslední 
číslo v příponě názvu (01, 02, atd.) označuje, kolikrát jsme již s programem 
pracovali. Každý blok vytvoří nový sesion file. Sesion file je textový soubor, 
mající obdobnou strukturu jako Journal File. 

• Nazev_souboru.out  Neutral file – obsahuje informace o 
modelu, je možné použít jako zálohu. Jedná se o textový soubor. 

 
• Nazev_souboru.db.bkup Databáze – Zálohová databáze. (Pro „zálohu“ je 

možné použít také Journal file, sesion file, nebo příkaz Save a Copy). 
 
Journal file, PCL – základní struktura  
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Journal File - obsahuje jednotlivé příkazy prováděné programem a komentáře popisující 
jednotlivé kroky. Struktura a příkazy skriptovacího jazyka tzv. PATRAN Command Language 
(PCL) je možné najít v “Helpu”. Struktura Journal File je poměrně přehledná a můžeme ji 
rozdělit do několika částí: 

• Popis, text, komentář – existuje několik možností zapsání popisu - 
komentáře.  

$# Komentář 
$ Komentář 
# Komentář 
/* Komentář */ 
 
/* 
* Komentář v bloku 
*/ 
 

• Proměnné  (musí začínat znakem) – V prvním kroku proměnné deklarujeme, 
ve druhém přiřadíme hodnotu. Proměnné jsou nejčastěji: 

o Celá čísla  – INTEGER 
o Reálná čísla -  REAL  
o Řetězce znaků - STRING jméno[počet znaků] 
o Logické, 1-pravda-TRUE, 0-nepravda-FALSE - LOGICAL,  
o Pole proměnných  
o Atd. 

$# Deklarace proměnné 
INTEGER a 
$# Přiřazení hodnoty 
a = 6 
REAL x, y, Radius, 
x = -5.06; y = 10.E-2; 
Radius = 8.3 
$# Přiřazení hodnoty přímo při deklaraci 
REAL z = -8.3 
$# Deklarace řetězce znaků 
STRING name[20] 
name       = “Síla” 
$# Deklarace logické proměnné,  
LOGICAL Pravda 
Pravda = TRUE 
Pravda = FALSE 
$# Pole reálných hodnot  
REAL         TABLE(2,3) = [ 10, 20, 30,    11, 21, 31 ] 
 

• Operátory a matematické výrazy 
$# součet, rozdíl, násobení, dělení, závorky 
Real c = 1*(2/x + 2-Radius) 
$# mocniny 
Real d = c**3 
$# porovnání u podmíněných příkazů 
c > d 
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c <= Radius 
$# zvýšení, snížení, přiřazení 
INTEGER a = 6 
INTEGER b, c, d 
b += a 
c -= a 
d = a 
$# a = 6, b = 7, c = 5, d = 6 
 

• Příkazy cyklu For, While, Repeat 
INTEGER i,j 
Integer        pole(10,10) 
FOR (j = 1 TO 10)  
 FOR (i = 1 TO 10)  
  pole (i, j) = i*j  
 END FOR  
END FOR  
 

• Příkazy podmíněné IF (Logický výraz) THEN příkaz, apod. 
LOGICAL Pravda = TRUE 
Real pi 
IF (Pravda) THEN  

pi=3.14 
END IF 

 
• Subrutiny a funkce - Příkazy jsou často na několik řádků, kde znak @ 

označuje pokračování na dalším řádku. Textové řetězce se dávají do uvozovek. 
uil_file_rebuild.start("C:\MSC.Software\Patran_x64\20121/template.db", @ 
"F:\Pracovni\Jarek\Granty\MKP1\Vymazat\Cviceni_2.db") 
 
$# Funkci můžeme také vytvořit 
FUNCTION Jméno( arglist )  
 Deklarace proměnných 
  
 příkazy 

 
 RETURN value 
END FUNCTION 
 
$# Vytvořenou funkci můžeme v programu zavolat 
!!INPUT Jméno 
 

• Výstupy do souboru, textové výstupy do okna historie apod. 
$# Výpis do okna historie !$ 
!$` SQRT(250.) * 12.4` 
$ 196.0612 
$# Výpis do okna historie pomocí funkce write 
WRITE (SQRT(250.) *12.4) 
 

• Dále následují dva jednoduché příklady  
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$#    Priklad1 vykresleni oblouku  
$#    Deklarace  
integer i 
real R = 3.1 
real x,y 
real fi = 5 
real z = 0 
string  poloha1  [VIRTUAL] 
string  poloha2  [VIRTUAL] 
$#    Vytvoreni bodu - Point  
STRING asm_create_grid_xyz_created_ids[VIRTUAL] 
asm_const_grid_xyz( "1", "[0 0 0]", "Coord 0", asm_create_grid_xyz_created_ids ) 
FOR (i = 1 TO 10)  
 x = R * mth_cosd (fi*i) 
 y = R * mth_sind (fi*i) 
 poloha1 = "[ " // str_from_real ( x ) // " " 
 poloha1 = poloha1 // str_from_real ( y ) // " " 
 poloha1 = poloha1 // str_from_real ( z ) // " ]" 
 asm_const_grid_xyz( "#", poloha1 , "Coord 0", asm_create_grid_xyz_created_ids ) 
END FOR  
$#    Vytvoreni cary - curve    
STRING asm_line_2point_created_ids[VIRTUAL] 
FOR (i = 2 TO 10) 
 poloha1 = "Point" // str_from_integer ( i )  
 poloha2 = "Point" // str_from_integer ( i+1 )  
 asm_const_line_2point( "#", poloha1, poloha2, 0, "", 50., 1, 
asm_line_2point_created_ids )                              
END FOR  
$#  Konec prikladu1 

 
$#    Priklad2 vykreslení jednoduché prutové soustavy 
$#    Vykresleni prutove konstrukce  
$#    Deklarace  
integer i,nx 
real x,y,deltax,deltay 
nx=5 
deltax=1000 
deltay=1000 
string  poloha1  [VIRTUAL] 
string  poloha2  [VIRTUAL] 
$#    Vytvoreni bodu - Point  
STRING asm_create_grid_xyz_created_ids[VIRTUAL] 
FOR (i = 1 TO nx)  
 x = (i-1)*deltax 
 poloha1 = "[ " // str_from_real ( x ) // " 0 0]" 
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 asm_const_grid_xyz( "#", poloha1 , "Coord 0", asm_create_grid_xyz_created_ids ) 
END FOR  
FOR (i = 1 TO (nx-1))  
 x = (i-1)*deltax+deltax/2 
 poloha1 = "[ " // str_from_real ( x ) 
 poloha1 = poloha1 // str_from_real ( deltay ) // " 0]" 
 asm_const_grid_xyz( "#", poloha1 , "Coord 0", asm_create_grid_xyz_created_ids ) 
END FOR  
 
$#    Vytvoreni cary - curve    
STRING asm_line_2point_created_ids[VIRTUAL] 
FOR (i = 1 TO (nx-1)) 
 poloha1 = "Point" // str_from_integer ( i )  
 poloha2 = "Point" // str_from_integer ( i+1 )  
 asm_const_line_2point( "#", poloha1, poloha2, 0, "", 50., 1, 
asm_line_2point_created_ids )                              
END FOR  
FOR (i = 1 TO (nx-1)) 
 poloha1 = "Point" // str_from_integer ( i+nx-1 )  
 poloha2 = "Point" // str_from_integer ( i+nx )  
 asm_const_line_2point( "#", poloha1, poloha2, 0, "", 50., 1, 
asm_line_2point_created_ids )                              
END FOR  
FOR (i = 1 TO (nx-1)) 
 poloha1 = "Point" // str_from_integer ( i )  
 poloha2 = "Point" // str_from_integer ( i+nx )  
 asm_const_line_2point( "#", poloha1, poloha2, 0, "", 50., 1, 
asm_line_2point_created_ids )                              
END FOR  
FOR (i = 1 TO (nx-1)) 
 poloha1 = "Point" // str_from_integer ( i+1 )  
 poloha2 = "Point" // str_from_integer ( i+nx )  
 asm_const_line_2point( "#", poloha1, poloha2, 0, "", 50., 1, 
asm_line_2point_created_ids )                              
END FOR  
$#   konec prikladu2 
 
Ke komunikaci mezi Patranem a vybraným řešičem (MSC Marc, Nastran, Ansys atd.) pak 
slouží soubory typu .bdf, .dat, xdb atd. Řešiče pak při řešení používají soubory s příponami  
.f06, .f04, .log atd. U vybraných řešičů si tyto soubory projdeme.  

• Nastran – Program Nastran je konečnoprvkový řešič. Jméno programu je 
odvozeno z NAsa STRuctural ANalysis System. Program je primárně napsán 
v jazyce Fortran a v současnosti obsahuje více než milión řádku kódu. Je 
dostupný pod mnoha operačními systémy a může být spuštěn na osobním 
počítači i na velkých superpočítačích. Program jako takový se skládá 
z množství modulů, kde každý modul odpovídá za určitou specifickou operaci 
(aplikace okrajových podmínek, generování matic, vlastní řešení, atd.). 
Jednotlivé moduly jsou kontrolovány pomocí vnitřního jazyka DMAP (Direct 
Matrix Abstraction Program).  
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Obrázek 1- Vztah mezi programy Nastran a Patran 

 
Program obsahuje veliké množství analýz. Každý typ analýzy je označen jako 
sekvence řešení (solution sequence) a má svoje kódové číslo. Tak například 
sekvence 101 je lineární statická analýza, 129 je nelineární transientní analýza, 
700 explicitní nelineární analýza, atd. Program Nastran neposkytuje žádné 
grafické rozhraní, neposkytuje žádné funkce  
pro grafickou tvorbu modelu. Všechny vstupy a výstupy programu jsou 
zprostředkovány pomocí textových souborů. Základní typy souborů jsou:  

o Jméno_souboru.bdf – vstupní soubor. Obsahuje definici modelu, je to 
textový soubor. Umožňuje přidávat vstupy nepodporované v Patranu. 
Nastranovský soubor můžeme rozdělit do pěti sekcí.  

1. Nastavení Nastranu (Nastran Statement) je určena na 
modifikaci defaultního nastavení nastranu. Není povinná.  

2. Správa souborů (File Management Section) je určena 
k nastavení umístění souborů, restartu apod. Není povinná 

3. Výkonná část (Executive Control Section) je určena k nastavení 
typu řešení, času řešení, modifikací apod. Je povinná a začíná 
indentifikační značkou ID A,B 

 

Patran 
Příprava modelu  

• Import nebo tvorba 
geometrie 

• Tvorba sítě konečných 
prvků 

• Aplikace okrajových 
podmínek 

• Definice materiálů 
• Definice vlastností 

elementů 
• Nastavení a spuštění řešiče 

Zpracování výsledků  

• Vykreslení výsledků 
• Generování reportů 
• Tvorba grafů 
• … 

Nastran 
Výpočetní program (řešič) 

• Výpočet posuvů ze základní 
rovnice MKP 

• Výpočet deformací 
• Výpočet napětí 
• … 

.bdf 

.xdb 

.db 

.ses 

.db.jou 

.f06 

.f04 

.log 
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4. Část definice (Case Control Section) je určena k nastavení 
výstupů, určuje následující sekci. je povinná a začíná klíčovým 
slovem CEND. 

5. Datová část (Bulk Data Section) – Definice modelu, zatížení a 
okrajových podmínek. Je povinná a začíná klíčovým slovem 
BEGIN BULK a končí klíčovým slovem ENDDATA, které 
ukončuje vstupní soubor. 

 
$ Jednoduchý model prutové konstrukce v Nastranovském souboru může vypadat např. 
takto… 
$ 1. Část Nastavení a 2. část - správa souborů je nepovinná. 
$ Linear Static Analysis, Database – zvolený řešič 
ID Testovaci_uloha, priklad 
SOL 101 
TIME 1 
$ Část definice 
CEND 
$ Název 
TITLE = Testovaci_uloha 
ECHO = NONE 
SUBCASE 1 
$ Subcase name : Default 
   SUBTITLE=Default 
   SPC = 4 
   LOAD = 5 
   DISPLACEMENT(SORT1,REAL)=ALL 
   SPCFORCES(SORT1,REAL)=ALL 
   STRESS(SORT1,REAL,VONMISES,BILIN)=ALL 
$ Datová část 
BEGIN BULK 
PARAM    POST    0 
PARAM   PRTMAXIM YES 
$ definice geometrie 
$         bod  x y z 
Grid 1  0. 0. 0. 
Grid 2  1000. 0. 0. 
Grid 3  2000. 0. 0. 
Grid 4  500. 1000. 0. 
Grid 5  1500. 1000. 0. 
$ definice elementů 
$         číslo mat. bod1 bod2 
CROD 1 1 1 2 
CROD 2 1 2 3 
CROD 3 1 4 5 
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CROD 4 1 1 4 
CROD 5 1 2 4 
CROD 6 1 2 5 
CROD 7 1 3 5 
$ Definice materialu 
MAT1     1      210000. 80769.2 .3 
$ Definice zatěžovacího stavu : Default 
SPCADD   4       1       2 3 
LOAD     5      1.      1.       1 
$ Vlastnosti elementu R = 10 mm 
$  typ mat. S   
PROD 1 1 314  
$ Definice vazeb 
$ ozn. dof bod1 bod2    
SPC1 1 123 1  
SPC1 2  2 3 
SPC1 3  3 1 2 3 4 5 
$ Definice sil 
$ ozn. bod  sila x y z 
FORCE 1 2 0 1000. 0. -1. 0. 
$ Ukončení datové sekce 
ENDDATA 0103f4b3 
 

o Jméno_souboru.f06 – je základní Natranovský výstupní soubor. 
Obsahuje výsledky řešení, hlášení informační a hlášení chybová apod. 
Je to textový soubor. Např. výsledky mohou být zobrazeny v tomto 
tvaru: 

 
 

o Jméno_souboru.f04 – obsahuje historii řešení. Je to textový soubor. 
 

o Jméno_souboru.log – Základní informace oběhu programu. Je to 
textový soubor. 

 
 

V poslední části projdeme příkazy pro vytvoření prutové soustavy. Budeme postupovat po 
jednotlivých krocích. 
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1. Po spuštění patranu vytvoříme novou databázi (obr. 1). Novou databázi vytvoříme přes hlavní 

menu viz obr.1  bod1 (File/New…) nebo přes aplikační menu, záložka Defaults viz obr.1 bod 2. 

 
Obr. 1 Vytvoření nové databáze. 

V dialogovém oknu, které se objeví, můžeme nastavit pracovní adresář obr.1 bod3 a nový 
název databáze obr.1 bod 4. V okně je dále možné změnit šablonu (template.db), kde je 
možné nastavit různé vlastnosti, se kterými začínáme práci v patranu – např. řešič nebo 
pozadí. Přepínač Modify prefereces… po spuštění spustí nabídku nastavení preferencí viz. obr 
2. Přepínač Set Working Directory to Database Location zajistí, že všechny vytvořené 
soubory (.db, .jou, .ses, .bdf, atd.) se budou ukládat do adresáře, kde vytvoříme databázi. 
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Obr.2 Nastavení preferencí 

2. Vytvoříme geometrii (Aplikační menu, záložka Geometry).  

 
Obr. 3 Aplikační menu, Záložka Geometry 

Máme dvě základní možnosti jak vybrat jednotlivé příkazy. Přes aplikační menu, přes 
aplikační formulář (po vybrání záložky Geometry), nebo nejčastěji jejich kombinací. Obě 
možnosti obsahují stejnou nabídku – Action, Object a Method. Dále zadáme požadované 
hodnoty do aplikačního formuláře. 
 V prvním kroku vytvoříme body (Point), které v dalším kroku spojíme pomocí čar 
(Curve).  
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Obr. 4 Aplikační formulář pro vytvoření bodu (Point) 

Popis Aplikačního formuláře: 
• Point ID List, volíme pořadové číslo bodu. Každý bod má rozdílné pořadové 

číslo, defaultně se vždy zvětší o 1. Místo čísla zde můžeme uvést znak #, který 
zvolí pořadové číslo nejblíže vyšší než nejvyšší již vytvořený bod.  

• Refer. Coordinate Frame volíme souřadný systém. 
• Přepínač Auto Execute automaticky po vyplnění formuláře provede příkaz. 

V řadě případů je výhodnější vypnout, aby se příkaz neprováděl automaticky 
několikrát po sobě. 

• Point Coordinate List – zadáme souřadnice bodu, který chceme vytvořit. Bod 
je definován v hranatých závorkách, např. [0 0 0], [0, 10, 0], [0 , 20.5, 0 ]. 

• Apply – provedení příkazu. 
V příkazovém řádku se po provedení vypíše provedený příkaz v PCL jazyku, viz obr.5 a jeho 
popis. V případě chybného zadání se zde také objeví červeně chyba – Error s jednoduchým 
popisem. 

 
Obr. 5 Vytvoření bodu v příkazovém řádku. 

Často se objeví také modře varování – Warning. Pomocí příkazového řádku můžeme příkaz 
zopakovat. Kliknutím na okno historie se příkaz zkopíruje do příkazového řádku. Po korekci 
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příkazu – změna označení bodu 1 na 2 nebo # a zadání nových souřadnic spustíme příkaz 
pomocí klávesy Enter, viz obr. 6. 

 
Obr. 6 Práce s oknem historie a příkazovým řádkem. 

 Vytvořené body zkopírujeme pomocí příkazu záložka – Geometry, Action – 
Transform, Object – Point, Method – Translate (Geometry/Transform/Point/Translate). 

 
Obr. 7 Aplikační formulář pro kopírování (Transform/Point/Translate). 
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Popis Aplikačního formuláře: 
• Point ID List, volíme pořadové číslo bodu (číslo nebo #). 
• Type of Transformation – volíme souřadný systém. Volba Cartesian in Refer. 

CF znamená, že Translation Vector bude aplikován v Referenčním souřadném 
systému ve směru os x, y, z. Volba Curvilinear in Refer. CF znamená, že 
Translation Vector bude aplikován ve válcovém (cylindrický) souřadném 
systému R, ϕ, z, nebo kulovém (sférickém) souřadném systému. 

• Refer. Coordinate Frame volíme souřadný systém. 
• Reverse Direction – Přepínač na obrácení směru vektoru. 
• Auto Update Magnitude – Přepínač na automatický výpočet posuvné 

vzdálenosti (Vector Magnitude) z vektoru směru (Direction Vector). 
• Direction Vector – směr ve kterém se generují nové body. Zadává se ve tvaru 

<1 0 0>, <1, 0, 0> apod. 
• Vector Magnitude – Posuvná vzdálenost (dopočítává se z vektoru směru při 

zapnutí přepínače) 
• Repeat Coun – počet kopií, které se mají vytvořit. 
• Delete Original Points – přepínač při zapnutí smaže původní bod (Point). 
• Přepínač Auto Execute automaticky po vyplnění formuláře provede příkaz.  
• Point list – bod nebo body, které mají být kopírovány. Zadává se ve tvaru, [0 0 

0], Point 1; Point 1,3; Point 1:3 apod. 
Jednotlivé body (Point) spojíme pomocí čár (Curve). Příkaz Geometry/Create/Curve/Point viz 
obr. 8. 

 
Obr. 8 Aplikační formulář pro kopírování (Transform/Point/Translate), model vytvořený z čar. 

Popis Aplikačního formuláře: 
• Curve ID List, volíme pořadové číslo čáry (číslo nebo #). 
• Option – vybíráme počet bodů, které chceme proložit čárou (2 Point, 3 Point, 

4 Point). 
• Přepínač Auto Execute automaticky po vyplnění formuláře provede příkaz. 
• Starting Point List – První bod čáry. Zdává se ve tvaru Point 1. 
• Ending Point List – Poslední bod čáry Zdává se ve tvaru Point 2. 

Body mezi kterými chceme vytvořit přímku (křivku) můžeme vybrat také pomocí myši. 
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 Dalším krokem bude vytvoření vlastností – Properties. Aplikační menu – záložka 
Properies. Po vybrání záložky Properties se nabídka v aplikačním menu změní, viz obr. 9. 
V levé části aplikačního menu jsou nabídky materiálů, uprostřed nastavení vlastností 
(Properties). V pravé části jsou příkazy pro nastavení polí, tyto projdeme později. 

 
Obr. 9 Nabídka Aplikačního menu – Properties. 

Naše prutová konstrukce bude vyrobena z oceli, u níž předpokládáme chování homogenní a 
isotropní (Elastic Modulus = E = 210000 MPa, Poisson Ration = µ = 0.3) 

 
Obr. 10 Volba materiálu 

Popis Aplikačního formuláře: 
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• Existing Materials, vidíme zde všechny již vytvořené materiály.  
• Filter – filtr na redukce a zjednodušení výběru materiálu 
• Material Name – jméno materiálu, který chceme vytvořit. Musíme zadat – 

např. Ocel. 
• Description – Jednoduchý popis vybraného materiálu. Automaticky datum a 

čas, zbytek můžeme dopsat. 
• Input Properites – Tabulka pro vkládání hodnot materiálových parametrů 

o Constitutive model – nabídka materiálových modelů (Linear elastic, 
Nonlinear elastic, Hyperelastic, Elastoplastic, Failure, Creep, 
Viskoelastic atd.). 

o Property Name – obsahuje název jednotlivých parametrů a okno pro 
zadání hodnoty (Elastic Modulus – modul pružnosti v tahu, Poisson 
Ratio – Poissonovo číslo, Shear Modulus – modul pružnosti ve smyku, 
Density – hustota atd.) 

o Current Constitutive Models – obsahuje vybraný model a jeho status. 
• Change Material Status … - zde můžeme aktivovat, deaktivovat jednotlivé 

konstituční modely. 

 
Obr. 11 Aktivace materiálových konstitučních modelů. 

Dále vytvoříme „Element Properties“. Aplikační menu – záložka Properies. Pro naši úlohu se 
nejlépe hodí 1D prvky – vybereme 1D Properties – typ prvku Rod. Tento prvek je možné 
použít při zatěžování tahem-tlakem a krutem.  
Popis Aplikačního formuláře: 

• Sets By /Name - vidíme zde všechny již vytvořené materiály. Name 
reprezentuje typ řazení – dle jména. 

•  Filter – filtr na redukce a zjednodušení výběru materiálu 
• Property Set Name – Spojuje tvar průřezu s materiálem. Musíme zadat – 

např. Ocel_tyc. 
• Options – General Section – další volba. V tomto případu výběr klasické tyče 

a trubky. 
• Options – Standart Formulation -  Ovlivňuje počet a typ parametrů, které 

dále nastavujeme. 
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• Input Properties – Tabulka pro vkládání hodnot  
o General Section Rod (CROD) – typ – název elementu 
o Property name – obsahuje tabulku pro zadání jednotlivých parametrů 

 Material Name – materiál vybíráme z nabídky již vytvořených 
materiálů 

 Area – plocha průřezu, dle zadaného průřezu (např R=10mm 
tedy plocha průřezu S = 314 mm2). 

 Torsional Constatnt – torzní tuhost, nebudeme vyplňovat. 
 Atd. v našem případě nebudeme vyplňovat. 

• Select Application Region – Výběr oblastí, kde budou tyto vlastnosti platit. Je 
možné vybrat geometrii, nebo elementy. V našem případě jsme ještě síť 
nevytvořili, vybereme tedy geometrii (curve) viz obr.12. 

 

 
Obr. 11 Zadání Element Properties. 
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Obr. 12 Selekce – výběr entit 

Popis Aplikačního formuláře: 
• Select – způsob výběru – Entites (body, čáry, plochy, objemy) nebo Regions (Groups). 

Podrobněji projdeme později. 
•  Select Memebers–  vybrané entity (přidáme do Application Region pomocí Add). 

K výběru jednotlivých entit slouží také Selekční Filtr.  
• Application Region – entity na které bude aplikován nadřazený příkaz (Element 

properties). 
 

Dále vytvoříme síť konečných prvků - Meshing. Aplikační menu – záložka Meshing. Ačkoliv 
jsme si vytvořili model z přímek (curve) vytvoříme přímo elementy – 
Meshing/Create/Element/Edit viz obr. 13.  
Popis Aplikačního formuláře: 
 

• Element ID List, volíme pořadové číslo elementu (číslo nebo #). 
•  Shape –  týká se vytvářeného elementu 
• Topology  –  týká se vytvářeného elementu 
• Pattern –  týká se vytvářeného elementu 
• Select Existing Prop… - výběr vlastností, vybereme Ocel_tyc. 
• Create New Property .. – Vytvoření nových vlastností. 
• Use existing midnodes – řídí vytváření meziuzlů. 
• Přepínač Auto Execute automaticky po vyplnění formuláře provede příkaz. 
• Node 1  -  první uzel (bod) elementu. Při vytváření elementů musíme 

přenastavit selekční filtr. V modelu máme zatím pouze body (Point) ne uzly 
(Node). Přenastavíme tedy filtr a elementy vytvoříme z bodů (Point), viz obr. 
13. 

• Node 2 -  druhý uzel (bod) elementu 
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Obr. 13 Vytvoření elementů 

Vytvoříme 7 elementů s vlastnostmi Ocel_tyc – jednotlivé pruty prutové soustavy. Při 
vytváření mohly v jednotlivých bodech vzniknout 2 uzly, tyto musíme spojit (Finite Element/ 
Equivalence/ All/ Tolrance Cube). 

 
Obr. 14 Korekce sítě, Preview Nodes zobrazí uzly určené k sloučení. 
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Popis Aplikačního formuláře: 
• Node id Options – nastavení, který uzel ze spojovaných se zachová, který 

zruší. 
• Collapsed Node Options –  Nastavení kontroly a chování uzlů a elementů. 

o Allow Tolerance Reduction – redukuje toleranci, aby byla větší než je 
hrana elementu. 

o Allow Collapsed Elements – dovolí redukci i přes chyby (collapsed) 
elementů 

o Stop on Collapsed Elements – zastaví se při chybě (collapsed) 
elementů. 

• Nodes to be excluded  –  uzly, které budou vyjmuty z kontroly. 
• Equivalencing Tolerance –  vzdálenost. Jsou-li uzly blíže, program se je 

pokusí spojit. 
• Element boudary verify – Free Edges – přepínač na zobrazení hrany, na 

nichž jsou nespojité elementy. 
• Element boudary verify – Free Faces – přepínač na zobrazení plochy, na 

nichž jsou nespojité elementy. 
• Element boudary verify – Verify – tlačítko provede verifikaci a zobrazí 

výsledky 
• Element boudary verify – Reset – tlačítko provede reset (vynulování) 

verifikace 
• Preview Nodes  – Verify – tlačítko provede verifikaci a zobrazí výsledky – 

uzly, které odpovídají definici a budou se spojovat 
• Preview Nodes  –  Reset – tlačítko provede reset (vynulování) verifikace 
• Apply - Provede sloučení uzlů 

Výsledek sloučení je vhodné zkontrolovat např. pomocí okna historie, viz obr. 15, nebo 
opakovaným spuštěním příkazu. 

 
Obr. 15 Informace o sloučení v okně historie. 

Nyní přidáme okrajové podmínky (aplikační menu, záložka  Loads/BCs). Přidáme posuvy do 
jednotlivých uzlů dle zadání (Loads/BCs / Create/Displacement/Nodal). 
Popis Aplikačního formuláře: 
 

• Option – nastavení typu vazby (pro náš případ neměníme). 
• Current Load Case – Výběr aktuálního zatěžovacího stavu (pro náš případ 

neměníme). 
• Existing Sets  –  tabulka obsahující všechny vytvořené vazby. 
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• New Set Name – jméno vytvářené vazby např. pevna_kloubova, 
posuvna_kloubova apod. Musíme zadat. 

• Input Data –  formulář na zadání posuvů. 
o Load/BC Set Scale Factor – velikostní faktor 
o Translations < T1 T2 T3 > - posuvy v jednotlivých směrech os např. 

< 0 0 0 >, < , ,0 >, < 5 ,  ,0   >. 
o Rotations < R1 R2 R3 > - rotace okolo jednotliých os v případě, že to 

má pro daný typ prvku smysl. Definice je stejná jako u posuvů. 
o Trans Phase < Tp1 Tp2 Tp3 > - fázový posuv posunutí při 

nesoufázovém zatěžování. Zadáváme úhly. 
o Rotation Phase < Rp1 Rp2 Rp3 > - fázový posuv rotace při 

nesoufázovém zatěžování. Zadáváme úhly. 
o Spatial Fields – okrajové podmínky zadané pomocí tabulky. 
o FEM Depentd Data – okrajové podmínky zadávané pomocí tabulky. 
o Analysis Coordinate Frane – definuje souřadný systém. 

• Selekt Application Region – vybereme místo, kde bude okrajová podmínka 
aplikovaná. Používáme selekční filtr. 

• Apply – vytvoří nový BC Set 
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Obr. 16 Zadání posunutí do uzlů. 

 
Přidáme zatížení (síly nebo momenty) do jednotlivých uzlů dle zadání ( Create/Force /Nodal). 
Popis Aplikačního formuláře: 

• Current Load Case – Výběr aktuálního zatěžovacího stavu (pro náš případ 
neměníme). 

• Existing Sets  –  tabulka obsahující všechny vytvořené vazby. 
• New Set Name – jméno vytvářené síly např. sila apod. Musíme zadat. 
• Input Data –  formulář na zadání sil (obdobné jako u posuvů). 

o Load/BC Set Scale Factor – velikostní faktor 
o Force < F1 F2 F3 > - síly v jednotlivých směrech os např. < 1000 0 0 

>, < , ,100 >, < 500 ,  ,0   >. 
o Moment < M1 M2 M3 > - Momenty 
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o Force Phase < Fp1 Fp2 Fp3 > - fázový posuv sil při nesoufázovém 
zatěžování. Zadáváme úhly. 

o Moment Phase < Mp1 Mp2 Mp3 > - fázový posuv momentů při 
nesoufázovém zatěžování. Zadáváme úhly. 

o Spatial Fields – okrajové podmínky zadané pomocí tabulky. 
o FEM Depentd Data – okrajové podmínky zadávané pomocí tabulky. 
o Analysis Coordinate Frane – definuje souřadný systém. 

• Selekt Application Region – vybereme místo, kde bude okrajová podmínka 
aplikovaná. Používáme selekční filtr. 

• Apply – vytvoří nový BC Set 
 

 
Obr. 17 Okrajové podmínky v grafickém okně. 

Nyní zkontrolujeme, zda se všechny okrajové podmínky uložily do správné množiny – Load 
Cases. V tomto příkladu jsme využili defaultně vytvořené množiny – jménem Default viz. 
Obr. 18. 
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Obr. 18 Okrajové podmínky v Load Cases. 

Popis Aplikačního formuláře: 
• Existing Load Cases  –  tabulka obsahující všechny vytvořené množiny. 
• Filter – filtr na redukce a zjednodušení výběru 
• Load Case Name – jméno vytvářené množiny vazeb např. Default. Musíme 

zadat nebo vybrat. 
• Make Current – vybraná množina (Load Case) je aktivní (pracuje se s ní). 
• Type – typ úlohy. 
• Description – popis množiny vazeb (Load Case). 
• Input Data –  formulář pro výběr jednotlivých okrajových podmínek a 

zatížení. 
o Select Individual Loads/BCs – všechna zatížení a BC. 
o Select Loads/BCs from Existing Load Cases – všechny množiny 

vazeb (Load Case) 
o Additional Loads/BCs Controls … - možnost nastavení poměrů mezi 

jednotlivými okrajovými podmínkami/ zatíženími. 
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o Assingned Loads/BCs – okrajové podmínky a zatížení patřící do 
vybrané množiny vazeb (Load Case).  

o Remove Selected Rows – vymazání vybraného řádku (okrajové 
podmínky) z vybrané množiny vazeb (Load Case) 

o Remove all Rows - vymazání všech řádků z vybrané množiny vazeb 
(Load Case) 

o Undo Spreadsheet – krok zpět 
o OK – potvrzení změn. 

• Load Case Scale Factor – velikostní faktor 
• Apply – vytvoří nové Load Case, nebo přepíše původní. 

Tímto jsme vše připravili k výpočtu. Přejdeme v aplikačním menu do záložky Analysis. 
V tomto jednoduchém příkladu je zde již vše přednastaveno a můžeme rovnou spustit řešení 
Apply. Tomuto Aplikačnímu formuláři se budeme věnovat podrobněji později. 

 
Obr. 19 Řešení úlohy. 

Patran následně převede úlohu do souboru .bdf a spustí řešení ve vybraném řešiči – MSC 
Nastran. Po ukončení řešení uloží výsledky do souboru .xdb. O ukončení řešení nás informuje 
výpis v okně historie, zvukový signál atd. Informace o řešení, jeho průběhu, chybách je 
možno najít v souborech s příponou .f06, .f04, .log. Výsledky řešení pak načteme do patranu 
(.xdb), viz obr.20. 
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Obr. 20 Načtení výsledků do Patranu. 

K prohlížení výsledků používáme v aplikačním menu do záložku Results. Vybereme krok 
řešení a požadované výsledky a pomocí Apply zobrazíme viz. obr.21 Tomuto Aplikačnímu 
formuláři se budeme věnovat podrobněji později. 
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Obr. 21 Výsledky řešení. 
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3 Přímá metoda 

1 PŘÍMÁ METODA 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY 

V této přednášce se seznámíte s: 
 

1. Aplikací přímé metody na problematiku pružného tělesa. 
2. Odvozením základních vztahů pro pružinu, tažený/tlačený prvek a 

prvek kroucený. 

3. S řešením jednoduchých úloh. 

 
 

 

MOTIVACE: 

Pro jednoduché pochopení jak pracuje metoda konečných prvků, je 
nejvhodnější vyjít z tzv. přímého přístupu. Při aplikaci a tvorbě rovnic 
daného problému se využívá elementárních znalostí z příslušného oboru, do 
kterého modelovaná problematika spadá. Aplikovatelnost tohoto přístupu je 
sice omezena jen na jednoduché typy elementů, avšak studium tohoto 
postupu umožňuje jednoduché a přirozené „vplutí“ do problematiky metody 
konečných prvků.  

 

Audio 1.1 Motivace 
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4 Přímá metoda 

1.1 PŘÍMÝ PŘÍSTUP PRO DISKRÉTNÍ SYSTÉMY TVOŘENÉ 
PRUŽINAMI 

Na začátku zopakujme základní kroky metody konečných prvků, tak jak byly uvedeny 
v předcházející kapitole:  

1. Diskretizace problému, rozdělení oblasti řešení na relativně samostatné podoblasti, 
tzv. prvky popřípadě elementy. 

2. Formulace chování elementu (analýza prvku). 
3. Sestavení výsledné rovnice pro celou soustavu. 
4. Aplikace okrajových podmínek. 
5. Řešení systému rovnic soustavy s aplikovanými okrajovými podmínkami. Výsledkem 

jsou primární proměnné, např. v případě deformační varianty metody konečných 
prvků se jedná o posuvy. 

6. Získání odvozených (sekundárních) veličin. Příkladem jsou například přetvoření 
(deformace) a napětí, popřípadě další veličiny jako např. deformační energie, apod. 

V této kapitole si ukážeme jednotlivé kroky metody detailněji. Pro jednoduchost budeme 
uvažovat jednoduchý systém dvou lineárních pružin, dle obrázku Obr. 1. Pro odvození 
použijeme přímou metodu. 

 
Obr. 1 - Soustava dvou sériově zařazených pružin 

1.1.1 Diskretizace problému 
Prvním krokem při aplikaci metody konečných prvků je rozložení řešené oblasti (systému) na 
samostatné podoblasti (subsystémy), jejichž chování dokážeme relativně jednoduše popsat. 
Náš systém je velice jednoduchý, každá pružina se dá chápat jako samostatná entita, jejíž 
chování (vztah mezi vnější působící silou a posuvem) pro případ lineární pružiny je popsáno 
všeobecně známou rovnicí: 

𝐹 = 𝑘𝑥, (3.1) 
kde 𝐹 představuje sílu působící na koncích pružiny a 𝑘 je tuhost pružiny. Obdobný vztah se 
budeme snažit získat i pro náš systém, tj. vyjádřit závislost posunutí a působících sil na 
tuhosti daného systému (konstrukce). 
Naše soustava je soustavou dvou lineárních pružin, které jsou zapojeny sériově za sebou. 
Zaveďme globální souřadný systém (GSS), viz Obr. 2. Jednotlivé pružiny označíme, pro 
naši orientaci, čísly ve čtverečku. Levá pružina je označena číslem 1, pravá pružina číslem 2. 
Obdobně označme uzly, ve kterých jednotlivé pružiny začínají a končí. V místě styku bod 2 
(v kroužku) označuje jednak koncový bod pružiny 1 a začáteční bod pružiny 2. Každá pružina 
má rozdílnou tuhost 𝑘1 a 𝑘2. V místech uzlů jsou také zakresleny posuvy 𝑈1,𝑈2,𝑈3 a síly 
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5 Přímá metoda 

𝐹1,𝐹2,𝐹3 vztahující se k celé soustavě a globálnímu souřadnému systému. Dále jsou na 
obrázku naznačeny okrajové podmínky, v levém (1) uzlu je vazba bránící posuvu tohoto místa 
a v pravém (3) uzlu je zaznačena působící síla. 
Nad systémem tedy můžeme nadefinovat dva vektory. V prvním vektoru budou zapsány 
všechny posuvy (stupně volnosti) soustavy, tj.: 

{𝑈} = {𝑈1,𝑈2,𝑈3}𝑇 . (3.2) 
Budeme ho nazývat globální vektoru posuvů. 
Ve druhém vektoru budou zapsány síly na odpovídající pozice, tj.: 

{𝐹} = {𝐹1,𝐹2,𝐹3}𝑇 . (3.3) 
Nazveme ho globální vektor zatížení. 
Našim úkolem je najít obdobný vztah mezi vektorem {𝑈} a vektorem {𝐹}, jako je vztah daný 
rovnicí (3.1).  

1 2k1 k2
1 2 3 F

GSS
X

U1 F1 U2 F2 U3 F3

 
Obr. 2 - Sestava pružin 

Když je systém očíslován můžeme ho nyní rozložit na jednotlivé části – elementy – a provést 
jejich analýzu. 

1.1.2 Formulace chování elementu 
Druhým krokem je analýza jednoho (obecného) prvku. Pokud tento krok provedeme, získáme 
základní vztahy platné pro libovolnou pružinu (element), které můžeme kdykoliv v budoucnu 
libovolně použít.  
Uvažme lineární pružinu, která je zobrazena na obrázku Obr. 3. Vztah mezi působící silou a 
prodloužením (popř. zkrácením) pružiny je lineární funkcí, tj. platí přímá úměra. Ve spodní 
části obrázku je rovněž zobrazena idealizace pružiny jako konečno-prvkový element, vlastní 
„tělo“ elementu je znázorněno jako plná tlustá černá čára a uzly jsou znázorněny jako bíla 
kolečka s černým okrajem a jsou pro lepší orientaci označeny čísly 1 a 2. 
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k

u1 f1

u1 f1

u2f2

u2f2k

L

x

21

 
Obr. 3 - Pružina jako element 

Posuvy volných konců pružiny jsou označeny symboly 𝑢1,𝑢2. Současně jsou na obrázku 
vyznačeny zátěžné osové síly 𝑓1,𝑓2. Pro lepší orientaci zaveďme, tzv. lokální souřadný 
systém. Lokální souřadný systém (LSS) je určen k popisu veličin a jejich chování nad 
jedním elementem. Všechny parametry vztahované k lokálnímu souřadnému systému budou 
značeny malými písmeny s příslušnými indexy. Lokální souřadný systém budeme uvažovat 
jednorozměrný, s počátkem na levém konci pružiny, tj. uzel 1, směřující doprava, znázorněn 
modrou šipkou, viz obrázek Obr. 3.  
Pružina musí být v rovnováze, proto platí následující rovnice: 

𝑓1 + 𝑓2 = 0, 
 

𝑓2 = −𝑓1. 
 

(3.4) 

U lineární pružiny je prodloužení (zkráceni) pružiny přímo úměrné působící síle, a platí 
následující vztah: 

𝑘 ∙ 𝑥 = 𝑓, (3.5) 
kde 𝑘 je konstanta úměrnosti, a 𝑥 je prodloužení (zkrácení) pružiny. Využitím vztahů (3.4) a 
(3.5) můžeme napsat následující výrazy:  

𝑘(𝑢1 −  𝑢2) = 𝑓1, 
 

𝑘(− 𝑢1 +  𝑢2) = 𝑓2, 

(3.6) 

Soustavu rovnic (3.6) nyní zapíšeme v maticovém tvaru. (Při odvozování základních vztahů 
pro metodu konečných prvků se standardně využívá maticový zápis a my se ho budeme také 
držet.) 
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� 𝑘 −𝑘
−𝑘 𝑘 � �

𝑢1
𝑢2� = �𝑓1𝑓2

�. (3.7) 

Rovnici (3.7) lze zapsat v kondenzovaném tvaru a to takto: 
[𝑘]{𝑢} = {𝑓}, (3.8) 

kde [𝑘] je matice tuhosti elementu, {𝑢} je vektor uzlových posuvů elementu a {𝑓} silový 
nebo také zátěžný vektor elementu. Všechny matice (i vektor můžeme chápat jako matici) se 
vztahují k lokálnímu souřadnému systému daného elementu.  

1.1.3 Sestavení výsledné rovnice pro celou soustavu 
Proveďme teď opětovné složení, tj. vezmeme jednotlivé členy systému (lineární pružiny) a 
spojíme je k sobě dle obrázku Obr. 2. V této kapitole ještě přidáme (pro lepší orientaci) 
k označení jednotlivých veličin elementu (posuvy, síly v uzlech) další index. Jedná se o horní 
pravý index v závorce, který označuje číslo elementu, ke kterému se daná veličina vztahuje. 
Na základě dané notace můžeme s využitím vztahů (3.7) s předchozí kapitoly rozepsat 
základní rovnice pro první a druhý element.  
Pro první element platí následující vztah: 

� 𝑘1 −𝑘1
−𝑘1 𝑘1

� �
𝑢1

(1)

𝑢2
(1)� = �

𝑓1
(1)

𝑓2
(1)�. 

 
(3.9) 

Obdobně pro druhý element: 

� 𝑘2 −𝑘2
−𝑘2 𝑘2

� �
𝑢1

(2)

𝑢2
(2)� = �

𝑓1
(2)

𝑓2
(2)�. 

 
(3.10) 

 
Abychom mohli provést spojení elementů, musí být zachovány dvě základní podmínky: 

1. V místě styku elementů v uzlech musí být zachována spojitost (kompatibilita) posuvů, 
tj. fyzikálně to lze chápat, že v daném místě nevznikne mezera (při řešení 
strukturálních problémů).  

2. Současně v uzlech musí platit rovnováha všech sil vstupujících do daného uzlu. 

Pro vysvětlení předchozích podmínek použijeme následující obrázek Obr. 4. 
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F3

U1

1 2

F1 F2f1(1)

2121

f2(1) + f1(2) f2(2)

f1(1) f2(1) f1(2) f2(2)

u1(1) u2(1) u1(2) u2(2)

1 2 3

U2 U3

 
 

Obr. 4 - Složení jednotlivých elementů do výsledné soustavy 

Z podmínky kompatibility vychází následující vztahy: 
𝑢1

(1) =  𝑈1 
 

𝑢2
(1) =  𝑈2 

 
𝑢1

(2) =  𝑈2 
 

𝑢2
(2) =  𝑈3 

 

 
 
 
 

(3.11) 

 
Využitím předchozích vztahů (3.11) lze přepsat rovnice (3.9) a (3.10) do následujících tvarů: 

� 𝑘1 −𝑘1
−𝑘1 𝑘1

� �𝑈1𝑈2
� = �

𝑓1
(1)

𝑓2
(1)�, 

 
(3.12) 

a 

� 𝑘2 −𝑘2
−𝑘2 𝑘2

� �𝑈2𝑈3
� = �

𝑓1
(2)

𝑓2
(2)�. 

 
(3.13) 

 
Předcházející rovnice představují rovnice rovnováhy každé pružiny v závislosti na globálních 
posuvech, tj. posuvech definovaných pro celý systém v globálním souřadném systému. 
Proveďme formální rozšíření matic jednotlivých elementů, daných výrazy (3.12) a (3.13), do 
rozměru globálního vektoru posunutí, viz rovnice (3.2). Pro první pružinu můžeme napsat: 

�
𝑘1 −𝑘1 0
−𝑘1 𝑘1 0

0 0 0
� �
𝑈1
𝑈2
𝑈3
� = �

𝑓1
(1)

𝑓2
(1)

0

�, 
(3.14) 

Obdobně i pro pružinu číslo dvě: 
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�
0 0 0
0 𝑘2 −𝑘2
0 −𝑘2 𝑘2

� �
𝑈1
𝑈2
𝑈3
� = �

0
𝑓1

(2)

𝑓2
(2)
�. 

(3.15) 

Napišme nyní rovnice rovnováhy v jednotlivých uzlech, tj. druhá podmínka. Vyjdeme přitom 
z obrázku Obr. 4 (spodní část).  

𝑓1
(1) =  𝐹1 

 
𝑓2

(1) +  𝑓1
(2) =  𝐹2 

 
𝑓2

(2) =  𝐹3 
 

 
 
 
 

(3.16) 

Zapíšeme-li vše v maticové podobě, získáme následující vztah: 

�
𝑓1

(1)

𝑓2
(1)

0

� +  �
0

 𝑓1
(2)

𝑓2
(2)
� =  �

𝑓1
(1)

𝑓2
(1) +  𝑓1

(2)

𝑓2
(2)

� = �
𝐹1
𝐹2
𝐹3
� 

(3.17) 

Spojením vztahů (3.14), (3.15) a (3.17) lze získat vztah: 

�
𝑘1 −𝑘1 0
−𝑘1 𝑘1 0

0 0 0
� �
𝑈1
𝑈2
𝑈3
� +  �

0 0 0
0 𝑘2 −𝑘2
0 −𝑘2 𝑘2

� �
𝑈1
𝑈2
𝑈3
� =  �

𝐹1
𝐹2
𝐹3
�, 

(3.18) 

a provedením úprav: 

�
𝑘1 −𝑘1 0
−𝑘1 𝑘1 +  𝑘2 −𝑘2

0 −𝑘2 𝑘2
� �
𝑈1
𝑈2
𝑈3
� =  �

𝐹1
𝐹2
𝐹3
�, 

(3.19) 

což lze zapsat v kondenzovaném tvaru jako: 
[𝐾]{𝑈} =  {𝐹}. (3.20) 

Poslední rovnice je hledaný výsledný vztah mezi parametry globálních posuvů a globálních 
sil. Tuto rovnici budeme nazývat jako základní rovnici. V předešlé rovnici je 
[𝐾] … globální matice tuhosti, představuje tuhost systému jako celku. 
Formálně lze tedy matici tuhosti systému získat jako součet (složení) jednotlivých příspěvků 
od matic tuhosti (rozšířených) jednotlivých elementů. 

[𝐾] = �[𝑘](𝑖)
2

𝑖=1

= [𝑘](1) + [𝑘](2) = �
𝑘1 −𝑘1 0
−𝑘1 𝑘1 + 𝑘2 − 𝑘2

0 −𝑘2 𝑘2
� 

(3.21) 

Matici [𝐾] je tzv. globální matice tuhosti celého systému. 

1.1.4 Aplikace okrajových podmínek 
Pro to, aby měl výsledný systém rovnic jednoznačné řešení, musí být determinant soustavy 
různý od nuly. Mohli bychom provést analýzu vlastních čísel a vlastních vektorů daného 
systému. Zjistili bychom, že jedno z vlastních čísel má nulovou hodnotu a to právě vede 
k singulární matici. Z tohoto důvodu není možno provést řešení, které vede k jednoznačnému 
řešení. Řešení odpovídající nulové vlastní hodnotě představuje, z fyzikálního hlediska, posuv 
systému jako tuhého celku, tj. bez deformace. Ostatní vlastní čísla reprezentují všechny 
možné deformační módy (vzhledem k diskretizaci) řešeného problému.  
Řešení maticové rovnice (3.20) nelze uskutečnit, protože matice tuhosti je singulární. 
Abychom odstranili singularitu řešeného systému rovnic, je nutno zavést okrajové podmínky, 
tak abychom odstranili možnost systému se pohnout jako tuhý celek. Při statických úlohách 
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(přesněji stacionárních) je nutno uchytit řešenou soustavu tak, aby se nemohla pohybovat jako 
tuhý celek, tzn., nemohla se posouvat ani rotovat.  

 

Audio 1.2 Aplikace okrajových podmínek 

 
 
Z obrázku Obr. 2 je patrno, že levý konec pružiny je pevně uchycen a z toho vyplývá, že 
posuv 𝑈1 v základní rovnici musí být roven nule. Matematicky to můžeme vyjádřit takto: 

𝑈1 = 0. (3.22) 
 
Další kinematické (vazební) okrajové podmínky již nejsou. Kromě kinematických okrajových 
podmínek máme ještě tzv. silové okrajové podmínky. Je nutno nezapomenout, že kde není 
předepsána kinematická okrajová podmínka, je předepsána silová okrajová podmínka a to 
buď nějakou hodnotou (globálně bod 3) nebo je nulová (globálně bod 2). Matematicky musí 
tedy platit: 

𝐹2 = 0, 
𝐹3 = 𝐹. 

 

(3.23) 

Dosazením okrajových podmínek (3.22), (3.23) do základní rovnice (3.20) získáme: 

�
𝑘1 −𝑘1 0
−𝑘1 𝑘1 +  𝑘2 −𝑘2

0 −𝑘2 𝑘2
� �

0
𝑈2
𝑈3
� =  �

𝐹1
0
𝐹
�, 

(3.24) 

Taková to soustava rovnic je již řešitelná. Existuje mnoho postupů jak vyřešit takovouto 
soustavu rovnic a o některých se zmíníme v některé z dalších kapitol.  

1.1.5 Řešení 
Řešení systému lineárních rovnic daných rovnicí (3.24) provedeme následovně. Škrtneme 
první řádek a první sloupec (odpovídající posuvu 𝑈1 = 0). Získáme soustavu dvou rovnic o 
dvou neznámých, ze kterých můžeme určit právě neznámé posuvy 𝑈2,𝑈3, což jsou námi 
hledané primární neznámé. 

�𝑘1 +  𝑘2 −𝑘2
−𝑘2 𝑘2

� �𝑈2𝑈3
� =  �0

𝐹�, 
(3.25) 

a hledané posuvy jsou pak: 

𝑈2 =
𝐹
𝑘1

, 

 

𝑈3 =
𝑘1 + 𝑘2
𝑘1𝑘2

𝐹.  

(3.26) 

Tímto krokem jsme vyřešili hledané primární neznámé, které v našem případě jsou posuvy. 
Na jejich základě můžeme dopočítat v „postprocesingu“ další námi hledané neznámé. 
V maticovém zápisu můžeme výsledky zapsat do výsledného vektoru posunutí: 

{𝑈} =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0
𝐹
𝑘1

𝑘1 + 𝑘2
𝑘1𝑘2

𝐹⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 

(3.27) 
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1.1.6 Získání odvozených veličin  
Na základě známých a vypočtených posuvů, můžeme nyní dopočítat další, tzv. sekundární, 
neznáme. Určení reakcí je jednoduché. Dosadíme (3.27) do (3.24) a získáme: 

𝐹1 = 𝐹, (3.28) 
a v maticovém tvaru: 

{𝐹} = �
𝐹
0
𝐹
� 

(3.29) 

Dále pak bychom mohli jako sekundární veličinu dopočítat například akumulovanou energii 
v systému. To už však necháme na laskavém čtenáři. 

1.2 PŘÍMÝ PŘÍSTUP PRO STRUKTURÁLNÍ PRVKY, TAŽENÁ 
TLAČENÁ TYČ, KROUCENÝ PRVEK 

1.2.1 Tažená tyč 
V předchozí kapitole byla provedena analýza jednoduchého systému dvou sériově zapojených 
pružin. Podíváme-li se na chování taženého, popřípadě tlačeného prutu, nalézáme zde analogii 
s lineární pružinou. Uvažme jednoduchou přímou tyč o délce 𝐿 s průřezem 𝑆. Uvažme, že 
materiál se chová lineárně elasticky a jeho modul pružnosti je 𝐸. Prodloužení tyče ∆𝐿  od 
působící síly 𝐹 lze na základě znalosti elementární pružnosti zapsat následujícím vztahem: 

∆𝐿 =
𝐹 ∙ 𝐿
𝐸 ∙ 𝑆

 (3.30) 

Tento výraz můžeme přepsat do následujícího tvaru: 
𝐸 ∙ 𝑆
𝐿

∆𝐿 = 𝐹. 
(2.6) 

Srovnáním s rovnicí (3.1) lze říci, že ekvivalentní tuhost tyčového prvku je: 

𝑘𝑇 =
𝐸 ∙ 𝑆
𝐿

, 
(2.6) 

Záměnou tuhosti 𝑘 za tuhost 𝑘𝑇 v rovnicích odvozených pro lineární pružinu (viz předchozí 
kapitola), lze použít odvozené vztahy i pro tažený a tlačený prut, popřípadě pro systém 
takovýchto prvků. 
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Obr. 5 - Osazený tažený (tlačený) prut a jeho konečno-prvková reprezentace 

Podíváme-li se na Obr. 5, na kterém je zobrazen osazený prut zatížený osovou silou a jeho 
jednodimenzionální konečno-prvkový model. Z obrázku je patrno, že konečno-prvkový 
model je stejný jako v případě sériově zapojených pružin z předchozí kapitoly. Užitím rovnic 
a postupů z předchozí kapitoly, můžeme provést řešení naší úlohy s osazeným prutem.  
Na rozdíl od předchozího případu systému pružin, můžeme v případě taženého a tlačeného 
prvku dopočítat navíc přetvoření (deformace) a napětí. Protože jsou konečno-prvkové modely 
sériově zapojených pružin (viz Obr. 2) a osazené tyče (viz Obr. 5) stejné, budou i řešení 
stejná. Předpokládejme, že jsme při řešení problému osazené tyče získali výsledky dané 
výrazy (3.27), tj. provedli jsme všechny potřebné kroky. Vrátíme-li se nyní z globálních 
posuvů na úroveň posuvů lokálních (nad daným prvkem), můžeme dopočítat přetvoření 
(deformaci) prvku. Aplikací Hookeova zákona na výsledky přetvoření lze získat napětí 
nad daným prvkem. 
Takže, prodloužení prutu je dáno výrazem, (viz Obr. 3) : 

∆𝐿(𝑒) = 𝑢2
(𝑒) − 𝑢1

(𝑒). (3.33) 
Přetvoření elementu je pak dáno výrazem: 

𝜀(𝑒) =
∆𝐿(𝑒)

𝐿(𝑒) =
𝑢2

(𝑒) − 𝑢1
(𝑒)

𝐿(𝑒) . 
 

(3.34) 

Napětí nad daným elementem se pak dopočítá následovně: 
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𝜎(𝑒) = 𝐸(𝑒)𝜀(𝑒) = 𝐸(𝑒) ∆𝐿
(𝑒)

𝐿(𝑒) = 𝐸(𝑒) 𝑢2
(𝑒) − 𝑢1

(𝑒)

𝐿(𝑒) . 
(3.35) 

Pro náš případ a užitím vzorců (3.11) platí pro prodloužení: 

∆𝐿(1) = 𝑢2
(1) − 𝑢1

(1) = 𝑈2 − 𝑈1 = 𝑈2 − 0 =
𝐹
𝑘𝑇1

. (3.36) 

 

∆𝐿(2) = 𝑢2
(2) − 𝑢1

(2) = 𝑈3 − 𝑈2 = 𝐹
𝑘𝑇1 + 𝑘𝑇2
𝑘𝑇1𝑘𝑇2

−
𝐹
𝑘𝑇1

=
𝐹
𝑘𝑇2

. 
(3.37) 

Dále pak pro přetvoření: 

𝜀(1) =
∆𝐿(1)

𝐿(1) =
𝐹

𝑘𝑇1𝐿1
. 

(3.38) 

 

𝜀(2) =
∆𝐿(2)

𝐿(2) =
𝐹

𝑘𝑇2𝐿2
. 

(3.39) 

A nakonec pro napětí (za předpokladu, že 𝐸(1) = 𝐸(2) = 𝐸): 

𝜎(1) = 𝐸𝜀(1) = 𝐸
𝐹

𝑘𝑇1𝐿1
=
𝐹
𝑆1

=
4𝐹
𝜋𝐷12

. (3.40) 

 

𝜎(2) = 𝐸𝜀(2) = 𝐸
𝐹

𝑘𝑇2𝐿2
=
𝐹
𝑆2

=
4𝐹
𝜋𝐷22

. (3.41) 

 

1.2.2 Kroucená tyč s kruhovým či mezikruhovým průřezem 
Obdobně jako v případu tažené/tlačené tyče můžeme postupovat v případě krouceného prvku 
s kruhovým či mezikruhovým průřezem. Na základě znalostí problematiky kroucení 
vyučované v základním kurzu předmětu pružnost a pevnost, lze napsat následující vztah mezi 
působícím krouticím momentem 𝑀𝑘  a úhlem zkroucení ∆𝜑: 

∆𝜑 =
𝑀𝑘 ∙ 𝐿
𝐺 ∙ 𝐽𝑝

, (3.42) 

kde: 
𝑀𝑘 … krouticí moment, 
𝐿 … délka kroucené tyče, 
𝐺 … modul pružnosti ve smyku, 
𝐽𝑝 … polární moment průřezu. 
Obdobným postupem jako v předchozím případě odvodíme ekvivalentní tuhost pro kroucený 
prvek ve tvaru:  

𝑘𝑘 =
𝐺 ∙ 𝐽𝑝
𝐿

, 
(3.43) 

Postup při aplikaci je obdobný jako v předchozím případě. Je nutno si uvědomit, že výstupem 
zde není protažení, ale zkroucení prutu. Napětí se vypočte obdobným způsobem jako 
v případě taženého/tlačeného prvku, s využitím vzorců pro krut. 

1.3 ZÁVĚR 

Zvídavý čtenář si jistě uvědomil, že zde prezentované řešení je v podstatě řešením přesným, 
bez užití interpolačních vztahů. Tento přístup je aplikovatelný pouze na jednodušší problémy. 
Pomocí přímé tuhostní metody můžeme odvodit obdobně vzorce například i pro nosníkový 
prvek nebo pro prvky ve vyšších dimenzích, např. dvojrozměrné prvky (např. pro případ 
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rovinné napjatosti či deformace). Takovéto řešení je možné, ale zdlouhavé a pracné. Postup 
odvození se musí částečně modifikovat a upravit. Pro složitější úlohy si postup zobecníme 
v následujících kapitolách. Je si však nutno uvědomit, že i při aplikování „regulérní“ metody 
konečných prvků je postup (jednotlivé kroky tak jak byl uveden v první přednášce) stejný.  
Výše uvedený postup lze aplikovat i na jiné fyzikální děje, např. vedení tepla, proudění 
v potrubních sítích, elektrické obvody, apod. Tyto problémy však zde nebudou prezentovány. 
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1.4 CVIČENÍ 

Možnosti tvorby geometrického modelu v programu Patran, import, základní stavební entity 
programu, Grupy. 
Při modelování geometrie existují dva přístupy. Jedním je možnost použití standardních 
funkcí Patranovského modeléru, druhý přístup je použít Parasolid jádro. Standardní funkce 
využívají unikátní kód (knihovny). Jejich vývoj má za sebou dlouhou historii. Druhou 
možností je využití parasolid jádra v Patranu. Nevýhodou tohoto přístupu je nutnost mít 
zakoupenou separátní licenci pro použití této knihovny.  
Funkce, určeny pro modelování jsou umístěny v aplikačním menu pod záložkou „Geometry“. 
Tato záložka obsahuje jednak funkce pro vytváření základních entit geometrického modelu, 
jednak funkce pro manipulaci s těmito entitami jako jsou posuvy, zrcadlení, atd., jednak 
funkce pro měření, editaci již hotových entit, verifikaci, mazání atd. Program tedy obsahuje 
všechny důležité funkce pro práci s geometrií. Na tomto místě je nutno podotknout, že 
program Patran není CAD modelář, i když je s ním možno  
bez problému takto pracovat.  

 
Obrázek 1.1 - Topologické struktury 

Patran kombinuje topologické struktury pro definování geometrie. Topologické struktury jsou 
znázorněny na obrázku Obrázek 1.1 pro případ prostorové entity. Všechny topologické entity 
mohou být vybrány pro provedení potřebné operace. Mezi základní stavební prvky geometrie 
v Patranu patří: 

• Bod (Point) - je bezdimenzionální entita, která reprezentuje místo v prostoru.  
Při vytváření geometrií v Patranu, tj. křivek, ploch a objemů, jsou body tvořeny 
automaticky. Při vytváření vyšších entit není nutné vytvářet nejprve body.  
Při vytváření sítě se na uzlech dají generovat 0D prvky (např. osamělé hmoty).   

• Křivka (Curve) - je jednorozměrná entita. Křivka je popsána obecnou vektorovou 
funkcí s jednou parametrickou proměnnou. V základním nastavení se zobrazuje žlutou 
barvou. 
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• Plocha (Surface) - v programu Patran se rozeznávají dva základní typy ploch. Jedná se 
o jednoduché plochy (simple surface), zobrazují se zeleně a o plochy komplexní 
(komplex surface), které se zobrazují fialově. Rozdíl se projeví pro uživatele v době 
generování sítě. Jednoduchá plocha může být síťována libovolným způsobem, tj. 
IsoMesh, Paver a Hybrid. Naproti tomu komplexní plocha může být síťována pouze 
posledními dvěma způsoby. Více o vytváření sítě viz níže. 

° Jednoduchá plocha může mít pouze 3 nebo 4 hrany. V případě 3 hran se 
jedná o plochu se čtyřmi hranami, kdy jedna je degenerována. 

° Komplexní plocha (complex surface, nebo také označovaná trimmed surface) 
je zobrazena fialově. Může mít více než čtyři hrany a navíc může mít vnitřní 
hranice (otvory, dutiny, atd.). Při definici této plochy nejsou použity 
parametrické souřadnice. 

• Objem (Solid) - obdobně jako v případě ploch existují dva základní typy objemových 
entit – jednoduchý (simple) a komplexní (komplex) objem. Liší se barvou. Jednoduchý 
objem je zobrazen v základním zobrazení modře, komplexní objem bíle. Rozdíl se 
projeví pro uživatele v době generování sítě. Na jednoduchém objemu může být síť 
vytvořena libovolným způsobem, tj. IsoMesh, TetMesh. Můžou být tedy generovány 
prvky ve tvaru čtyř- pěti- a šestistěnů.  Naproti tomu komplexní objem může být 
síťován pouze metodou TetMesh. Více o vytváření sítě nalezne čtenář v příslušné části 
textu. 

° Jednoduchý objem je definován parametrickou funkcí o třech parametrických 
proměnných. Může mít od 4 do 6 vnějších ploch. V případě 4 a 5 hraničních 
ploch jsou 2 nebo 1 plocha degenerovány. 

° Komplexní objem může mít libovolný počet hraničních povrchů. V Patranu se 
objevuje pojmenování „boundary representation“ nebo taky B-rep. Komplexní 
solid může být vytvořen v nativním Patranovském formátu nebo může být 
reprezentován v parasolid formátu. 

• Kromě výše zmíněných entit lze při modelování použít roviny (Plane), vektory 
(vector) a uživatelsky definované souřadné systémy (coordinate systém).  

V praxi se pro tvorbu geometrických modelů používají CAD systémy. Geometrické modely 
jsou často součástí dokumentace a model vytváří konstruktér v rámci návrhu stroje. 
Výpočetní část pak začíná importem a úpravou konstruktérského modelu.  Import najdeme 
v Hlavním menu File / Import… viz obr.1. 
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Obr. 1 Import geometrického modelu 

Pro import máme na výběr několik formátů: 

• ACIS  - (.sat) je otevřený formát. Může být uložen v ASCII textovém (.sat) a binárním 
(.sab) formátu. Patran umožňuje import textového souboru (můžeme prohlížet 
v textovém editoru).  

• Parasolid xmt – formát Parasolid (přípona *.X_T) umožňuje výměnu dat u systémů 
založených na modeláři Parasolid. Při importu nebývají problémy. 

• Přímý import z programů (závisí na verzi programu, při importu z jiných verzí mohou 
vznikat chyby) 

o CATIA 
o I-DEAS 
o Pro/ENGINEER 
o Unigrapihics 

• Express Neutral  
• IGES - (Initial Graphics Exchange Specification) je jedním z nerozšířenějších 

převodních formátů. Převádí plochy. Nepřevádí objemy ani historii. Mohou být 
problémy s tolerancí např. u ploch, která komplikuje další práci (plochy nemusí 
správně navazovat). 

• MSC.Nastran Input 
• MSC.Patran DB 
• Neutral – může sloužit k importu Patranu z různých verzí. 
• STEP - (Standard for the Exchange of Product Model Data) je mezinárodně 

normalizován normou ISO 10303 a existuje ve dvou provedeních. Patran umožňuje 
import obou typů.  Nepřevádí historii.  
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• STL - Formát STL (Stereolithographie) byl vyvinut výrobci stereolitografických 
zařízení. Při převodu dat pomocí tohoto formátu je objemový model nahrazen 
fazetkami (ploškami) jeho povrchu.  

• VDA 

U jednotlivých formátů je možné nastavit další vlastnosti (Options …). Jedná se obvykle o 
typ entit, které mají být importovány, hladiny apod. Velmi důležitou položkou u importu je 
nastavení jednotek – velikosti importovaného modelu (Model Units …). Nejčastěji je model 
v m (Meters) nebo mm (Milimeters). Defaultně jsou nastaveny palce (Inches) viz obr. 2.  

 
Obr.2 Import - nastavení 

Import můžeme využít také při opravě poškozeného souboru (Neutral, MSC.Patran DB apod.) 
Opravy importovaných modelů: Po importu je vždy nutno zkontrolovat klíčové rozměry 
součásti. Geometrický model je pro „konstruktéra“ a „výpočtáře“ odlišný. Po importu se proto 
model „čistí“ od přebytečných sražení, technologických – svařovacích mezer, malých otvorů 
apod. Příkaz určený k „čištění“ najdeme v Hlavním menu pod položkou 
Tools/Modeling/Feature Recognition… (viz obr. 3). 
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Obr.3 První krok při čištění geometrického modelu 

Zde můžeme redukovat otvory, různá zaoblení a sražení. Nejprve vybereme těleso (plochu) 
kterou chceme upravit. Pak přes pravé tlačítko myši (Holes/Recognize – Automatic, 
Recognize – Interactive) vyhledáme struktury, které můžeme modifikovat (Hole 1, Hole 2). 
Jednotlivé struktury pak můžeme prohlížet (Show), měnit (Edit) nebo mazat (Delete). U 
složitějších těles můžeme po vyčištění (Feature Tree/Clear) celý postup opakovat několikrát. 
Geometrický model (i importovaný) můžeme vytvářet, upravovat a modifikovat pomocí 
standartních příkazů pro geometrický model.  
Základní stavební entity geometrického modelu, které můžeme vytvářet (Action/ Create) jsou: 

• Point – bod. Je určen pozicí v souřadném systému, zadává se např. takto [0 0 0], Point 
1 . 

• Curve – přímka, křivka, zadává se takto.  
• Surface – plocha. 
• Solid – objem.  
• Coordinate systém – souřadný systém, zadává se např. takto Coord 0. 
• Planes – rovina. 
• Vector – orientovaná úsečka, zadává se takto  <1 1 0>. 
• P Shapes – parametrické tvary 

Pro změny a úpravy u geometrického modelu používáme (Action): 
• Delete  - vymazání, vymazat můžeme kteroukoliv z entit, kterou lze vytvořit. 
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• Edit – úprava – změna tvaru základních geometrických entit. 
• Transform – úprava – změna polohy, velikosti základních geometrických entit 
• Associate – svázání vybraných geometrických entit – např. čára je součástí plochy. 
• Diassociate – rozdělení associovaných geometrických entit 
• Renumber – přečíslování geometrických entit 

Pro prohlížení a kontrolu geometrického modelu používáme (Action): 
• Show – používáme pro zobrazení, měření vzdáleností mezi vybranými geometrickými 

entitami apod. 
• Verify – používáme pro kontrolu duplikací, přesnosti ploch a objemů.  

Skupiny základních entit pak nazýváme Grupy. Grupy mohou obsahovat základní 
geometrické entity a základní MKP entity (uzel, element). Hierarchical Groups (Hgroups) 
obsahují několik group (odkazy na grupy). Podobně můžeme využít tzv. SuperGroupy, které 
mohou obsahovat také několik group. 
Způsoby vytvoření základních geometrických entit (point, curve, surface, solid) viz obr.4: 

 
Obr. 4. Vytváření základních geometrických entit 

• Vytváření pomocí souřadnic ve vybraném souřadném systému (Refer. Coordinate 
Frame) např. ve tvaru Coord 0. Zadáváme počáteční bod (Origin Coordinate List) 
např. ve tvaru [0 0 0] a vektror (Vector Coordinate List) např. ve tvaru <1 1 0>. Pro 
výběr lze použít také selekční filtr. 

o Method [xyz] (Point, Curve, Surface, Solid) 
• Vytvářením z jednodušších entit. Pro výběr lze použít také selekční filtr. 

o Extrude – Vytažení v souřadném sytému ve směru vektoru 
o Glide – Vytažení podél křivky (1 nebo 2 křivek) 
o Revolve – Vytažení rotací okolo osy  
o Fit, Spline – Proloží křivku vybranými moby 
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o Normal – Vytváří parametrická tělesa (curve, surface, solid). 
o Edge, Face – Vytváří tělesa ohraničená jednoduššími entitami. Plochu mezi 3, 

4 hranami (edge), objem mezi plochami (face). 
o Point,PWL, Curve, Surface, Ruled, TanCurve, TanPoint – Vytváří tělesa ze 

dvou (a více) jednodušších entit. 
o Manifold – spojí dva body, ležící na vybrané ploše, křivkou ležící na vybrané 

ploše. 
• Vytvářením ze složitějších entit. Pro výběr lze použít také selekční filtr. 

o Extract – Vytvoří nové entity z již vytvořených entit (Point, curve z surface a 
edge, surface z solid a face) 

o ArcCenter – najde střed oblouku 
o Intersect – najde průsečík (curve, surface) 
o Atd. 

• Vytvářením ze stejných entit. Pro výběr lze použít také selekční filtr. 
o Project – Promítne vybranou entitu požadovaným způsobem. 
o Offset – Vytvoří kopii s předepsaným posuvem. 
o Interpolate – Vytvoří řadu bodů mezi vybranými body. 
o Fillet, Conic – Spojí dvě křivky obloukem. 
o Trimmed, Chain, Composite – vytvoření jedné entity z více entit stejného 

druhu (musí navazovat s dostatečnou tolerancí). 
o  

• Další. Pro výběr lze použít také selekční filtr. 
o Mesh - Vytvářením ze sítě konečných prvků 
o Midsurface – Pro převod objemových (těleso typu solid) modelů do 

skořepinových (těleso typu surface) modelů. 
o Match – vytvoří novou plochu ze dvou nespojitých ploch 

Způsoby vytvoření pomocných geometrických entit (Coordinate system, planes, vector, P 
shapes) viz obr.5: 

 
Obr. 5. Vytváření pomocných geometrických entit 
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• Vytvářením pomocí základních geometrických entit. Pro výběr lze použít také 
selekční filtr.  

• Vytvářením z pomocných geometrických entit. Pro výběr lze použít také selekční filtr. 

Možnosti jsou obdobné, jak vyplývá z názvů. P-Shape vytváří přímo parametrické entity (je 
možno vytvářet mapovanou sít). S parametrickou plochou se pracuje stejně jako s plochou 
typu Surface, některé operace poruší parametrické vztahy (po provedení operace plocha již 
nebude parametrická). 
Základní možnosti úprav najdeme pod položkami Geometry/Edit, Geometry/Transform. Edit 
-  se vztahuje ke geometrickým útvarům Point, Curve, Surface a Solid. Feature a P-Shape jsou 
určeny k modifikaci speciálních útvarů.  

 
Obr.6. Základní možnosti geometrických úprav (Edit). 

Základní možnosti úprav geometrických entit (Pro výběr lze použít také selekční filtr.): 
• Break – Slouží k rozdělení geometrických entit (curve, surface, solid). 
• Blend – Slouží k spojení geometrických entit, které musí být spojeny (musí 

navazovat). 
• Disassemble – Slouží k rozpojení spojených geometrických entiti. 
• Refit – Slouží k převodu neparametrických geometrických entit na parametrické. Ne 

každou entitu lze převést. 
• Reverse – Obrací směr os u parametrických geometrických entit. 
• Boolean, Merge, Subtract,Sew – Slouží k základním úpravám - sčítání, odčítání, 

rozřezání geometrických entit.  
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• Add Fillet, Add Hole, Add Vertex, Remove Hole, Remove Vertex – Slouží k přídání 
nebo vymazání zaoblení, otvorů a vrcholů 

• Edge, Edge Match – Slouží k opravě okrajů ploch 
• Edge Blend – Slouží k vytváření sražení a poloměru zaoblení u objemů (Solid). 
• Imprint – Slouží k vytvoření otisku jednoho objemu (Solid) do druhého. 
• Shell – Slouží k převedení objemových těles na skořepiny 
• Atd. 

Transform se vztahuje ke všem entitám (Point, Curve, Surface, Solid, Coordinate Systém, 
Plane, Vector). Jednotlivé transformační příkazy jsou pro všechny entity stejné. V nabídce pro 
jednotlivé entity najdeme pouze transformační příkazy, které mají smysl (nemá smysl 
provádět Scale u souřadného systému atp.). Možnosti transformací geometrických entit (Pro 
výběr lze použít také selekční filtr.): 

• Translate – Posouvá (kopíruje) vybrané geometrické entity, vytváří novou entitu, 
původní entitu (original) smaže, nebo nechá dle nastavení. 

• Rotate – Otáčí (kopíruje) vybrané geometrické entity, vytváří novou entitu, původní 
entitu (original) smaže, nebo nechá dle nastavení. 

• Scale - zvětšuje nebo zmenšuje (kopíruje) vybrané geometrické entity dle zadaného 
měřítka (Scale Factor), vytváří novou entitu, původní entitu (original) smaže, nebo 
nechá dle nastavení. 

• Mirror – Zrcadlí (kopíruje) vybrané geometrické entity dle zadané roviny (Mirror 
Plane), vytváří novou entitu, původní entitu (original) smaže, nebo nechá dle 
nastavení. 

• MCoord – Posouvá (kopíruje) vybrané geometrické entity dle polohy v souřadném 
systému do nového souřadného systému. Poloha původní entity v původním 
souřadném systému je stejná, jako nové entity v vybraném souřadném systému. 
Vytváří novou entitu, původní entitu (original) smaže, nebo nechá dle nastavení. 

• Pivot – otáčí (kopíruje) vybrané geometrické entity okolo vybraného bodu (Pivot 
Point), úhel je zadán dvěma body (Starting Point – Ending Point). Vytváří novou 
entitu, původní entitu (original) smaže, nebo nechá dle nastavení. 

• Position - Posouvá (kopíruje) vybrané geometrické entity, na základě 3 vybraných 
bodů (nesmí ležet v přímce). Např. vybereme tři body v rozích krychle (Original 
Position Point) a zkopírujeme výběrem tří nových poloh (Destination Position Point). 
Můžeme posouvat, otáčet, zvětšovat-zmenšovat v jednom kroku, vytváří novou entitu, 
původní entitu (original) smaže, nebo nechá dle nastavení. 

• Vsum – Posouvá (kopíruje) vybrané geometrické entity podle dvou vektorů. Je možné 
vytvořit např. šroubovici. Vycházíme z kružnice a přímky, jejich „součtem“ vznikne 
šroubovice. 

• MScale – zadáváme posuv (Translation Vector), rotaci (Rotation Vector) a zvětšení-
zmenšení (Rotation Vector) v jednom příkazu.  

Grupy mohou obsahovat jednu nebo více geometrických a MKP entit (node, element).  Grupa 
nemůže obsahovat jiné grupy. U grupy je důležité rozlišit výběr grupy (Current group) a 
zobrazení grupy (Post, nebo ve stromě historie zatrhnout příslušnou grupu).  
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Grupy najdeme v hlavním menu záložka Group. Grupy rozlišujeme podle názvů. Základní 
operace s Grupami jsou: 

• Create – slouží k vytvoření grupy (musíme zadat unikátní název), k výběru využíváme 
nejčastěji selekční filtr, nebo list (hlavní menu - Tools/List). 

• Post – slouží k výběru grup, které chceme zobrazit (vidět). 
• Modify – slouží k přidání či ubrání entit z vybrané grupy. Je možné použít tools/list, 

nebo selekční filtr. 
• Move/Copy – slouží k přesunu, kopírování entit z jedné grupy do druhé. 
• Set Current – slouží k výběru current group. Tato grupa bude modifikována 

následnými operacemi. 
• Transform – slouží k úpravě (posun, zmenšení, kopie apod.) entit ve vybrané grupě. 
• Delete – slouží k vymazání grupy. 
• Attributes – grupy lze odlišit barvou, texturou apod. Tento příkaz slouží k jejich 

výběru. 

Vzhled prvních 4 nabídek u grup jsou v obr. 7. 

 
Obr.7 První 4 položky menu Group 

Poslední položkou u grup je Extras. Slouží k práci s tzv. H-groups. H-groups slouží 
k vytváření stromových struktur s grupami, grupa (H-group) tedy může obsahovat jiné grupy 
(H-group). V prvním kroku přiřadíme první řadu grup H-grupám. Každá Hgrupa může 
obsahovat pouze 1 grupu. Každá Hgrupa může obsahovat jednu nebo více Hgrup. Hgrupy 
obsahují geometrické a fem entity pouze „přes“ grupy, do Hgrupy nepřidáváme základní 
entity, ale pouze Hgrupy nebo grupy. 
Velice užitečnou pomůckou při vytváření grup je List (Tools/List/Create). Geometrické nebo 
Fem entity vybíráme pomocí selekčního filtru, do dvou cílových skupin (Target List) 
nazývaných List A, List B. Můžeme využít také asociované entity (uzly na ploše apod.) 
pomocí nabídky Method/Association. Vybrané entity můžeme přímo přičíst (Add To Group) 
nebo odečíst (Remove From Group) z vybrané grupy. Vybrané entity jsou zobrazeny v okně 
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List A/´lista´ contents (List B/´listb´ contents), v tomto okně můžeme přímo vkládat, 
kopírovat, mazat pomocí klávesnice a myši. Obsah okna vymažeme pomocí tlačítka Clear. 
Pomocí nabídky Tools/List/Boolean můžeme vytvořit logickými operacemi (průnik, 
sjednocení, rozdíl) s Listem A a Listem B List C. 

 
Obr. 8. Další možnost výběru entit pomocí příkazu List. 
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3 Prutové konstrukce 

1 PRUTOVÉ KONSTRUKCE 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY 

V této kapitole rozšíříme znalosti z minulé přednášky. Rozšíříme možnosti 
aplikace odvozených vztahů pro tažený/tlačený prut na případ rovinných a 
prostorových rámových konstrukcí. Hlavním úkolem bude pochopení 
transformace z globálního souřadného systému do pootočeného lokálního 
souřadného systému a zpět. 

 
 

 

MOTIVACE: 

V předchozí kapitole byla uvedena přímá tuhostní metoda, jako předchůdce, 
nebo chceme-li jako speciální varianta (podmnožina) metody konečných 
prvků. V této kapitole aplikujeme základní poznatky na řešení problematiky 
prutových, chceme-li příhradových, konstrukcí. 

Na začátku provedeme úpravu stávajících rovnic pro tažený/tlačený prvek 
tak, abychom mohli tento použít v případě rovinného prutového problému. 
Změna se odrazí ve formulaci základní rovnice pro daný prvek. Proto, 
abychom byli schopni aplikovat tyto rovnice, musíme provést transformace 
z lokálního souřadného systému prvku do globálního souřadného systému. 
V předchozí kapitole lokální a globální souřadný systém spolu v podstatě 
splývaly, tj. osy jednotlivých souřadných systémů ležely na jedné přímce. 
V případě prutových konstrukcí jsou však jednotlivé pruty umístěny 
libovolně a je proto nutno najít potřebné transformační vztahy. 

Na konci kapitoly bude takovýto prutový prvek zobecněn pro použití 
v trojrozměrném prutovém problému. 
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4 Prutové konstrukce 

1.1 ROVINNÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE 

Prutové (příhradové) konstrukce, např. taková jaká je na Obr. 1 a její možný model je 
naznačen na Obr. 2. Prutová konstrukce se skládá z prutů, které jsou umístěny libovolně 
v prostoru vůči sobě a jsou spojeny v kloubech. Klouby se uvažují ideální, takže takto spojené 
pruty mohou přenášet pouze tahovou či tlakovou sílu.  

 

Audio 1.1 Prutová konstrukce 

 
Proto, abychom mohli analyzovat takovouto soustavu je nutno odvodit základní rovnici 
elementu pro dvoj- či troj- dimenzionální prostor. Pro jednoduchost na začátku budeme 
uvažovat dvojrozměrný případ.  

 
Obr. 1 - Příklad reálné konstrukce 

 
 

Obr. 2 - Prutová konstrukce (možný model konstrukce z předchozího obrázku) 

Při popisu bude dodržována následující konvence: 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑗
(𝑒), 

(4.1) 

kde: 
𝑝𝑟𝑜𝑚 … znamená označení proměnné. Například posuv je značen 𝑢 popř. 𝑈, síla 𝑓 popř. 𝐹, 
atd. Malá písmenka se vztahují k jednomu danému elementu, velká k celému systému. 
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(𝑒) … je horní pravý index, označuje číslo elementu, s kterým se pracuje. Index je umístěn do 
uvozovek z důvodu, aby nedošlo k záměně s mocninou.  
𝑖 … spodní pravý index, který označuje číslo uzlu, ke kterému se veličina vztahuje. 
V případě, že proměnná představuje parametr elementu (malé písmeno), jedná se o lokální 
označení uzlu. Naopak v případě použití velkého písmene v proměnné, jedná se o globální 
číslování uzlu.  
𝑗 … spodní pravý index, který určuje směr, ve kterém se daná veličina vyšetřuje. V případě 
použití malého písmene v indexu, jedná se o lokální souřadnici (LSS) daného elementu. 
Naopak v případě použití velkého písmene se jedná o globální souřadnici (GSS).  
Obdobně pro vektory a matice: 

{𝑝𝑟𝑜𝑚}𝑖
(𝑒), 

(4.2) 

Zde index 𝑖 může nabývat hodnot 𝐺, který značí, že se veličina vztahuje ke globálnímu 
souřadnému systému anebo může nabývat hodnoty 𝐿 pro popis vztahující se k lokálnímu 
souřadnému systému. 

α 
(e)

u1x(e)

k(e)

2

1u1y(e)

u2x(e)

u2y(e)

f1x(e)

f1y(e)

f2x(e)

f2y(e)

xy

LSS

 
Obr. 3 - Prvek a jeho popis v lokálním souřadném systému (LSS) 
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α(e)
 

k(e)

X
2

1

Y

GSS
f1Y(e)

u1Y(e)

u1X(e) f1X(e)

u2Y(e)

f2Y(e)

u2X(e) f2X(e)

 
Obr. 4 - Prvek a jeho popis v globálním souřadném systému (GSS) 

 
Obecný element, kterým je modelováno chování prutu příhradové konstrukce, je zobrazen i 
s jednotlivými popisky na obrázcích Obr. 3 a Obr. 4. Element má dva koncové uzly, v každém 
jsou předepsány dva posuvy (stupně volnosti) a k nim náležící síly. Vektory uzlových posuvů 
a uzlových sil je možno zapsat ve tvaru: 

{𝑢}𝐿
(𝑒) =  �𝑢1𝑥

(𝑒), 𝑢1𝑦
(𝑒),𝑢2𝑥

(𝑒),𝑢2𝑥
(𝑒)�

𝑇
, 

 

{𝑓}𝐿
(𝑒) =  �𝑓1𝑥

(𝑒),𝑓1𝑦
(𝑒),𝑓2𝑥

(𝑒),𝑓2𝑦
(𝑒)�

𝑇
. 

(4.3) 

Index 𝑇 představuje transpozici. 
Na obrázcích Obr. 3 a Obr. 4 jsou rovněž zobrazeny souřadné systémy, lokální souřadný 
systém (LSS) svázaný s elementem a globální souřadný systém (GSS). Napišme základní 
rovnici pro prvek v lokálním souřadném systému. Využijeme vztahu (3.7) z předchozí 
kapitoly a můžeme napsat: 

� 𝑘
(𝑒) −𝑘(𝑒)

−𝑘(𝑒) 𝑘(𝑒) � �
𝑢1𝑥

(𝑒)

𝑢2𝑥
(𝑒)� = �

𝑓1𝑥
(𝑒)

𝑓2𝑥
(𝑒)�. 

(4.4) 

 
Předcházející vztah lze přepsat do expandovaného tvaru přidáním členů 𝑢1𝑦

(𝑒), 𝑢2𝑦
(𝑒) a 𝑓1𝑦

(𝑒),𝑓2𝑦
(𝑒). 

Síly kolmé na osu prutu jsou uvažovány nulové a nijak neovlivňují prodloužení prutu. 
Vycházíme zde s předpokladu, že pruty jsou štíhlé, tím pádem jsou smykové složky na 
elementu zanedbatelné, a dále se uvažuje teorie malých posunutí.  Výsledný vztah má tedy 
tvar (tuhost byla vytknuta z matice tuhosti ven): 

𝑘(𝑒) �

1 0 −1 0
0 0 0 0
1 0 −1 0
0 0 0 0

�

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑢1𝑥

(𝑒)

𝑢1𝑦
(𝑒)

𝑢2𝑥
(𝑒)

𝑢2𝑦
(𝑒)
⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

=

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑓1𝑥

(𝑒)

𝑓1𝑦
(𝑒)

𝑓2𝑥
(𝑒)

𝑓2𝑦
(𝑒)
⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

. 

(4.5) 

Popřípadě v kondenzované formě: 
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7 Prutové konstrukce 

[𝑘]𝐿
(𝑒){𝑢}𝐿

(𝑒) = {𝑓}𝐿
(𝑒). (4.6) 

kde [𝑘]𝐿
(𝑒) je matice tuhosti elementu e-tého elementu, {𝑢}𝐿

(𝑒) je vektor uzlových posuvů e-
tého elementu a {𝑓}𝐿

(𝑒) silový vektor e-tého elementu. Vše vztaženo k lokálnímu souřadnému 
systému elementu. 

1.2 TRANSFORMACE SOUŘADNIC 

Transformační vztahy mezi lokálním a globálním souřadným systémem lze zapsat 
v následujícím tvaru: 

{𝑢}𝐿
(𝑒) = [𝑇](𝑒){𝑢}𝐺

(𝑒). (4.7) 

kde: 

[𝑇](𝑒) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ cos (𝛼(𝑒)) sin (𝛼(𝑒)) 0 0
−sin(𝛼(𝑒)) cos (𝛼(𝑒)) 0 0

0 0 cos (𝛼(𝑒)) sin (𝛼(𝑒))
0 0 −sin (𝛼(𝑒)) cos (𝛼(𝑒))⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
. 

(4.8) 

a 

{𝑢}𝐺
(𝑒) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑢1𝑋

(𝑒)

𝑢1𝑌
(𝑒)

𝑢2𝑋
(𝑒)

𝑢2𝑌
(𝑒)⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

. 

(4.9) 

Matice [𝑇](𝑒) je tzv. transformační matice a je matice ortogonální. Platí, že inverze se rovná 
transpozici dané matice: 

[𝑇](𝑒) 𝑇 = [𝑇](𝑒) −1. (4.10) 
 
Na základě vztahů (4.7) a (4.10) lze zapsat vztah mezi posuvy v globálním a lokálním 
souřadném systému následovně: 

{𝑢}𝐺
(𝑒) = [𝑇](𝑒) 𝑇{𝑢}𝐿

(𝑒). (4.11) 

 
 a silami nad uzly elementu vzhledem ke globálnímu souřadnému systému: 

{𝑓}𝐺
(𝑒) = [𝑇](𝑒) 𝑇{𝑓}𝐿

(𝑒). (4.12) 
 
Vyjděme z rovnice (4.12), dosaďme do ní rovnici (4.6) a využijme transformační vztah (4.7) 
získáme: 

{𝑓}𝐺
(𝑒) = [𝑇](𝑒) 𝑇{𝑓}𝐿

(𝑒) = 
 
= [𝑇](𝑒) 𝑇[𝑘]𝐿

(𝑒){𝑢}𝐿
(𝑒) = 

 
= [𝑇](𝑒) 𝑇[𝑘]𝐿

(𝑒)[𝑇](𝑒){𝑢}𝐺
(𝑒) =  

 
 = [𝑘]𝐺

(𝑒){𝑢}𝐺
(𝑒). 

   

(4.13) 
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8 Prutové konstrukce 

Matice tuhosti elementu v globálním souřadném systému [𝑘]𝐺
(𝑒) je dána výrazem: 

[𝑘]𝐺
(𝑒) = [𝑇](𝑒) 𝑇[𝑘]𝐿

(𝑒)[𝑇](𝑒). 
   

(4.14) 

Dosazením za jednotlivé matice a provedením jednotlivých operací získáme následující tvar: 

[𝑘]𝐺
(𝑒) = 𝑘(𝑒)

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ cos2  (𝛼(𝑒)) cos (𝛼(𝑒)) sin (𝛼(𝑒)) −cos2  (𝛼(𝑒)) −cos (𝛼(𝑒)) sin (𝛼(𝑒))

cos (𝛼(𝑒)) sin (𝛼(𝑒)) 𝑠𝑖𝑛2  (𝛼(𝑒)) −cos (𝛼(𝑒)) sin (𝛼(𝑒)) −𝑠𝑖𝑛2  (𝛼(𝑒))
−cos2  (𝛼(𝑒)) −cos (𝛼(𝑒)) sin (𝛼(𝑒)) cos2  (𝛼(𝑒)) cos (𝛼(𝑒)) sin (𝛼(𝑒))

−cos (𝛼(𝑒)) sin (𝛼(𝑒)) −𝑠𝑖𝑛2  (𝛼(𝑒)) cos (𝛼(𝑒)) sin (𝛼(𝑒)) 𝑠𝑖𝑛2  (𝛼(𝑒)) ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
. 

   

(4.15) 

Připomeňme, že matice tuhosti je symetrická. Pro element můžeme napsat následující vztah: 
[𝑘]𝐺

(𝑒){𝑢}𝐺
(𝑒) = {𝑓}𝐺

(𝑒). (4.16) 

kde [𝑘]𝐺
(𝑒) je matice tuhosti elementu e-tého elementu, {𝑢}𝐺

(𝑒) je vektor uzlových posuvů e-
tého elementu a {𝑓}𝐺

(𝑒) silový vektor e-tého elementu. Vše vztaženo ke globálnímu 
souřadnému systému. 
Pokud máme vše vztaženo ke globálnímu souřadnému systému, můžeme provést složení 
stejným způsobem jako v předchozí přednášce a provést potřebné výpočty. Z tohoto důvodu 
nebude tento krok probírán detailněji. 

1.3 UKÁZKOVÝ PŘÍPAD 

V této kapitole ukážeme použití odvozených vztahů na jednoduché příhradové konstrukci, viz 
obrázek Obr. 5.  
Vše potřebné pro aplikaci metody konečných prvků na základě přímého přístupu bylo 
ukázáno v předcházející kapitole. Tento postup obohatíme pouze o poznatky transformace 
z lokálního do globálního souřadného systému. Jinak postup zůstává stále stejný! 
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F

L

L

S, E

 
Obr. 5 - Jednoduchá prutová konstrukce (zadání) 

Našim úkolem je vyřešit problém znázorněný na Obr. 5. Jedná se o jednoduchou prutovou 
konstrukci. Průřezy prutů a materiál všech prutů je stejný. Zadané hodnoty jsou: 
𝐿 … délka, 𝑆 … průřezy všech prutů, 𝐸 … modul pružnosti, 𝐹 … zatěžující síla. 
Prvním krokem je diskretizace úlohy. V našem případě je to jednoduché, číslování uzlů a 
elementů je znázorněno, spolu s globálním souřadným systémem na obrázku Obr. 6.  
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X

3

21
1

23

F2Y

U2X F2X

U2Y

F3Y

U3X F3X

U3Y
Y

GSS

F1Y

U1X F1X

U1Y

 
Obr. 6 - Konečno-prvkový model prutové konstrukce 

Dále platí, že: 
𝐿(1) = 𝐿(2) = 𝐿  

 
  𝐿(3) = √2 ∙ 𝐿 

 
𝑆(1) = 𝑆(2) = 𝑆(3) = 𝑆 

 
𝐸(1) = 𝐸(2) = 𝐸(3) = 𝐸 

 

(4.17) 

Pro tuhost jednotlivých prutů, s užitím vztahu (3.32), platí: 

𝑘(1) = 𝑘(2) =
𝐸𝑆
𝐿

 
 

  𝑘(3) = 𝐸𝑆
√2∙𝐿

 
 

(4.18) 

Pro matice tuhostí jednotlivých prutů (transformovaných do GSS) použijme vztah (4.15), platí 
tedy: 
Element č. 1, úhel 𝛼(1) = 0°, pak: 
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[𝑘]𝐺
(1) = 𝑘(1) �

1 0 −1 0
0 0 0 0
−1 0 1 0
0 0 0 0

�. 

   

(4.19) 

Element č. 2, úhel 𝛼(2) = 90°, pak: 

[𝑘]𝐺
(2) = 𝑘(2) �

0 0 0 0
0 1 0 −1
0 0 0 0
0 −1 0 1

�. 

   

(4.20) 

Element č. 3, úhel 𝛼(3) = 45°, pak: 

[𝑘]𝐺
(3) = 𝑘(3) �

0,5 0,5 −0,5 −0,5
0,5 0,5 −0,5 −0,5
−0,5 −0,5 0,5 0,5
−0,5 −0,5 0,5 0,5

�. 

   

(4.21) 

Provedením „expanze“ předchozích matic do rozměru globálního a využitím vztahu (3.22) 
můžeme získat výslednou matici tuhosti celé konstrukce: 

[𝐾] =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡𝑘

(1) + 0,5𝑘(3) 0,5𝑘(3) −𝑘(1) 0 −0,5𝑘(3) −0,5𝑘(3)

0,5𝑘(3) 0,5𝑘(3) 0 0 −0,5𝑘(3) −0,5𝑘(3)

−𝑘(1) 0 𝑘(1) 0 0 0
0 0 0 𝑘(2) 0 −𝑘(2)

−0,5𝑘(3) −0,5𝑘(3) 0 0 0,5𝑘(3) 0,5𝑘(3)

−0,5𝑘(3) −0,5𝑘(3) 0 −𝑘(2) 0,5𝑘(3) 𝑘(2) + 0,5𝑘(3)⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

. 

   

(4.22) 

Pro vektory posuvů jednotlivých elementů můžeme napsat, pro lepší orientaci, následující 
tabulku: 

Číslo 
elementu 

Uzly - 
GSS 

Uzly - 
LSS 

Stupně 
volnosti 
elementu 
vůči GSS 

Stupně 
volnosti 

konstrukce 
vůči GSS 

Silové 
parametry 
elementu 
vůči GSS 

Silové 
parametry 
konstrukce 
vůči GSS 

1 
1 1 𝑢1𝑋

(1) 𝑈1𝑋 𝑓1𝑋
(1) 𝐹1𝑋 

𝑢1𝑌
(1) 𝑈1𝑌 𝑓1𝑌

(1) 𝐹1𝑌 

2 2 𝑢2𝑋
(1) 𝑈2𝑋 𝑓2𝑋

(1) 𝐹2𝑋 
𝑢2𝑌

(1) 𝑈2𝑌 𝑓2𝑌
(1) 𝐹2𝑌 

2 
2 1 𝑢1𝑋

(2) 𝑈2𝑋 𝑓1𝑋
(2) 𝐹2𝑋 

𝑢1𝑌
(2) 𝑈2𝑌 𝑓1𝑌

(2) 𝐹2𝑌 

3 2 𝑢2𝑋
(2) 𝑈3𝑋 𝑓2𝑋

(2) 𝐹3𝑋 
𝑢2𝑌

(2) 𝑈3𝑌 𝑓2𝑌
(2) 𝐹3𝑌 

3 
1 1 𝑢1𝑋

(3) 𝑈1𝑋 𝑓1𝑋
(3) 𝐹1𝑋 

𝑢1𝑌
(3) 𝑈1𝑌 𝑓1𝑌

(3) 𝐹1𝑌 

3 2 𝑢2𝑋
(3) 𝑈3𝑋 𝑓2𝑋

(3) 𝐹3𝑋 
𝑢2𝑌

(3) 𝑈3𝑌 𝑓2𝑌
(3) 𝐹3𝑌 
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Tab. 1 - Lokalizační tabulka daného případu 

Vazební (kinematické) okrajové podmínky jsou dány, viz obrázky Obr. 5 a Obr. 6, takto: 
𝑈1𝑋 = 0,𝑈1𝑌 = 0,𝑈2𝑌 = 0. (4.23) 

Výsledný vektor posunutí konstrukce (globální) má tedy tvar: 
{𝑈} = {0,0,𝑈2𝑋 , 0,𝑈3𝑋 ,𝑈3𝑌}𝑇 . (4.24) 

Silové okrajové podmínky jsou dány, viz Obr. 5 a Obr. 6, takto: 
𝐹2𝑋 = 0,𝐹3𝑋 = 𝐹,𝐹3𝑌 = 0. (4.25) 

Výsledný vektor zatížení konstrukce (globální) má tedy tvar: 
{𝐹} = {𝐹1𝑋 ,𝐹1𝑌, 0,𝐹2𝑌,𝐹, 0)}𝑇 . (4.26) 

Řešením získáme pro posuvy, tj. primární proměnné, takto: 

𝑈2𝑋 = 0,𝑈3𝑋 = 𝐹
2𝑘(2) + 𝑘(3)

𝑘(2)𝑘(3) ,𝑈3𝑌 = −
𝐹
𝑘(2) 

 

(4.27) 

Na základě těchto výsledků je možno dořešit další (sekundární) výsledky, jako jsou zkrácení 
tyčí, napětí, apod., viz příklad s osazenou tyčí. 
Prvním krokem je provést zpětnou transformaci výsledku z globálního souřadného systému 
do systému lokálního každého elementu, viz Tab. 1. Užitím vztahů (4.7) lze provést 
transformaci z globálního souřadného systému do lokálního, získá se: 

{𝑢}𝐿
(1) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑢1𝑥

(1)

𝑢1𝑦
(1)

𝑢2𝑥
(1)

𝑢2𝑦
(1)
⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

= �

𝑈1𝑋
𝑈1𝑌
𝑈2𝑋
𝑈2𝑌

� = �

0
0
0
0

� 

(4.28) 

 

{𝑢}𝐿
(2) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑢1𝑥

(2)

𝑢1𝑦
(2)

𝑢2𝑥
(2)

𝑢2𝑦
(2)
⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

= �

𝑈2𝑋
𝑈2𝑌
𝑈3𝑋
𝑈3𝑌

� =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0
0

𝐹
2𝑘(2) + 𝑘(3)

𝑘(2)𝑘(3)

−
𝐹
𝑘(2) ⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

 

(4.29) 

 

{𝑢}𝐿
(3) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑢1𝑥

(1)

𝑢1𝑦
(1)

𝑢2𝑥
(1)

𝑢2𝑦
(1)
⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

= �

𝑈1𝑋
𝑈1𝑌
𝑈2𝑋
𝑈2𝑌

� =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0
0

1
2

(𝑈3𝑋 + 𝑈3𝑌)
1
2

(𝑈3𝑌 − 𝑈3𝑋)⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

=

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0
0
𝐹
𝑘(3)

−𝐹
𝑘(2) + 𝑘(3)

𝑘(2)𝑘(3) ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 

(4.30) 

 
Prodloužení elementu lze dopočítat na základě vztahu (3.33) z minulé kapitoly. Upravme ho 
do podoby použitelné pro rovinný problém:  

∆𝐿(𝑒) = 𝑢2𝑥
(𝑒) − 𝑢1𝑥

(𝑒). (4.31) 
Dále tedy platí, že: 

∆𝐿(1) = 𝑢2𝑥
(1) − 𝑢1𝑥

(1) = 0, (4.32) 
 

∆𝐿(2) = 𝑢2𝑥
(2) − 𝑢1𝑥

(2) = 𝐹
2𝑘(2) + 𝑘(3)

𝑘(2)𝑘(3) , 
(4.33) 
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∆𝐿(3) = 𝑢2𝑥
(3) − 𝑢1𝑥

(3) =
𝐹
𝑘(3). (4.34) 

 
Dle vztahů (3.34) a (3.35) z minulé kapitoly lze dopočítat jednak přetvoření, jednak napětí: 

𝜀(1) =
∆𝐿(1)

𝐿
= 0, 

(4.35) 

 

𝜀(2) =
∆𝐿(2)

𝐿
=
𝐹
𝐿

2𝑘(2) + 𝑘(3)

𝑘(2)𝑘(3) , 
(4.36) 

 

𝜀(3) =
∆𝐿(3)

√2 𝐿
=

𝐹
√2 𝐿

𝐹
𝑘(3). 

(4.37) 

 
𝜎(1) = 𝐸𝜀(1) = 0, (4.38) 

 

𝜎(2) = 𝐸𝜀(2) =
𝐹𝐸
𝐿

2𝑘(2) + 𝑘(3)

𝑘(2)𝑘(3) , 
(4.39) 

 

𝜎(3) = 𝐸𝜀(3) =
𝐹𝐸
√2 𝐿

𝐹
𝑘(3). (4.40) 

 
Těmito kroky jsme dořešili náš příklad. 

1.4 ZOBECNĚNÍ PRO PROSTOROVÉ ÚLOHY 

Uvažme tyčový element, který je umístěný v trojrozměrném prostoru, dle Obr. 7.  
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Z

u1x(e)

k(e)

2

1
u1y(e)

u2x(e)

u2y(e)

f1x(e)

f1y(e)

f2x(e)

f2y(e)

z

u1z(e)

f1z(e)

u2z(e)

f2z(e)

xy

LSS

X

Y

GSS

 
Obr. 7 - Prostorový tyčový prvek 

Element má dva koncové uzly, v každém jsou předepsány tři posuvy (stupně volnosti) a k nim 
náležící síly. Vektory uzlových posuvů je: 

{𝑢}(𝑒) =  �𝑢1𝑥
(𝑒),𝑢1𝑦

(𝑒), 𝑢1𝑧
(𝑒),𝑢2𝑥

(𝑒),𝑢2𝑥
(𝑒),𝑢2𝑧

(𝑒)�
𝑇

, (4.41) 

 
a vektor uzlových sil je možno zapsat ve tvaru: 

{𝑓}(𝑒) =  �𝑓1𝑥
(𝑒), 𝑓1𝑦

(𝑒),𝑓1𝑧
(𝑒),𝑓2𝑥

(𝑒),𝑓2𝑥
(𝑒),𝑓2𝑧

(𝑒)�
𝑇

. (4.42) 

 
Využitím obdobného postupu, jako v případě rovinné prutové úlohy, lze získat následující 
matici tuhosti taženého nebo tlačeného elementu ve tvaru: 

[𝑘]𝐺
(𝑒) = 𝑘(𝑒)

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝑐𝑥2 𝑐𝑥𝑐𝑦 𝑐𝑥𝑐𝑧 −𝑐𝑥2 −𝑐𝑥𝑐𝑦 −𝑐𝑥𝑐𝑧
𝑐𝑥𝑐𝑦 𝑐𝑦2 𝑐𝑦𝑐𝑧 −𝑐𝑥𝑐𝑦 −𝑐𝑦2 −𝑐𝑦𝑐𝑧
𝑐𝑥𝑐𝑧 𝑐𝑦𝑐𝑧 𝑐𝑧2 −𝑐𝑥𝑐𝑧 −𝑐𝑦𝑐𝑧 −𝑐𝑧2

−𝑐𝑥2 −𝑐𝑥𝑐𝑦 −𝑐𝑥𝑐𝑧 𝑐𝑥2 𝑐𝑥𝑐𝑦 𝑐𝑥𝑐𝑧
−𝑐𝑥𝑐𝑦 −𝑐𝑦2 −𝑐𝑦𝑐𝑧 𝑐𝑥𝑐𝑦 𝑐𝑦2 𝑐𝑦𝑐𝑧
−𝑐𝑥𝑐𝑧 −𝑐𝑦𝑐𝑧 −𝑐𝑧2 𝑐𝑥𝑐𝑧 𝑐𝑦𝑐𝑧 𝑐𝑧2 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

(4.43) 

 
V předcházející rovnici byly použity následující substituce: 

𝑐𝑥 = cos (𝛼𝑥
(𝑒)) 

 
𝑐𝑦 = cos (𝛼𝑦

(𝑒)) 
 

𝑐𝑧 = cos (𝛼𝑧
(𝑒)) 

(4.44) 
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kde úhly 𝛼𝑥
(𝑒),𝛼𝑦

(𝑒),𝛼𝑧
(𝑒) jsou úhly mezi osami globálního a lokálního souřadného systému. 

Použití předchozích vztahů, je formálně úplně stejné jako v případě rovinné úlohy prutových 
konstrukcí. 
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1.5 CVIČENÍ 

Možnosti síťování základní – mesh seed, 1D, 2D 3D sítě  
Přístup k funkcím pro vytváření a editaci sítě konečných prvků jsou skryty v aplikačním menu 
v záložce „Meshing“.  Konečnoprvkový model součásti či systému je matematická 
reprezentace, která reprezentuje součást či systém pomocí malých, jednoduše tvarovaných 
entit, které jsou nazývány konečné prvky. Obecněji o MKP viz úvodní kapitoly. Konečné 
prvky mohu mít různý tvar, podle toho na jakou reprezentaci se mají použít. Základní tvary a 
názvy používané v Patranu jsou znázorněny na obrázku Obrázek 5.1.  

 
Obrázek 5.1 - Základní tvary prvků 

Kromě tvaru se ještě rozeznávají prvky s lineární či kvadratickou aproximací. Prvky, které 
mají pouze uzly v rozích, jsou lineární, prvky které mají tzv. meziuzly (uzly umístěné např. 
uprostřed hrany či plochy) jsou kvadratické.  

 
Obrázek 7.2 – Lineární vs. kvadratické prvky 

 
 
V názvu se počet uzlů projeví číslem za názvem prvku např. Bar2. Kromě výše uvedených 
typů existují ještě další – speciální typy prvků, například hmotný bod (Point), MPC. 
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V Natranu typy a vlastnosti jednotlivých elementů můžeme získat z manuálu, který je 
dodávaný s řešičem. (U programu Patran na počátku práce vybíráme řešič). V případě tohoto 
produktu se jedná o dokumentaci v manuálech, které jsou dodaný přímo v instalaci, s názvy 
„Guick Reference Guide“, „Getting Started User’s Guide“ a „Linear Static User’s Guide“. 
Zde jenom uveďme nejzákladnější, často užívané, elementy, viz Tabulka 7.2.  

Kategorie Pružina 1D 
Elementy 

2D 
Elementy 

3D 
Elementy 

Tuhé 
(Rigid) 

Elementy 

Fyzikální 
chování 

Jednoduchá 
pružina 

Tyčový 
nebo 

nosníkový 
element 

Tenká 
deska, 

skořepina, 
membrána 

Trojrozměrné 
pružné těleso 

Absolutně 
tuhé tyče 

Jméno  
v 

Nastranu 

CELAS2 CONROD 
CROD 
CBAR 

CQUA4 
CTRIA3 

CHEXA 
CPENTA 
CTETRA 

RBE2 

Vlastnosti Nejsou 
potřebné 

PROD 
PBAR 

PSHELL 
 

PSOLID Nejsou 
potřebné 

Obrázek 
 

 

 

 

 

Tabulka 7.1 – Základní typy elementů v programu Nastran 

Kromě tvaru musí být u elementu popsány jeho fyzikální vlastnosti. To je zadáváno pomocí 
vlastností („Properties“) viz obr.4. 
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Obr. 4 Zadávání vlastností - properties 

V záložce Properties najdeme tři různé nabídky: 
• Materials – volíme materiálové vlastnosti, ze kterých skládáme „materiál“ pro 

výpočet. 
o Isotropic – materiál isotropní – v tomto předmětu budeme používat pouze tento 

materiálový model. Po výběru Imput Properties přejdeme do nabídky, ve které 
již zadáváme materiálové parametry pro příslušné konstituční rovnice 
(Constitutive model). Pro Lineárně elastické chování materiálu jsou to: modul 
pružnosti v tahu (Elasti Modulus – musí být vyplněno), Poissonovo číslo 
(Poisson Ratio – musí být vyplněno), modul pružnosti ve smyku (Shear 
Modulus – nemusí být vyplněno), hustota (Density – nemusí být vyplněno), 
koeficient teplotní roztažnosti, atd. V některých případech zde vybíráme 
tabulku – například závislost modulu pružnosti v tahu na teplotě (tabulku 
musíme předem definovat). Další konstituční rovnice – modely vyžadují 
samozřejmně jiné parametry, křivky napětí – deformace, nebo doplnění popisu 
konstitučního modelu apod. Materiál může obsahovat několik materiálových 
modelů, které popíší jeho chování v požadované oblasti (lineární, nelineární, 
creep ..) Výpočet provádíme s materiálovým modelem, který je aktivní 
(Active, Inactive) viz obr.5 (zvýrazněno zeleně). 
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Obr. 5 Nastavení materiálových parametrů 

o Orthotropic – 2D, 3D – ortotropní materiál (v tomto předmětu nebudeme řešit). 
o Anisotropic -  2D, 3D – anisotropní materiál (v tomto předmětu nebudeme 

řešit). 
o Fluid (v tomto předmětu nebudeme řešit). 
o Cohesive (v tomto předmětu nebudeme řešit). 
o Composite (v tomto předmětu nebudeme řešit). 

• Element properties – volime vlastnosti elementu – např. plochu průřezu u nosníkových 
prvků, tloušťku u skořepin atd. 

o 0D – Parametry se týkají 1 vybraného uzlu. 
 Mass – definice hmotného bodu. 
 Grounded Spring – definice tuhosti (pružiny), jedna strana je na uzlu, 

druhá na rámu (pevný bod). Tuhost zadáváme ve směru os, nebo torzní. 
o Grounded Dumper – definice tlumení (tlumiče), definice je obdobná jako u 

pružiny. 
 Grounded Bush – umožnuje definovat složitější případy tuhosti a 

tlumení. 
o 1D – parametry se týkají 1 rozměrných typů elementů. 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

20 Prutové konstrukce 

 Beam – definice nosníkových prvků. 
 Rod – definice tyčových prvků. 
 Spring – definice pružin (mezi 2 uzly). 
 Dumper – definice tlumičů (mezi 2 uzly). 
 Atd. 

o 2D – parametry se týkají 2 rozměrných typů prvků 
 Shell – (skořepina) 
 2D solid – (rovinná napjatost, rovinná deformace) 
 Membrane – membránová napjatost (bezmomentová) 
 Bending panel 
 Shear panel 

o 3D – parametry se týkají 3 rozměrných typů prvků 
 Solid 

• Property Action – slouží k úpravám (Materials, Element properties) 
• Fields – (pole) slouží k vytváření, prohlížení a úpravě tabulek. 

V programu Patran se dá síť konečných prvků vytvářet třemi způsoby: 

• Automatická generace sítě – při tomto způsobu se využije automatický generátor 
sítě, který vytvoří síť na základě geometrického modelu. Vhodným nastavením 
parametrů generátoru se dosahuje určité hustoty a kvality sítě. 

•  Manuální tvorba sítě, tj. manuálně se vytvoří uzly a na nich se vytvoří elementy. 
Tento postup je poměrně náročný a hodí se spíše pro menší úlohy. Příkladem kdy je 
možno využít tento postup je modelování příhradových soustav, popřípadě rámových 
konstrukcí. 

• Kombinace předchozích způsobů – příkladem může být například vytváření 
speciálních prvků na již generovaném modelu, např. tvorba tzv. rigid prvků, nebo 
manuální úprava vygenerované sítě. 

Automatická generace sítě 

Obecný postup při tvorbě sítě, při automatické generaci, je možno rozdělit  
do následujících kroků: 

• Vytvoří se, nebo se importuje geometrie. Při importu se dále vyčistí nepotřebné části 
(např. malá sražení, otvory, atd., tedy z pohledu výpočtu nepodstatné části). 

• Zvolí se topologie elementu (např. čtyřstěn, lineární, kvadratický, aj.). 

• Vybere se typ síťovacího algoritmu („mesher“, např. Paver) 

• Nastaví se parametry sítě (např. velikost elementu, pokrytí oblouků, atd.) 

• Provede se vlastní síťování. Pokud vzniklá síť (na kvalitě sítě záleží přesnost 
výsledků) nesplňuje podmínky, může se celý proces od bodu 2. opakovat až  
do dosažení požadované hustoty a kvality sítě. 

V případě automatická generace sítě jsou v programu dostupné různé typy automatických 
generátorů sítí. Jednotlivé generátory mají svoje výhody a nevýhody a dále pak jsou zde 
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omezení, kdy lze jednotlivé generátory použít. V programu jsou dostupné následující 
algoritmy pro tvorbu sítě: 

IsoMesh (pro tvorbu mapované sítě) – 1D, 2D, 3D sítě. Vhodný pro síťování všech 
parametrických entit, tj. křivek (žlutá), jednoduchých ploch (zelená) a objemů (modrá). 
Jestliže je geometrie neparametrická nelze tento algoritmus použít.  
Paver – 2D sítě. Je použitelný na jakoukoliv plochu tedy jak na jednoduchou (zelenou), 
tak na komplexní (fialovou). Algoritmus začíná při vytváření sítě na hranách a směřuje 
směrem do středu plochy. 
Hybrid – 2D sítě. Obdobně jako Paver algoritmus, ale většinou vytváří lépe 
strukturovanou síť. Třeba konkrétně vyzkoušet. 
TetMesh – 3D sítě. Použitelný na jakýkoliv typ objemu (bíly, modrý). Generuje síť 
tvořenou čtyřstěny (tetraedry). Využívá se tzv. Delauney algoritmus. Vytváření sítě je 
v následujících krocích: nejprve se vytvoří sít na povrchu (pomocí hybridního postupu, 
viz výše) a pak se generují z takovýchto prvků prvky do prostoru (objemu). Jedná se  
o robustní a rychlý algoritmus.  
Sweep mesh – 2D, 3D sítě. Jedná se o metodu vytahování entit. Z jednorozměrné entity 
při vytahování vzniká entita dvourozměrná, z dvourozměrné entity pak entita 
trojrozměrná. Pomocí tohoto postupu se dají vytvářet velmi dobré sítě. Existuje několik 
možnosti vytahování (ve směru normály, rotace, podél křivky, atd.). 

Kromě těchto technik existují i následující postupy na generování sítí (převážně techniky 
generace sítě na plochách): 

• Mesh on mesh, 

• Sheet body, 

• Advance surface, atd. 
Jak již bylo zmíněno výše je možno také vytvářet síť přímo, tj. vygenerovat přímo uzly a mezi 
ně umístit příslušné prvky. Pro generování praktických úloh není tento způsob příliš vhodný. 
Naopak někdy je potřeba manuálně upravit polohu uzlů sítě. Pro tento způsob úpravy sítě 
poskytuje Patran dostatek funkcí.  
Přístup k funkcím pro vytváření a editaci sítě jsou skryty v aplikačním menu v záložce 
„Meshing“, viz Obrázek 7.15.  
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Obrázek 7.3 – Nabídka funkcí pro vytváření sítě 

Základní nabídku pro automatické vytváření sítě najdeme pod záložkou Create/Mesh. Dále 
vybíráme typ entity, kterou chceme vysíťovat. Najdeme zde základní entity (Type) -  Curve, 
Surface, Solid. Síť můžeme vytvářet také na základě již vytvořené sítě (On Mesh).  
Dále pokračujeme výběrem tvaru elementu (Elem Shape), typu mesheru (Mesher) a počtu 
uzlů (Topology). Jednotlivé meshery mohou obsahovat další nastavení např. IsoMesh 
Parameters. Volbu Node Coordinate Frames použijeme např. při výpočtu ve válcovém 
(cylindrickém) souřadném systému. 
Musíme samozřejmě také vybrat entitu, kterou chceme vysíťovat. V našem příkladu je to 
Surface List (Curve List, Volume List pro jiný typ entity). K výběru můžeme použít myš, 
selekční filtr nebo grupy. 
Následuje nastavení velikosti elementu (Global Edge Lenght). Defaultně je přednastavena 
automatická volba (Automatic Calculation). Po odvybrání této nabídky můžeme zvolit 
„Value“, což je délka reprezentující délku strany elementu se kterou bude provedeno 
vysíťování. 
V poslední části vybíráme vlastnosti elementu (Properties) a to výběrem z již vytvořených 
(Select Existing Prop…), nebo založením nové vlastnosti (Create New Property…). 
Nakonec výběr potvrdíme tlačítem Apply. 

1.5.1.1 IsoMesh 
IsoMesh (pro tvorbu mapované sítě) – 1D, 2D, 3D sítě. Vhodný pro síťování všech 
parametrických entit, tj. křivek (žlutá), jednoduchých ploch (zelená) a objemů (modrá). 
Jestliže je geometrie neparametrická nelze tento algoritmus použít (při síťování se objeví 
chyba).  
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Obrázek 7.4 – IsoMesh na parametrické ploše (jednoduché, zelené). Byly použity prvky s topologií QUAD 

a TRI 

 

 

Obrázek 7.5 – IsoMesh na jednoduchém objemu (modrý). Je možno použít prvky s topologií TET, 
WEDGE a HEX 

Pokud není základní geometrie parametrická (tedy jednoduchá plocha nebo jednoduchý 
objem) je nutno tuto geometrii upravit pro použití IsoMesh způsobu síťování. Možná úprava 
pro dvojrozměrnou úlohu je vidět na následujícím obrázku. Obdobně lze postupovat v případě 
prostorových úloh. V některých případech lze neparametrické entity převést na parametrické 
(Geometry/Edit/Curve,Surface,Solid/Refit). Převést lze pouze jednoduché plochy. 

 
Obrázek 7.6 – Použití techniky IsoMesh pro neparametrickou plochu 
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1.5.1.2 Paver 
Slouží pouze generování sítě na plochách, nelze použít pro generování objemových prvků. 
Je použitelný na jakoukoliv plochu tedy jak na jednoduchou (zelenou), tak na komplexní 
(fialovou). Algoritmus začíná při vytváření sítě na hranách a směřuje směrem do středu 
plochy. 

 
Obrázek 7.7 – Použití techniky Paver a ovlivnění pomocí nastavení hustoty dělení (Mesh Seed) a použitím 

asociované geometrie. 

1.5.1.3 Hybrid 
Stejně jako předchozí postup, lze hybridní síťař použít pouze pro generování sítě  
na plochách a to jak rovinných tak prostorových. Síť je vytvářená obdobně jako u Paver 
algoritmus, ale většinou vytváří lépe strukturovanou síť. Nutno konkrétně vyzkoušet.  
Při použití hybridního algoritmu není možno použít asociovanou geometrii (obdobně 
nelze využít u IsoMesh techniky). Asociovaná geometrie je ignorována.  

 
Obrázek 7.8 – Porovnání technik Paver, Hybrid a IsoMesh. Byla volena stejná velikost elemntů. Při 
IsoMesh technice musela být plocha rozdělena na parametrické plochy (viz výše). 

1.5.1.4 TetMesh 
Využívá se pro automatickou generaci objemových prvků. Použitelný na jakýkoliv typ 
objemu (bílý, modrý). Generuje síť tvořenou čtyřstěny (tetraedry). Využívá se tzv. 
Delauney algoritmus. Vytváření sítě je v následujících krocích: nejprve se vytvoří síť 
 na povrchu (pomocí hybridního postupu, viz výše) a pak se generují z takovýchto prvků 
prvky do prostoru (objemu). Jedná se o robustní a rychlý algoritmus. Ukázka této techniky 
byla ilustrována v úvodním příkladu při řešení napjatosti smykového snímače, viz výše. 

1.5.1.5 Sweep mesh  
Použitelný pro 2D a 3D sítě. Jedná se o metodu vytahování entit. Z jednorozměrné entity při 

vytahování vzniká entita dvourozměrná, z dvourozměrné entity pak entita trojrozměrná. 
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Pomocí tohoto postupu se dají vytvářet velmi dobré sítě. 

 
Obr. 4 Sweep mesh – základní možnosti 

 
Existuje několik možnosti vytahování: 

• Arc – vytažení rotací okolo osy 
• Extrude – vytažení podél přímky (na základě definovaného vektoru) 
• Glide – vytažení podél křivky 

 
• Glide – Guide – vytažení podél křivky, věší možnosti nastavení. 
• Loft – vytvoření sítě mezi dvěma skupinami elementů. 
• Normal – vytažení ve směru normály 
• Radial Cyl. – Vytažení ve směru radiálním v cylindrickém (válcovém) souřadném 

systému 
• Radial Sph. – Vytažení ve směru radiálním ve sférickém (kulovém) souřadném 

systému. 
• Sph. Theta – Vytažení ve směru úhlu ve sférickém (kulovém) souřadném systému. 
• Vector Field – Vytažení ve směru pole vektorů, pole je definováno v uzlech 

bázových elementů. 
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Důležitým nastavením ve Sweep formuláři je Mesh Control. Umožňuje nastavení 
velikosti elementu (Element Length) nebo počtu dělení (Number of Elements). Dále pak 
způsobu rozdělení – hustoty elementů po délce vytahování (Mehtod): 

• Uniform – celý úsek je rozdělen na stejné intervaly 
• One Way Bias – rozdělení je zhuštěno k jedné, vybrané straně. 
• Two Way Bias – rozdělení je zhuštěno ke středu, nebo od středu k okraji. 

 
Obr. Způsoby rozdělení sítě u příkazu Sweep 

 
Původní elementy musíme po vytažení (Sweep) smazat. Nejjednodušší je zapnout volbu 
Delete Original Elements, elementy se vymažou při provádění příkazu. 
Při vytahování složitějších těles u sítí, které na sebe navazují, se mohou vytvořit duplicitní 
uzly. Ke kontrole duplicitních uzlů je možno použít funkci „Equivalence“. Kontroluje se 
síť konečných prvků – kontolujeme (Verify) volné hrany (Free Edges) nebo volné plochy 
(Free Faces). V případě, že u dvou objemových těles (Solid) se po vytvoření sítě vytvoří 
nespojitost (volné plochy nebo hrany) zobrazí se při verifikaci. Pomocí tlačítka „Preview 
Nodes“ se zobrazí uzly, které jsou blíže než je zvolená „Equivalencing Tolerance“. 
Tlačítko „Apply“ sloučí a smaže přebytečné uzly a tím odstraní nespojitost. Pro nový 
výběr a kontrolu použijte tlačítko „Reset“. Výběr kontrolované sítě provádíme pomocí 
selekce (Object – All, Group, List). Zvolíte-li příliš velkou toleranci, program sloučí i 
uzly, které nemají být sloučeny - což obvykle znehodnotí sít. 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

27 Prutové konstrukce 

 
Obr. Sloučení uzlů 

 
Při vytahování nejsou vzniklé elementy asociovány s geometrií. Pokud se zadávají 
okrajové podmínky, popř. vlastnosti na geometrické entity, je nutno provést dodatečnou 
asociaci prvků s geometrií. Asociace se provádí pomocí příkazu „Associate“. Potřebuje-li 
se oddělit síť od geometrie je toho možno dosáhnout funkcí „Disassociate“.  
 

 
Obr. Sloučení geometrie a sítě konečných prvků 
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Obrázek 7.9 – Síť vytvořená pomocí TetMesh a pomocí Sweep techniky 

Pro pokrytí stejné oblasti pomocí TET prvků (čtyřstěnů) se potřebuje mnohem více prvků než 
v případě pokrytí řešené oblasti prvky ve tvaru HEX (krychle), popř. WEDGE (klíny). Při 
vytváření sítě se dává přednost HEX prvkům (krychličky) před prvky tvaru WEDGE (klíny). 
Obdobně se dává přednost prvkům WEDGE (klíny) před prvky TET (čtyřstěny). Co se týče 
volby, jestli se jedná o lineární nebo kvadratické prvky, je jasno u TET prvků, ty se využívají 
ve variantě s meziuzly, protože lineární varianta nedává dobré výsledky. Naproti tomu 
výsledky s prvky HEX jsou dostatečně přesné v obou dvou variantách. U lineárních prvků je 
však obvykle potřeba větší hustota sítě na stejně velkou oblast. 
Výše byly zmíněny i další techniky Mesh on mesh, Sheet body, Advance surface, atd. Tyto 
techniky slouží ke generování dvojrozměrných prvků. Zmíníme se zde i o technice Mesh on 
mesh. Při této technice se vygeneruje libovolná síť a po té se vezme za základ  
pro vygenerování nové sítě. Takto vytvořená síť již není vázána na původní plochy a může se 
dosáhnout velmi dobrých výsledků. Ukázka tohoto přístupu je zobrazena na následujícím 
obrázku. Opět, pokud to je potřeba se dá vytvořená síť asociovat s původními plochami,  
na kterých byla vygenerována původní síť. 
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Obrázek 7.10 – Ukázka techniky Mesh on mesh 

Podobně jako u příkazu Sweep lze zhustit nebo modifikovat síť i při přímém síťování entit 
(IsoMesh, Paver, Hybrid). Hustotu a tvar sítě můžeme měnit na hranách pomocí příkazu Mesh 
Seed.  

 
Obr. 

Velice užitečná je volba Create/Mesh Seed/Tabular – Node and Point, která umožnuje 
vytvořit síť na základě již vytvořené sítě (uzlů) nebo přímo vybráním bodů (Point).
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3 Silná vs. slabá formulace úlohy 

1 SILNÁ VS. SLABÁ FORMULACE ÚLOHY 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY 

V této kapitole bude odvozena tzv. slabá formulace a silná formulace 
úlohy pružnosti pro jednodimenzionální úlohu. Silná formulace se skládá 
z řídící rovnice a z okrajových podmínek pro daný fyzikální problém.  
Řídící rovnice je většinou parciální diferenciální rovnice (popřípadě 
soustava parciálních diferenciálních rovnic), ale v případě 
jednodimenzionální úlohy tato přechází v obyčejnou diferenciální rovnici. 
Slabá formulace je ekvivalentní integrální formou této rovnice. V mnoha 
disciplínách má tato integrální formulace speciální název. V případě 
pružnosti se častěji užívá název princip virtuálních prací, než označení 
slabá formulace úlohy. 

 

Audio 1.1 Silná a slabá formulace 

 
 

 
 

 

MOTIVACE: 

Proč se zmiňujeme o těchto formulacích. U některých numerických metod 
používaných pro řešení diferenciálních rovnic je možno provést diskretizaci 
úlohy přímo. Diskretizací v tomto případě rozumíme vytvoření soustavy 
algebraických rovnic, kterou je možno řešit pomocí počítače. Příkladem 
takovéto metody je diferenční metod, známá také pod názvem metoda sítí, 
kdy dochází k přímé záměně diferenciálu diferencí. Tento přístup však není 
přímo aplikovatelný například právě pro metodu konečných prvků. 

 

Audio 1.2 Motivace 
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1.1 SILNÁ FORMULACE PRO OSOVĚ ZATÍŽENOU ELASTICKOU 
TYČ 

Uvažme tyč, která je vytvořena z materiálů který se chová lineárně elasticky. Daná tyč má 
proměnlivý průřez po její délce. Tyč je na jednom konci vetknuta, to znamená, že se nemůže 
pohnout v tomto místě. Jedná se o kinematickou okrajovou podmínku. Dále pak je tyč na 
druhém, nevetknutém konci, zatížena povrchovou silou 𝑡. Dále pak na tyč působí spojité 
zatížení 𝑏(𝑥𝑥). Tyto dvě podmínky představují silovou okrajovou podmínku. Problém je 
znázorněn na Obr. 1. Současně je na obrázku naznačen souřadný systém, který můžeme 
chápat jako globální vzhledem k naší úloze.  
Okrajové podmínky si můžeme představit následovně. Vetknutí může představovat například 
přivaření, spojení přes dostatečně tuhou přírubu, apod. Povrchová síla může představovat 
interakci s dalším zařízením. Rozměr tohoto zatížení je síla na jednotku plochy, tj. [N/m2]. 
Spojité zatížení může být gravitační síla popř. jiné zrychlení, napětí od teploty, magnetická 
síla, apod. Pro konzistentnost s jednodimenzionální úlohou bude rozměr veličiny síla na 
jednotku délky, tj. [N/m].  

  

L

tb(x)

x

 
Obr. 1 - Jednodimenzionální úloha - schéma 

Takováto úloha spadá do oblasti lineární pružnosti, jejímž hlavním úkolem je určit jednak 
pole posuvů a dále pak pole deformací a napětí. V případě jednodimenzionální úlohy lze 
posunutí vyjádřit v závislosti pouze na jedné proměnné a to je souřadnice 𝑥𝑥 globálního 
souřadného systému. Posunutí bude značeno jako 𝑢(𝑥𝑥). Obdobně pro přetvoření (deformaci) 
bude použit symbol 𝜀(𝑥𝑥) a pro napětí 𝜎(𝑥𝑥).  
Při odvození musí být splněny následující podmínky lineární pružnosti: 

1. Tyč, popřípadě jakákoliv její část, musí být v rovnováze. Rovnice rovnováhy budou 
sestavovány pro nezdeformovaný tvar. 

2. Budou se uvažovat pouze malé posuvy a přetvoření, tj. vztah mezi posuvem a 
přetvořením se řídí Cauchyho vztahy. 

3. Konstituční rovnice, tedy vztah mezi napětím a přetvořením, musí splňovat Hookeův 
zákon. P 
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4. Pole posuvů musí splňovat podmínky kompatibility, tzn., že v tyči nemohou vznikat 
žádné trhliny. 

N(x)
b(x)

dxx

𝑁𝑁(𝑥𝑥) +
𝜕𝜕𝑁𝑁(𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝑥𝑥

𝑑𝑑𝑥𝑥 

 
Obr. 2 - Diferenciální element vybraný ze zkoumané tyče 

Prvním krokem je vytvoření rovnice rovnováhy. Ze zkoumané tyče vyjměme ve vzdálenosti 𝑥𝑥 
„malý“ element o délce d𝑥𝑥, viz Obr. 2. Napišme rovnici rovnováhy pro námi vybraný 
element: 

𝑁𝑁(𝑥𝑥) +
𝜕𝜕𝑁𝑁(𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝑥𝑥

𝑑𝑑𝑥𝑥 + 𝑏(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 − 𝑁𝑁(𝑥𝑥) = 0.  
(5.1) 

Úpravou vztahu získáme: 
𝜕𝜕𝑁𝑁(𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝑥𝑥

+ 𝑏(𝑥𝑥) = 0.  
(5.2) 

Připomeňme, že mezi vnitřní silou a napětím pro tažený prvek platí následující vztah: 

𝜎(𝑥𝑥) =
𝑁𝑁(𝑥𝑥)
𝑆(𝑥𝑥) ,  

(5.3) 

kde 𝑆(𝑥𝑥) představuje průřez tyče v dané vzdálenosti. 
Hookeův zákon pro jednoosou napjatost má následující tvar: 

𝜎(𝑥𝑥) = 𝐸(𝑥𝑥)𝜀(𝑥𝑥).  (5.4) 

Přetvoření (deformace) je dána výrazem: 

𝜀(𝑥𝑥) =
𝜕𝜕𝑢(𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝑥𝑥

.  
(5.5) 

Spojením rovnic (5.4) a (5.5) a úpravami získáme následující vztah: 

𝜎(𝑥𝑥) = 𝐸(𝑥𝑥)𝜀(𝑥𝑥) = 𝐸(𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝑢(𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝑥𝑥

.  
(5.6) 

Vyjádřeme proměnnou 𝑁𝑁(𝑥𝑥) z rovnice (5.3) a dosaďme do vztahu vztah (5.6), získáme: 

𝑁𝑁(𝑥𝑥) = 𝜎(𝑥𝑥)𝑆(𝑥𝑥) = 𝐸(𝑥𝑥)𝑆(𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝑢(𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝑥𝑥

.  
(5.7) 

Dosazením posledního vztahu do rovnice (5.2) získáme: 
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥

�𝐸(𝑥𝑥)𝑆(𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝑢(𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝑥𝑥

� + 𝑏(𝑥𝑥) = 0.  
(5.8) 

Což je diferenciální rovnice popisující chování prutu. Jedná se o deformační řešení, neznámá 
je posunutí. Protože se jedná o jednorozměrný případ, můžeme parciální derivace zaměnit za 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

6 Silná vs. slabá formulace úlohy 

obyčejné, a dále pro jednoduchost zápisu nebudeme zapisovat závorky označující závislost na 
dané proměnné, tj. (𝑥𝑥), získáme: 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥

�𝐸𝑆
𝑑𝑑𝑢
𝑑𝑑𝑥𝑥
� + 𝑏 = 0.  

(5.9) 

Dále pro řešení potřebujeme znát okrajové podmínky dané úlohy. Z Obr. 1 lze určit 
následující okrajové podmínky. 
Vazební (kinematická) okrajová podmínka je v místě vetknutí (levý okraj tyče). Zapíšeme ji 
následovně: 

𝑢|𝑥=0 = 𝑢� = 0. (5.10) 

Silová okrajová podmínka, pravý konec nosníku, lze s použitím vztahu (5.6) zapsat takto: 

𝐸
𝑑𝑑𝑢
𝑑𝑑𝑥𝑥
�
𝑥=𝐿

= 𝑡̅ = 𝑡. 
(5.11) 

Symboly s proužkem budeme používat obecně pro označení hodnot předepsaných okrajových 
podmínek. 
Rovnice (5.9) s okrajovými podmínkami (5.10) a (5.11) je naše hledaná diferenciální, tj. silná 
formulace problému. Pokud jsou zadány všechna parametry (geometrie, materiál, vazby a 
zatížení), je možno provést řešení a získat funkci popisující posunutí prutu 𝑢(𝑥𝑥). Na základě 
této rovnice je možno dopočítat deformace pomocí vztahu (5.5) a napětí dle rovnice (5.4). 

1.1.1 Ukázkový příklad 
Uvažme tyč s konstantním průřezem 𝑆 po celé délce. Materiál je uvažován izotropní a 
homogenní s modulem pružnosti 𝐸 a hustotou 𝜌. Tyč je zatížena na konci osamělou silou o 
hodnotě 𝐹 (Pozor, jednotky jsou [N]! Nutno přepočítat při aplikaci.). Současně na tyč působí 
gravitační zrychlení 𝑔. Objemová síla působící na tyč je daná hodnotou: 

𝑏 =  𝑆𝜌𝑔.  (5.12) 

Dosazení vztahu (5.12) do (5.9) získáme rovnici: 
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥

�𝐸𝑆
𝑑𝑑𝑢
𝑑𝑑𝑥𝑥
� + 𝑆𝜌𝑔 = 0.  

(5.13) 

Protože modul pružnosti 𝐸 a průřez 𝑆 jsou konstanty, je možno předchozí rovnici přepsat do 
tvaru: 

𝑑𝑑2𝑢
𝑑𝑑𝑥𝑥2

= −
𝜌𝑔
𝐸

.  
(5.14) 

Integrujme výraz, získáme: 
𝑑𝑑𝑢
𝑑𝑑𝑥𝑥

= −
𝜌𝑔
𝐸
𝑥𝑥 + 𝐶.  

(5.15) 

Integrujme ještě jednou: 

𝑢 = −
𝜌𝑔
𝐸
𝑥𝑥2

2
+ 𝐶𝑥𝑥 + 𝐷.  

(5.16) 

Což je obecné řešení diferenciální rovnice (5.13). Integrační konstanty 𝐶 a 𝐷 odstraníme 
aplikací okrajových podmínek: 

𝑢|𝑥=0 = 0 (5.17) 

 

𝐸
𝑑𝑑𝑢
𝑑𝑑𝑥𝑥
�
𝑥=𝐿

=
𝐹
𝑆

 
(5.18) 

Dosazením (5.16) do (5.17) a (5.18) do (5.15) získáme: 

0 = −
𝜌𝑔
𝐸

02

2
+ 𝐶0 + 𝐷 ⇒ 𝐷 = 0.  

(5.19) 
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𝐹
𝐸𝑆

= −
𝜌𝑔
𝐸
𝐿 + 𝐶 ⇒ 𝐶 =

𝐹
𝐸𝑆

+
𝜌𝑔
𝐸
𝐿.  (5.20) 

Dosazením vyřešených integračních konstant do rovnice (5.16) získáme hledané řešení (tj. 
závislost posuvu na souřadnici) ve tvaru: 

𝑢 =
𝜌𝑔
𝐸
�𝐿𝑥𝑥 −

𝑥𝑥2

2
� +

𝐹
𝐸𝑆

 𝑥𝑥.  
(5.21) 

Derivací získané rovnice (5.21) dle souřadnice 𝑥𝑥 lze získat přetvoření (deformaci), viz rovnice 
(5.5): 

𝜀 =
𝜌𝑔
𝐸

(𝐿 − 𝑥𝑥) +
𝐹
𝐸𝑆

 .  (5.22) 

Aplikací Hookeova zákona, rovnice (5.4), získáme napětí: 

𝜎 = 𝜌𝑔(𝐿 − 𝑥𝑥) +
𝐹
𝑆

 .  (5.23) 

 

1.2 VARIAČNÍ FORMULACE ÚLOHY 

1.2.1 Úvod 
Matematická formulace fyzikálních dějů obvykle vychází z analýzy poměrů i 
infinitezimálním elementu a vede obecně na jednu či více parciálních diferenciálních rovnic 
převážně druhého a vyššího řádu. V některých případech lze parciální diferenciální rovnice 
nahradit obyčejnými diferenciálními rovnicemi. V tomto případě lze provést řešení 
analytickými postupy. Příkladem je diferenciální rovnice průhybové čáry využívána při řešení 
ohybu nosníků. 
Druhou možností je řešení v integrálním tvaru. Mluvíme o variačním řešení úlohy. 
V mechanice poddajných těles je např. potenciální energie soustavy, díky extremálním 
vlastnostem, rovnocenných východiskem, jako diferenciální rovnice rovnováhy. Variační 
řešení nejsou prvotně podřízeny kritériím diferenciálního znění úlohy, ale sledují méně 
omezující integrální podmínku extrému funkcionálu. V aplikacích na úlohy pružnosti 
metodou konečných prvků se používá funkcionál potenciální energie soustavy (deformační 
varianta), případně komplementární potenciální energie soustavy (silová varianta).  
V mechanice poddajných těles je užívaná přednostně deformační varianta. 

 

Audio 1.3 Matematická formulace 

 
 
Potenciální energie soustavy souvisí s Lagrangeovým variačním principem. Lagrangeův 
variační princip je základním principem analytické (energetické) mechaniky, která se 
rozvíjela již od starověku souběžně s vektorovou (silovou či Newtonovou) mechanikou. 
V úlohách mechaniky konzervativních soustav poddajných těles má Lagrangeův variační 
princip standardní podobu věty o minimu potenciální energie soustavy.  

1.2.2 Lagrangeův variační princip (Princip minima potenciální energie v teorii 
pržnosti) 

V případě deformační varianty metody konečných prvků (primární neznámé jsou posuvy) je 
východiskem Lagrangeův variační princip. Ten je formulován následovně: 
Mezi všemi funkcemi posuvů, které zachovávají spojitost tělesa a splňují geometrické 
okrajové podmínky, se realizují ty, které udílejí celkové potenciální energii 𝜫 
stacionární hodnotu. 
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Lze dokázat, že uvedená stacionární hodnota existuje, je jednoznačná a představuje zároveň 
minimum.  

 

Audio 1.4 Lagrangeův variační princip 

 
 
Rovnice rovnováhy a rovnice silových okrajových podmínek jsou důsledkem principu 
virtuálních posunutí, a proto je tento princip nazýván obecným principem rovnováhy. Lze 
tedy z tohoto principu odvodit rovnice rovnováhy. 
Celková potenciální energie 𝛱 elastického tělesa je dána součtem celkové deformační energie 
𝑈 a prací externích (zátěžných) sil 𝐴. Matematický zápis je dán následující rovnicí: 

Π = 𝑈 + 𝐴.  (5.24) 

Celková deformační energie, pro fyzikální linearitu, je dána výrazem: 

𝑈 =
1
2
�{𝜀}𝑇

𝑉

{𝜎}𝑑𝑑𝑉 .  
(5.25) 

Práce vnějších sil (objemových, povrchových) je dána výrazem: 

𝐴 = −�{𝑢}𝑇{𝑋}𝑑𝑑𝑉
𝑉

−�{𝑢}𝑇{𝑡}𝑑𝑑𝑆
𝑆

 .  
(5.26) 

Záporné znaménko je vývaru proto, že vnější síly pracují na stejných posuvech jako síly 
vnitřní, ale jsou orientovány opačně. V případě, že zavedeme do výpočtu osamělé síly 
(vzniknou limitním přechodem s povrchových sil) je možno předchozí výraz přepsat do 
následujícího tvaru: 

𝐴 = −�{𝑢}𝑇{𝑋}𝑑𝑑𝑉
𝑉

−�{𝑢}𝑇{𝑡}𝑑𝑑𝑆
𝑆

−�𝑢𝑖𝐹𝑖
𝑖

. 
(5.27) 

Pozn.: místo práce vnějších sil se někdy využívá potenciál vnějšího zatížení. Připomeňme na 
základě elementární fyziky, že platí: 𝑃 = −𝐴. 
Minimum celkové potenciální energie se určí z podmínky, že první variace je rovna nule, 
tedy: 

𝛿𝛱 = 0 .  (5.28) 

Popsaný princip je označován jako princip minima celkové potenciální energie. 

1.2.3 Příklad 
Aplikaci daného principu si předvedeme na jednoduché soustavě pružina-zátěž, viz obrázek 
Obr. 3. Na základě věty o minimu celkové potenciální energie určíme posunutí koncového 
bodu pružiny. Pružina má tuhost 𝑘, hmotnost břemene 𝑚, gravitační zrychlení má hodnotu 𝑔.  
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Obr. 3 - Systém pružina - závaží 

Zátěžná síla je tedy: 
𝐺 = 𝑚𝑔 .  (5.29) 

Energie napjatosti akumulovaná v lineární pružině je dána výrazem: 

𝑈 =
1
2
𝑘𝑥𝑥2.  

(5.30) 

Vnější zatížení vykoná práci: 
𝐴 = −𝐺𝑥𝑥 = −𝑚𝑔𝑥𝑥.  (5.31) 

Celková potenciální energie systému je tedy: 

𝛱 =
1
2
𝑘𝑥𝑥2 − 𝑚𝑔𝑥𝑥.  

(5.32) 

Najděme stacionární hodnotu předchozího výrazu (víme, že se jedná o minimum, viz výše), 
vyjde: 

𝑑𝑑𝛱
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 𝑘𝑥𝑥0 −𝑚𝑔 = 0 
(5.33) 

 

𝑥𝑥0 =
𝑚𝑔
𝑘

=
𝐺
𝑘

 
(5.34) 

 
Na základě tohoto jednoduchého příkladu soustavy s jedním stupněm volnosti lze vidět, jak 
skutečný posuv 𝑥𝑥0 minimalizuje celkovou potenciální energie a generuje rovnici rovnováhy. 
Stejnou rovnici je možno získat „klasickým“ postupem ze součtu silových účinků na uvolněné 
těleso. 

1.2.4 Ukázková příklad 
K ukázkové úloze z minulé kapitoly (viz obrázek Obr. 1), která byla řešena diferenciálním 
přístupem, definujme ekvivalentní variační formulaci.  
Pro jednodimenzionální úlohu platí: 

{𝑢} = 𝑢𝑥(𝑥𝑥) = 𝑢(𝑥𝑥) 
 

{𝜀} = 𝜀𝑥(𝑥𝑥) = 𝜀(𝑥𝑥) 
 

{𝜎} = 𝜎𝑥(𝑥𝑥) = 𝜎(𝑥𝑥) 
 

𝜎(𝑥𝑥) = 𝐸(𝑥𝑥)𝜀(𝑥𝑥) 

(5.35) 
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𝜀(𝑥𝑥) =
𝑑𝑑𝑢(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥

 
 
S použitím předchozích vztahů můžeme pro deformační energii napsat následující rovnici: 

𝑈 =
1
2
� 𝜀(𝑥𝑥)𝜎(𝑥𝑥)𝑆(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
𝐿

=
1
2
� 𝜀(𝑥𝑥)2𝐸(𝑥𝑥)𝑆(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
𝐿

=
1
2
� �

𝑑𝑑𝑢(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥

�
2

𝐸(𝑥𝑥)𝑆(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
𝐿

 

(5.36) 

Obdobně pro práci vnějších sil lze napsat následující vztah: 

𝑈 = −� 𝑢(𝑥𝑥)𝑏(𝑥𝑥)𝑆(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
𝐿

− (𝑆(𝑥𝑥)𝑡(𝑥𝑥)𝑢(𝑥𝑥))|𝑥=𝐿 
(5.37) 

Celková potenciální energie systému je tedy: 

𝛱(𝑢(𝑥𝑥)) =
1
2
� �

𝑑𝑑𝑢(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥

�
2

𝐸(𝑥𝑥)𝑆(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
𝐿

− � 𝑢(𝑥𝑥)𝑏(𝑥𝑥)𝑆(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
𝐿

− (𝑆(𝑥𝑥)𝑡(𝑥𝑥)𝑢(𝑥𝑥))|𝑥=𝐿 .  

(5.38) 

Je nutno si uvědomit, že funkcionál se bude dále minimalizovat vůči 𝑢(𝑥𝑥) a ne vůči 𝑥𝑥! Zde 
však minimalizaci již nebudeme provádět. Naší úlohou bylo pouze formulovat variační 
rovnici dané úlohy.  
Malá připomínka k okrajovým podmínkám. Okrajové podmínky se v mechanice pružného 
tělesa dělí na dvě základní skupiny – kinematické (deformační, vazební) a silové okrajové 
podmínky. V případě variačního počtu (nejen) se můžeme setkat i s pojmy podstatná (či 
geometrická, anglicky essential boundary condition) a nepodstatná (či přirozená, 
anglicky natural boundary condition) okrajová podmínka. Podmínky podstatné 
(geometrické) jsou známy předem, v mechanice pružného tělesa se jedná o vazebné okrajové 
podmínky. Nepodstatné (přirozené) okrajové podmínky se získají až při řešení variačního 
problému.  
Pro řešení variačních typů úloh můžeme například využít tzv. Ritzovu metodu jako klasickou 
přibližnou metodu řešení. 
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1.3 CVIČENÍ 

Pokročilé metody síťování, kontrola sítě, kvalita sítě, metriky 
Poslední způsob vytváření sítě je manuální. Přímo vytváříme (dle polohy, kopie atd.) uzly i 
elementy. Vzhledem k tomu, že meshery jsou v současnosti již poměrně kvalitní, nepoužívá 
se manuální vytváření sítě příliš často. Jedná se spíše o speciální případy jako je úprava chyb, 
zlepšení tvaru sítě apod. 
Pro vytváření uzlů a elementů používáme příkaz Create /Node (Element). Základní možnosti 
při manuálním vytváření sítě popíšeme v několika bodech (viz obr.1): 

• Create/Node – Základní příkaz pro vytváření uzlů, viz Obr.1 A.  
o Edit – vytváříme uzly dle polohy v souřadném systému, jiných uzlů, bodů 

apod. využíváme také filtr ( [100 100 100], Node 169, Point 3 atd.). 
o ArcCenter – vytvoří uzel v „centru“ oblouku. 
o Extract – vytvoří nový uzel z uzlu již vytvořených. 
o Interpolate- položí uzel na vybranou křivku (entitu). 
o Intersect – položí uzel do průsečíku křivek (vybraných entit). 
o Offset – zkopíruje uzel ve vybraném směru. 
o Pierce – položí uzel do průsečíku plochy a křivky. 
o Project – promítne uzel do plochy dle definovaného směru. 

• Create/ Element – vytvoří vybraný typ elementu (Shape) s vybraným počtem uzlů 
(Topology) přímým výběrem uzlů (Node 1 – Node 3), viz obr. 1 B. 

• Transform – Používáme k úpravě více než jedné entity. 
o Transform/Node/Translate – používáme k posunutí uzlů, nebo vytváření kopií 

ve vybraném směru. 
o Transform/Node/Rotate – používáme k natočení uzlů okolo osy, nebo 

vytváření kopií při rotaci. 
o Transform/Node/Mirror – používáme k překlopení uzlů okolo roviny – 

zrcadlení. 
o Transform/Element/Translate – podobně jako u uzlů. 
o Transform/Element/Rotate – podobně jako u uzlů. 
o Transform/Element/Rotate– podobně jako u uzlů. 
o Renumber/Node (Element) – přečíslování uzlů, elementů apod. 
o Associate/ Node (Element) – používáme ke svázání konečnoprvkové 

reprezentace (Node, Element) s geometrií (Point, Curve, Surface, Solid) 
o Disassociate/ Node (Element) – používáme ke zrušení asociace mezi 

konečnoprvkovou reprezentací a geometrií. 
o Equivalence – vyhledá uzly, které jsou totožné (dostatečně blízké dle definice), 

zobrazí je a případně spojí. 
o Show/Node– používáme pro měření polohy či vzdálenosti mezi uzly, viz obr. 1 

D. 
o Show/Element– používáme pro zobrazení souřadného systému a (Attributes) 

tloušťky skořepny apod. , viz obr. 1 D.  
o Modify/Node – (Move, Offset, Edit, Project) – používáme ke změnám (polohy, 

Attributů) 
o Delete – mazání konečnoprvkových entit. 
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o Atd. 

 
Obr.1 Manuální vytváření uzlů a elementů. 

Při automatické tvorbě sítě, jejím importu mohou vznikat sítě „horší kvality“. Kvalitu sítě 
můžeme posuzovat podle několika kritérií. Nejdůležitějším kritériem sítě je „pravidelnost“ a 
„stejné“ rozměry elementu. Automatické meshery jsou v současnosti již poměrně kvalitní a u 
korektního geometrického modelu vytvoří síť s minimem špatných elementů. 
Patran nabízí několik možností verifikace – kontroly kvality sítě (elementů, duplicity apod.). 
Jednotlivé možnosti najdeme pod záložkou Finite Elements/ Verify. Mezi základní patří tzv. 
Element Shape Tests (tvarové testy elementu). Můžeme vybrat přímo typ elementu, který 
chceme kontrolovat viz obr.1  Tria – Hex). 

 
Obr.2 Kontrola kvality sítě 

Jednotlivé vlastnosti se zobrazují u těch typů elementů, u kterých je lze spočíst. Nejprve se 
podíváme na obecný popis, přesný výpočet se liší dle tvaru jednotlivých elementů: 
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• Aspect – reprezentuje poměr „protilehlých“ hran. Ideálně by se mělo pohybovat okolo 
hodnoty 1 – hrany, plochy (edge, face) mají stejné délky.  

• Warp – reprezentuje prostorovou pravidelnost. 
• Skew – reprezentuje úhel v elemnu. 
• Taper – reprezentuje odchylku od pravidelného tvaru (krychle). 
• Twist – zkroucení protilehlých ploch elementu. 

Jednotlivé kontroly můžeme provést najednou, nebo každý test samostatně viz obr.2: 
• All – vypočte všechny možnosti, viz obr.2 C. Výsledek uloží do souboru (Write to 

Report). 
• Aspect – obsahuje přehledný obrázek, vysvětlující co dané kritérium reprezentuje 

(obr.2 D). Kritickou Aspect Ratio volíme např. na posuvné škále, viz obr.2 E. 
Výsledek – elementy, které mají horší kvalitu, než je zvolená hodnota Aspect Ratio se 
zobrazí (Plot Failed Elements Only obr.2 F). 

• Skew – orientujeme se podobně jako v předchozím případě. 

 
Obr. 3 Základní popis verifikace sítě. 

Při změně typu elementu, se budou samozřejmě měnit je definice jednotlivých kritérií. Změnu 
si ukážeme na kritériu Aspect, které se počítá u většiny typů elementů, viz obr. 4. 
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Obr.4 Aspect pro různé tvary elementů. 

Tento popis, který je přítomný u jednotlivých kritérií, je natolik jasný, že je zbytečné je dále 
popisovat.   
Při kontrole používáme všechny kritéria (all), pokud neznáme jednotlivé definice, můžeme je 
snadno zjistit zvolením určitého (nám neznámého) typu kontroly. V případě opravy 
„chybných“ elementů, pak provádíme pouze tu kontrolu, která nevyšla. 
Další testy se týkají elementů: 

• Bounadries – test okrajů, nalezne elementy, které jsou na hraničních plochách. 
Používáme ke zjištění nespojitostí u modelů. 

• Duplicates – nalezne zdvojené prvky (Elemnts) – připojené ke stejným uzlům. 
• Normals – pro skořepinové prvky, zobrazuje normály. 
• Jacobian Ratio, Jacobian Zero – ukazuje rozptyl a minimální hodnotu Jakobiánu u všech elementů 
• IDs color code – zobrazí elementy v barevné škále dle hodnoty jejich ID. 

Oprava chybových elementů (uzlů) může být následující: 
• Smazání „chybné“ sítě a její nové vytvoření. Používáme pouze v případě chyb 

uživatele. 
• Vytvoření nové sítě odlišným způsobem nebo nastavením síťování. Nejčastěji 

zmenšení velikosti elementů, nebo vytvoření sítě ze sítě (Mesh on Mesh). 
• Oprava „chybných“ elementů. Např. posunutí uzlů, aby element získal vhodnější tvar. 
• Změnou tolerance u testovaných kritérií. 
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1 KONEČNO-PRVKOVÁ FORMULACE ÚLOHY PRUŽNOSTI PRO 
1D, VARIAČNÍ PŘÍSTUP 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY 

V této kapitole odvodíme základní vztahy metody konečných prvku na 
základě variačního přístupu k úloze pružnosti. Odvození řešení pro 
jednoduchost provedeme na jednodimenzionálním případu. Postup nakonec 
zobecníme pro obecný n-dimenzionální případ. Současně bude v této 
kapitole uveden základní koncept interpolace. 

 
 

 

MOTIVACE: 

V této přednášce se seznámíme s postupem odvození základních rovnic 
metody konečných prvků za pomocí variačního přístupu. Při variačním 
přístupu je konečnoprvková analýza interpretována jako aproximativní 
řešení variačního problému. Jak již víme z předchozí kapitoly, mnoho 
fyzikálních dějů může být kromě diferenciální formulace popsána také 
pomocí ekvivalentní variační formulace. Tento přístup je často využíván 
v literatuře pro formulování základních vztahů metody, a proto se s ním 
seznámíme i zde. 
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1.1 ZÁKLADNÍ MYŠLENKA DISKRETIZACE SPOJITÉHO 
PROBLÉMU 

V předchozí kapitole byl definován potenciál energie 𝛱 elastického tělesa. Tato veličina je 
závislá na spojitých funkcích posuvů. V trojrozměrném případě se jedná o posuvy 
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧). Pro námi odvozený jednorozměrný příklad z minulé 
přednášky je funkcí pouze 𝑢(𝑥). Každá funkce posuvu reprezentuje nekonečné množství 
hodnot v nekonečně mnoha bodech oblasti řešení (kontinua). Pro numerické řešení musíme, 
ale provést úpravu tak, aby každá funkce šla vyjádřit pomocí konečného počtu parametrů. 
Funkce posuvů lze vyjádřit přibližně jako součet předem daných, tj. známých, funkcí 𝑓𝑖. To 
jsou tzv. bázové funkce. Každá funkce je navíc násobena neznámým parametrem 𝛼𝑖. Pro 
jednodimenzionální příklad lze bázovou funkci navrhnout například takto: 

𝑢�(𝑥) = � 𝛼𝑖𝑓𝑖(𝑥)
𝑛

𝑖=1

. 
(6.1) 

Dosazením aproximace (6.1) do výrazu pro celkovou potenciální energii 𝛱 přejdeme od 
spojitého vyjádření k vyjádření diskrétnímu. Funkcionál 𝛱 tedy závisí pouze na konečném 
počtu parametrů. Z podmínky stacionarity (v našem případě se jedná o minimum), která vede 
na soustavu algebraických rovnic, se určí neznámé parametry 𝛼𝑖. 

𝜕𝛱
𝜕𝛼𝑖

= 0, 𝑖 = 1 … 𝑛. 
(6.2) 

Řešením vzniklé soustavy rovnic (6.2) se získají hledané parametry 𝛼𝑖. Po určení parametrů 
lze tedy aproximovat posunutí pomocí funkce (6.1) a na jejím základě dopočítat například 
přetvoření či napětí. Obdobně se postupuje i ve vyšších dimenzích problému.  
Výše zmíněný postup je společný velkému množství numerických metod. Pro metodu 
konečných prvků je však typické, že bázové funkce jsou definovány jen na malé oblasti 
řešeného problému. V dalších kapitolách bude tento přístup ilustrován na jednoduché 
jednodimenzionální úloze. 

1.2 ZÁKLADNÍ POSTUP PŘI UŽITÍ VARIAČNÍ FORMULACE 

Vyjděme z ukázkového příkladu popsaného v kapitole 5. V této přednášce využijeme 
poznatku o variační formulaci problému popsané také v předchozí přednášce. Při řešení se 
budeme držet základního postupu metody konečných prvků, který byl obecně uveden 
v kapitole 1. Zopakujme: 

1. Diskretizace problému, rozbití oblasti řešení na relativně samostatné podoblasti, tzv. 
prvky popřípadě elementy. 

2. Formulace chování elementu (analýza prvku). 
3. Sestavení výsledné rovnice pro celou soustavu. 
4. Aplikace okrajových podmínek. 
5. Řešení systému rovnic soustavy s aplikovanými okrajovými podmínkami. Výsledkem 

jsou primární proměnné, např. v případě deformační varianty metody konečných 
prvků se jedná o posuvy. 

6. Získání odvozených (sekundárních) veličin. Příkladem jsou například přetvoření 
(deformace) a napětí, popřípadě další veličiny jako např. deformační energie, apod. 
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1.2.1 Diskretizace 
Na úvod provedeme diskretizaci problému. Pro jednoduchost budeme uvažovat pouze dva 
elementy, tak jak jsou zobrazeny na obrázku Obr. 1. Při popisu budeme používat stejných 
označení jako v předcházejících kapitolách. Pro orientaci je na obrázku zobrazen globální 
souřadný systém (GSS). Dále jsou na obrázku označeny jednotlivé uzly globálního modelu 
(čísla v kroužku), elementy (čísla ve čtverečku). Dále jsou na obrázku zaznačeny globální 
posuvy (fialové šipky) a globální silové parametry (oranžové šipky). Okrajové podmínky jsou 
rovněž naznačeny, uzel nejvíce vlevo je pevně uchycen, v pravém uzlu je aplikováno zatížení 
o velikosti 𝐹. Pro jednoduchost budeme předpokládat, že prvky mají stejnou délku. 

1 2k1 k2
1 2 3 F

GSS
X

U1 F1 U2 F2 U3 F3

 
Obr. 1 - Diskretizace problému 

1.2.2 Formulace chování elementu 
Dalším krokem je formulace chování elementu. Jeden element je naznačen na Obr. 2. 
Charakteristický element je dán jednak geometrií, tj. délkou 𝐿(𝑒) a průřezem 𝑆(𝑒). Průřez 
budeme uvažovat konstantní po celé délce tyče i když obecně by se dal uvažovat proměnný. 
Materiál je charakterizován modulem pružnosti 𝐸(𝑒). Vlastní element je ohraničen dvěma 
uzly s čísly 1 a 2. V každém uzlu je předpokládán jeden stupeň volnosti a to posuv ve směru 
osy lokálního souřadného systému 𝑥(𝑒). Ke každému posuvu přísluší jeden silový parametr.  
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u1(e) f1(e) u2(e)f2(e)

průřez: S(e)

modul pružnosti: E(e)

L(e)

21

x(e)

(LSS)

 
Obr. 3 - Tyčový element 

 
Aproximace posuvů 
Jak teď zjistit hodnotu posunutí na daném elementu mimo uzlové body? Protože chování 
uvnitř elementu obecně neznáme, interpolujeme ho na základě hodnot posuvů v uzlech. Pro 
interpolaci se nejčastěji využívají polynomy. Mnohočleny jako bázové funkce se volí proto, 
že se s nimi snadno provádějí matematické operace, a také proto, že se dá jednoduše měnit 
stupeň mnohočlenu, nutný k dosažení požadované přesnosti náhrady. Je nutno si uvědomit, že 
tímto krokem zavádíme do řešení nepřesnost. Hledané řešení je tedy aproximací přesného 
řešení.  

 

Audio 1.1 Aproximace posuvů 

 
 
Pro jednoduchost volme lineární náhradu pole posunutí mezi uzly nad elementem. Posunutí 
tedy můžeme interpolovat na základě posuvů uzlu elementu pomocí rovnice: 

𝑢(𝑥(𝑒)) ≈ 𝑢��𝑥(𝑒)� = 𝛼1
(𝑒) + 𝛼2

(𝑒)𝑥(𝑒). (6.3) 

Dále nebudeme zapisovat vlnovku nad interpolovanou proměnnou, tj. nad 𝑢, ale budeme ji 
předpokládat. Uvedená rovnice vyjadřuje posuv jako funkce souřadnice a dá se v maticovém 
tvaru obecně zapsat takto (maticové vztahy platí i pro vyšší dimenze a proto je zde z důvodu 
budoucí práce zavedeme): 

{𝑢} = [𝑀]{𝛼}. (6.4) 

Kde {𝛼} je vektor obsahující koeficienty polynomu 𝛼𝑖 (někdy se označují jako tzv. zobecněné 
souřadnice) a [𝑀] je matice členů polynomu (bázových funkcí). Pro jednodimenzionální 
lineární funkci tedy můžeme napsat, že: 

{𝑢} = [1 𝑥] �
𝛼1
𝛼2

�. (6.5) 

Pozn.: Na chvíli, z důvodu jednoduchosti, opomineme zapisovat horní index označující číslo 
elementu, ale budeme ho předpokládat. 
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Aby byly zobecněné souřadnice jednoznačně určeny, je třeba, aby počet zobecněných 
souřadnic byl roven počtu zobecněných posuvů na prvku, tzn., aby byl roven počtu stupňů 
volnosti prvku. 
Rovnice (6.4) musí platit i pro posuvy (zobecněné posuvy) v uzlech {𝑢}.  Dosadíme-li 
souřadnice jednotlivých uzlů do (6.4), lze vektor zobecněných posuvů vyjádřit maticovou 
rovnicí: 

{𝑢} = [𝐴]{𝛼}, (6.6) 

kde matice [𝐴]obsahuje hodnoty souřadnic uzlů prvků. Pro náš případ bude platit: 
�
𝑢1
𝑢2

� = �1 0
1 𝐿� �

𝛼1
𝛼2

�, (6.7) 

Z rovnice (6.6) plyne: 
{𝛼} = [𝐴]−1{𝑢𝑖}. (6.8) 

Zpětným dosazením do (6.4) lze získat vztah mezi posuvy v libovolném místě prvku na 
základě posuvů určených v uzlech: 

{𝑢} = [𝑀]{𝛼} = [𝑀][𝐴]−1{𝑢𝑖} =  [𝑁]{𝑢𝑖}. (6.9) 

V předchozí rovnici se objevuje matice [𝑁]. Je to matice tvarových funkcí, její členy jsou tzv. 
tvarové funkce. V metodě konečných prvků hrají tvarové funkce důležitou roli. 
Poznamenejme, že tvarové funkce se dají navrhnou přímo, bez nutnosti provádět předchozí 
kroky, viz později Lagrangeovy či Hermitovy polynomy. 
Pro náš případ můžeme tedy na základě předchozích vztahů napsat: 

[𝑀] = [1 𝑥], 
 

[𝐴]−1 =  �
1 0

−
1
𝐿

1
𝐿

�, 

 
[𝑁] = [𝑀][𝐴]−1 =  �1 −

𝑥
𝐿

𝑥
𝐿

� . 

(6.10) 

Tvarové funkce pro náš jednoduchý dvouuzlový element mají následující tvary: 
𝑁1 = 1 −

𝑥
𝐿

, 
 

𝑁2 =
𝑥
𝐿

. 
 

(6.11) 

Po prostudování rovnic (6.11) můžeme konstatovat, že tvarová funkce nabývá hodnotu 1 
v uzlu ke kterému přísluší a hodnotu 0 pro ostatní uzly elementu. Dále pak, že součet všech 
tvarových funkcí nad elementem dává hodnotu 1. Toto jsou obecné vlastnosti, které platí i pro 
vícedimenzionální prvky.  

 

Audio 1.2  

 
Průběhy tvarových funkcí jsou zobrazeny na Obr. 4. 
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1 2

N1(x)

N1= 1

N1= 0

x

1 2

N2(x)

N2= 1

N1= 0

x
 

Obr. 4 - Průběhy tvarových funkcí nad elementem 

Dosazením do (6.4) můžeme pro náš prvek napsat, že: 
𝑢 = 𝑁1𝑢1 + 𝑁2𝑢2. (6.12) 

popřípadě v „rozepsané“ formě s využitím všech indexů: 
𝑢�𝑥(𝑒)� = 𝑁1�𝑥(𝑒)�𝑢1

(𝑒) + 𝑁2�𝑥(𝑒)�𝑢2
(𝑒). (6.13) 

Posuv libovolného vnitřního bodu prvku je tedy dán jednoznačně posuvy jeho uzlových bodů 
(lineární kombinace). Geometrická interpretace je znázorněna na Obr. 5. 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

9 Konečno-prvková formulace úlohy pružnosti pro 1D, variační přístup 

1 2

N1(x)

x

N2(x)

u(x) =N1(x)u1+N2(x)u2

u1 u2

 
Obr. 5 - Interpolace posunutí nad prvkem 

Stejným způsobem jsou aproximovány průběhy i průběhy posuvů na ostatních prvcích. 
Sdílením společného uzlu mezi dvěma prvky znamená i sdílení téhož deformačního 
parametru a tedy je automaticky zajištěna mezi-prvková spojitost posuvů.  

 

Audio 1.3 

 
Aproximativní řešení nad celou oblastí tedy bude aproximováno po částech lineárně. 
Jak je to s přetvořením (deformací) nad daným elementem? Využijeme Cauchyho vztah. 
Přetvoření nad elementem lze vyjádřit následovně: 

{𝜀}(𝑒) = [𝜕]{𝑢}(𝑒) = [𝜕][𝑁](𝑒){𝑢𝑖}(𝑒) = [𝐺](𝑒){𝑢𝑖}(𝑒). (6.14) 

Pro náš případ platí: 

{𝜀}(𝑒) =
𝑑

𝑑𝑥
{𝑢}(𝑒) =

𝑑
𝑑𝑥

[𝑁](𝑒){𝑢𝑖}(𝑒) = [𝐺](𝑒){𝑢𝑖}(𝑒) = �−
1
𝐿

1
𝐿

� �
𝑢1
𝑢2

�

=
𝑢2 − 𝑢1

𝐿
 . 

(6.15) 

Pro prvek s lineární aproximací posuvů jsou přetvoření nad prvkem konstantní! Tato 
poznámka platí obecně pro libovolný prvek s lineární interpolací, ne pouze pro 
jednodimenzionální.  

 

Audio 1.4  

 
Takže pole přetvoření je nad celou řešenou oblastí (nad všemi prvky úlohy) nespojité 
(„schody“). 
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Poslední částí formulace chování elementů je určení napětí. Vyjdeme z Hookeova zákona, 
platí: 

{𝜎}(𝑒) = [𝐸](𝑒){𝜀}(𝑒) = [𝐸](𝑒)[𝐺](𝑒){𝑢𝑖}(𝑒). (6.16) 

Pro náš prvek můžeme napsat: 

{𝜎}(𝑒) = 𝐸{𝜀}(𝑒) = 𝐸[𝐺](𝑒){𝑢𝑖}(𝑒) = 𝐸 �−
1
𝐿

1
𝐿

� �
𝑢1
𝑢2

� =
𝐸
𝐿

(𝑢2 − 𝑢1). (6.17) 

Platí stejná poznámka jako u přetvoření, napětí je pouze E-krát větší, ale průběh nad celou 
oblastí řešení nespojitý. 
 
Odvození matice tuhosti 
V předchozí přednášce o variačních, či chceme-li energetických, přístupech v mechanice byla 
definována veličina (funkcionál) celkové potenciální energie 𝛱. Jedná se o energetickou 
veličinu integrálního charakteru. Má aditivní charakter a její výslednou hodnotu můžeme 
získat jako součet příspěvků od jednotlivých elementů. Matematicky to lze zapsat následovně: 
  

𝛱 =  � 𝛱(𝑒)
𝑛𝑒𝑙

𝑒=1

. 
(6.18) 

kde 𝛱(𝑒)je celková potenciální energie jednoho element, 𝑛𝑒𝑙 je celkový počet elementů 
v systému. 
Pro deformační energii byl uveden vztah (5.25), který lze upravit s pomocí Hookeova zákona 
takto: 

𝑈(𝑒) =
1
2

�{𝜀}(𝑒)𝑇

𝑉(𝑒)

{𝜎}(𝑒)𝑑𝑉 =
1
2

�{𝜀}(𝑒)𝑇

𝑉(𝑒)

[𝐸](𝑒){𝜀}(𝑒)𝑑𝑉  

 

(6.19) 

Dosazením vztahu (6.14) do (6.19) a úpravou je možno získat rovnici: 

𝑈(𝑒) =
1
2

{𝑢𝑖}(𝑒)𝑇 ��[𝐺](𝑒)𝑇

𝑉

[𝐸](𝑒)[𝐺](𝑒)𝑑𝑉 � {𝑢𝑖}(𝑒)

=
1
2

{𝑢𝑖}(𝑒)𝑇[𝑘](𝑒){𝑢𝑖}(𝑒) 
 

(6.20) 

Mimo integrál byly vytknuty posuvy uzlů (jsou konstantní vůči integrálu). Člen uzavřený 
v závorce (objemový integrál), představuje matici tuhosti elementu. 
Pro náš ukázkový jednodimezionální element platí: 

[𝑘](𝑒) =  �[𝐺](𝑒)𝑇

𝑉

[𝐸](𝑒)[𝐺](𝑒)𝑑𝑉 =  �[𝐺](𝑒)𝑇𝐸[𝐺](𝑒)𝑆𝑑𝑥
𝐿

0

= 𝐸𝑆 �[𝐺](𝑒)𝑇[𝐺](𝑒)𝑑𝑥
𝐿

0

=
𝐸𝑆
𝐿

� 1 −1
−1 1 � 

 

(6.21) 

Vidíme, že matice tuhosti získaná zde a postupem uvedeným v kapitole 3 je stejná. 
 
Odvození vektoru zatížení 
Práce vnějších sil je dána výrazem (5.27), který se dá pro jeden element přepsat do 
následujícího tvaru: 
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𝐴(𝑒) = − �{𝑢}(𝑒)𝑇{𝑋}(𝑒)𝑑𝑉
𝑉(𝑒)

− �{𝑢}(𝑒)𝑇{𝑡}(𝑒)𝑑𝑆
𝑆(𝑒)  

− {𝑢𝑖}(𝑒)𝑇{𝑓𝑖}𝑜
(𝑒). 

(6.22) 

kde {𝑓𝑖}𝑜
(𝑒) je vektor osamělých sil působící na daný element. 

Dosazením výrazu (6.9) do (6.22) získáme: 

𝐴(𝑒) = − �{𝑢𝑖}(𝑒)𝑇[𝑁](𝑒)𝑇{𝑋}(𝑒)𝑑𝑉
𝑉(𝑒)

− �{𝑢𝑖}(𝑒)𝑇[𝑁](𝑒)𝑇{𝑡}(𝑒)𝑑𝑆
𝑆(𝑒)  

− {𝑢𝑖}(𝑒)𝑇{𝑓𝑖}𝑜
(𝑒). 

(6.23) 

Úpravou je možno předchozí výraz přepsat do tvaru: 

𝐴(𝑒) = −{𝑢𝑖}(𝑒)𝑇 ��[𝑁](𝑒)𝑇{𝑋}(𝑒)𝑑𝑉
𝑉(𝑒)

+ �[𝑁](𝑒)𝑇{𝑡}(𝑒)𝑑𝑆
𝑆(𝑒)  

+ {𝑓}𝑜
(𝑒)� = −{𝑢𝑖}(𝑒)𝑇{𝑓}(𝑒), 

(6.24) 

kde {𝑓𝑖}(𝑒) představuje silový vektor nad daným elementem. Skládá se příspěvků 
objemových, povrchových a osamělých sil. 
Pro náš ukázkový jednodimezionální element platí (uvažujme, že objemová síla odpovídá 
vlastní tíze prvku, povrchové síly jsou nulové a osamělé síly působí v krajních uzlech1): 

{𝑓}(𝑒) = �[𝑁](𝑒)𝑇{𝑋}(𝑒)𝑑𝑉
𝑉(𝑒)

+ {𝑓𝑖}𝑜
(𝑒), 

(6.25) 

{𝑓}(𝑒) = �[𝑁](𝑒)𝑇𝜌𝑔𝑆𝑑𝑥
𝐿

0

+ {𝑓}𝑜
(𝑒) =

1
2

𝜌𝑔𝑆𝐿 �1
1� + {𝑓𝑖}𝑜

(𝑒), 
 

Podíváme-li se na první člen na pravé stravě poslední rovnice, vidíme, že objemová síla, 
působící na daný prvek, je rovnoměrně rozdělena na poloviny a soustředěna do krajních uzlů 
v podobě osamělých sil (při použití lineárních tvarových funkcí). Obdobně to funguje i u 
ostatních prvků. Druhý člen představuje vektor osamělých sil působících přímo v uzlech. 
Všechna silová zatížení jsou tedy převedena na ekvivalentní uzlové síly.  

 

Audio 1.5  

 
  
Potenciál 𝛱(𝑒) pro jeden element lze vyjádřit na základě předchozích vztahů následovně: 

𝛱(𝑒) = 𝑈(𝑒) + 𝐴(𝑒) =
1
2

{𝑢}(𝑒)𝑇[𝑘](𝑒){𝑢}(𝑒)−{𝑢}(𝑒)𝑇{𝑓}(𝑒) 
(6.26) 

 

1.2.3 Sestavení globální rovnice pro celou soustavu 
V předchozí části byly odvozeny základní vztahy pro jeden element systému. Vztahy byly 
odvozeny obecně, proto je lze použít pro libovolný prvek konstrukce.  
Vyjádřeme nyní celkovou potenciální energii zkoumaného systému. Proto, abychom mohli 
aplikovat vztah (6.18), musíme vyjádřit energetické veličiny jednotlivých prvků v závislosti 
na globálních posuvech a silách (tedy vzhledem ke globálnímu souřadnému systému), 
abychom je mohli správně sčítat. Vektor globálních posuvů je vyjádřen následujícím 
vztahem: 

                                                 
1 Při odvození jsme zavedli, pro jednoduchost, vektor osamělých sil (zobecněných). Osamělé síly však ve 
skutečnosti nemohou existovat. Jedná se pouze o idealizaci zavedenou z důvodu jednoduchosti práce. 
Kdybychom vektor osamělých sil nezavedli, museli bychom použít integrál pro povrchové síly a integrovat na 
hranici oblasti (dva krajní body). 






 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

12 Konečno-prvková formulace úlohy pružnosti pro 1D, variační přístup 

{𝑈} = {𝑈1 𝑈2 𝑈3}𝑇 , (6.27) 

a vektor globálních sil: 
{𝐹} = {𝐹1 𝐹2 𝐹3}𝑇 . (6.28) 

Deformační energii jednoho elementu pak můžeme vyjádřit následujícím výrazem: 

𝑈(𝑒) =
1
2

{𝑈}𝑇[𝐾](𝑒){𝑈}  
 

(6.29) 

kde [𝐾](𝑒) představuje formálně rozšířenou matici tuhosti elementu vzhledem ke globálním 
souřadnicím. Obdobně pro práci vnějších sil: 

𝐴(𝑒) = −{𝑈}𝑇{𝐹}(𝑒), (6.30) 

kde {𝐹}(𝑒) představuje formálně rozšířený vektor zatížení daného elementu. Rovnici (6.18) lze 
tedy přepsat do tvaru: 

𝛱 =  � 𝛱(𝑒)
𝑛𝑒𝑙

𝑒=1

= ��𝑈(𝑒) + 𝐴(𝑒)� = � 𝑈(𝑒)
𝑛𝑒𝑙

𝑒=1

 
𝑛𝑒𝑙

𝑒=1

+  � 𝐴(𝑒) =

𝑛𝑒𝑙

𝑒=1

 

 

=  � �
1
2

{𝑈}𝑇[𝐾](𝑒){𝑈} �
𝑛𝑒𝑙

𝑒=1

+ ��−{𝑈}𝑇{𝐹}(𝑒)� = 
𝑛𝑒𝑙

𝑒=1

 

 

=  
1
2

{𝑈}𝑇 ��[𝐾](𝑒)
𝑛𝑒𝑙

𝑒=1

� {𝑈} − {𝑈}𝑇 �{𝐹}(𝑒) = 
𝑛𝑒𝑙

𝑒=1

 

 

=  
1
2

{𝑈}𝑇[𝐾]{𝑈} − {𝑈}𝑇{𝐹} 

(6.31) 

kde [𝐾] je matice tuhosti celého systému, obdobně {𝐹} je vektor zatížení celku. 
Celková potenciální energie systému v závislosti na konečném počtu deformačních parametrů 
je dána posledním výrazem v rovnici (6.31). Určeme stacionární hodnotu funkcionálu 𝛱 – 
vede to na podmínku: 

𝜕𝛱
𝜕{𝑈} = 0. 

(6.32) 

Z parciálních derivací podle parametrů globálních posuvů (schovaných ve vektoru {𝑈}) 
získáme soustavu lineárních algebraických rovnic: 

[𝐾]{𝑈} = {𝐹}. (6.33) 

 
Další kapitoly budou psány již stručněji, protože tyto kroky se již neliší od postupu 
uvedeného v předcházejících kapitolách. 

1.2.4 Aplikace okrajových podmínek 
Soustava rovnic (6.33) nemá jednoznačné řešení, protože matice [𝐾] je singulární. Víme, že 
tuto singularitu odstraníme aplikací okrajových podmínek. V našem případě 
jednodimenzionálního problému platí, že: 

𝑈1 = 0, 
 

𝐹2 = 0, 

(6.34) 
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𝐹3 = 𝐹. 

 
Výsledná soustava rovnic nabývá tedy tvar: 

�
𝑘(1) −𝑘(1) 0

−𝑘(1) 𝑘(1) +  𝑘(2) −𝑘(2)

0 −𝑘(2) 𝑘(2)
� �

0
𝑈2
𝑈3

� =  �
𝐹1
0
𝐹

�, 
(6.35) 

 

1.2.5 Vlastní řešení – získání primárních neznámých 
Soustava rovnic (6.35) je již řešitelná. Hledané posuvy nabývají následující hodnoty: 

𝑈2 =
𝐹

𝑘(1), 
 

𝑈3 =
𝑘(1) + 𝑘(2)

𝑘(1)𝑘(2) 𝐹.  

(6.36) 

1.2.6 Dopočtení odvozených veličin 
Na základě známých a vypočtených posuvů, můžeme nyní dopočítat další, tzv. sekundární, 
neznáme.  
 
Určení reakcí 
Dosadíme (6.36) do (6.35) a získáme, že: 

𝐹1 = 𝐹, (6.37) 
Přetvoření elementu 
Pro výpočet přetvoření, a posléze i napětí, nad elementem, se musí vrátit z globální úrovně 
opět na úroveň daného prvku, kde dané veličiny potřebujeme určit. V našem případě můžeme 
napsat: 

𝑢1
(1) = 0, 𝑢2

(1) = 𝑢1
(2) = 𝑈2 =

𝐹
𝑘(1) , 𝑢2

(2) =
𝑘(1) + 𝑘(2)

𝑘(1)𝑘(2) 𝐹 
(6.38) 

Na základě vztahu (6.15) lze tedy určit: 

{𝜀}(1) =
𝑢2

(1) − 𝑢1
(1)

𝐿(1) =
𝐹

𝑘(1)𝐿(1)  . 
(6.39) 

 

{𝜀}(2) =
𝑢2

(2) − 𝑢1
(2)

𝐿(2) =
𝐹

𝑘(2)𝐿(2)  . 
(6.40) 

 
Výpočet napětí 
Užitím vztahu (6.17) a výsledků (6.39) a (6.40) můžeme učit napětí nad jednotlivými 
elementy: 

{𝜎}(1) = 𝐸{𝜀}(1) =
𝐸𝐹

𝑘(1)𝐿(1). (6.41) 

 

{𝜎}(2) = 𝐸{𝜀}(2) =
𝐸𝐹

𝑘(2)𝐿(2). (6.42) 

 
Připomeňme, že v případě lineární aproximace posuvu vycházejí přetvoření a napětí nad 
elementem konstantní a tím pádem nad řešenou oblastí máme tato dvě pole nespojitá.  
Poznámka: V případě vykreslování (nejen) se provádí vyhlazení těchto polí, viz později. 
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1.3 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ ANALYTICKÉHO A NUMERICKÉHO 
ŘEŠENÍ 

Analytické řešení bylo provedeno v kapitole 5. V následujících grafech jsou zobrazeny 
jednotlivé výsledky, z kterých je patrno, jak aproximativní řešení „kopíruje“ řešení analytické 
(které předpokládáme, že je přesným řešením našeho matematického modelu). V uzlových 
bodech se řešení posuvů shodují. Tento výsledek ale neplatí obecně, je důsledkem triviality 
příkladu! Z grafu na Obr. 6 je patrné, že řešení deformací a napětí je po prvcích konstantní (v 
případech lineárních prvků) a vytváří schodovitý průběh. 

1

2

1

F

g
2

3

Posuvy Přetvoření (Napětí)

Analytické řešení

Řešení pomocí MKP

 
Obr. 6 - Srovnání analytického a numerického řešení 

Na následujících obrázcích jsou srovnány výsledky získané pro modely s 1 a 4 elementy. Je 
vidět, že řešení se s počtem elementů přibližuje řešení analytickému.  
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1

1

F

g

2

Posuvy Přetvoření (Napětí)

Analytické řešení

Řešení pomocí MKP

1

1

F

g

2 Posuvy Přetvoření (Napětí)

Analytické řešení

Řešení pomocí MKP

2

2

3

4

3

5

4

 
Obr. 7 - Konvergence 

Toto je obecné tvrzení a souvisí s konvergencí, kterou lze v případě metody konečných prvků 
zapsat následující větou: 
Při zahušťování sítě konečných prvků se numerické řešení musí blížit k řešení 
odpovídajícího spojitého problému.  

 

Audio 1.6  
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1.4 KVADRATICKÝ PRVEK 

Uvažme nyní prvek dle Obr. 8. Vidíme, že prvek obsahuje kromě krajních uzlů i uzel uvnitř. 
V každém uzlu předpokládáme jeden stupeň volnosti, a to posuv ve směru lokálního 
souřadného systému.  

u1(e) f1(e) u3(e)f3(e)

průřez: S(e)

modul pružnosti: E(e)

L(e)

31

x(e)

(LSS)

2 f2(e) u2(e)

 
Obr. 8 - Kvadratický tažený/tlačený prvek 

 
Pro aproximaci posuvů můžeme tedy navrhnout polynom druhého stupně (kvadratická 
funkce) ve tvaru: 

𝑢(𝑥) = 𝛼1 + 𝛼2𝑥 + 𝛼3𝑥2. (6.43) 
Dále budeme postupovat stejně jako v případě lineárního prvku odvozeného výše. Tedy již 
stručně: 

{𝑢} = [𝑀]{𝛼}  =  [1 𝑥 𝑥2] �
𝛼1
𝛼2
𝛼3

�. 
(6.44) 

 

{𝑢} = [𝐴]{𝛼} = �

1 0 0

1
𝐿
2

𝐿2

4
1 𝐿 𝐿2

� �
𝛼1
𝛼2
𝛼3

� , 

(6.45) 

 
 

[𝑁] = [𝑀][𝐴]−1 =  [1 𝑥 𝑥2]

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

1 0 0

−
3
𝐿

4
𝐿

−
1
𝐿

2
𝐿2 −

4
𝐿2

2
𝐿2 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

=

= �1 −
3𝑥
𝐿

+
2𝑥2

𝐿2
4𝑥
𝐿

−
4𝑥2

𝐿2
2𝑥2

𝐿2 −
𝑥
𝐿

�. 

(6.46) 
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[𝐺] =
𝑑

𝑑𝑥
[𝑁]{𝑢𝑖} = �4𝑥

𝐿2 +
3
𝐿

4
𝐿

−
8𝑥
𝐿2

4𝑥
𝐿2 −

1
𝐿

� 
(6.47) 

Vidíme, že přetvoření a napětí nad prvkem nyní není konstantní, ale mění se dle lineární 
funkce nad elementem.  

[𝑘](𝑒) =  �[𝐺](𝑒)𝑇

𝑉

[𝐸](𝑒)[𝐺](𝑒)𝑑𝑉 =  �[𝐺](𝑒)𝑇𝐸[𝐺](𝑒)𝑆𝑑𝑥
𝐿

0

= 𝐸𝑆 �[𝐺](𝑒)𝑇[𝐺](𝑒)𝑑𝑥
𝐿

0

=
𝐸𝑆
𝐿

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

7
3

−
8
3

1
3

−
8
3

16
3

−
8
3

1
3

−
8
3

7
3 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

(6.48) 

 
Pro náš ukázkový jednodimezionální element dále platí (uvažujme, že objemová síla 
odpovídá vlastní tíze prvku, povrchové síly jsou nulové a osamělé síly působí pouze 
v krajních uzlech): 

{𝑓}(𝑒) = �[𝑁](𝑒)𝑇{𝑋}(𝑒)𝑑𝑉
𝑉(𝑒)

+ {𝑓𝑖}𝑜
(𝑒), 

(6.49) 

{𝑓}(𝑒) = �[𝑁](𝑒)𝑇𝜌𝑔𝑆𝑑𝑥
𝐿

0

+ {𝑓}𝑜
(𝑒) =

1
6

𝜌𝑔𝑆𝐿 �
1
4
1

� + {𝑓𝑖}𝑜
(𝑒), 

 

 
Takto jsme odvodili všechny důležité vztahy pro kvadratický prvek. Jejich použití je obdobné 
jako v případě lineárních prvků. Zastavme se však na chvíli u posledního vztahu a to u výrazu 
pro zadání objemové síly. V případě lineárního prvku bylo rozdělení rovnoměrné, polovina 
objemové síly šla do prvního a druhá polovina do druhého uzlu. Toto platí obecně i pro prvky 
ve vyšších dimenzích. V případě kvadratického prvku je však vidět nerovnoměrnost 
rozložení! 

 

Audio 1.7  

 
 

1.4.1 Ukázkový příklad 
Proveďme výpočet stejného příkladu tyče (viz výše) pomocí kvadratického prvku. Pro 
jednoduchost budeme uvažovat pouze jeden kvadratický prvek. Nemusíme ani uvažovat o 
transformaci z LSS do GSS a naopak, protože oba dva typy souřadných systémů splývají. 
Proto celé řešení provedeme rovnou v LSS. 
Výsledná rovnice je následující: 

𝐸𝑆
𝐿
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⎢
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−
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8
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7
3 ⎦

⎥
⎥
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⎥
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𝑢1
𝑢2
𝑢3
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6
𝜌𝑔𝑆𝐿 �

1
4
1
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𝑓1
𝑓2
𝑓3

�  

 

(6.50) 

Aplikujme okrajové podmínky: 
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𝐸𝑆
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(6.51) 

Řešením této soustavy získáme následující výsledky. Pro posunutí platí: 

�
𝑢1
𝑢2
𝑢3
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⎩
⎪
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(6.52) 

Přetvoření je dáno várazem: 

{𝜀} = [𝐺]{𝑢} = �4𝑥
𝐿2 +

3
𝐿

4
𝐿

−
8𝑥
𝐿2
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𝐿
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𝐸
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⎪
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⎪
⎫

 . 

(6.53) 

 
Z výsledku je patrné, že jsme při aplikaci kvadratického prvku dostali řešení přesné. Je to 
však dáno pouze trivialitou úlohy, obecně to neplatí! Obecně však můžeme říci, že 
kvadratická náhrada může lépe vystihnout změnu hledané proměnné lépe než lineární 
interpolace. 

1.5 HERMITOVSKÝ PRVEK 

Je-li nutno vyjádřit zobecněná posunutí nad prvkem nejen jejich hodnotou, ale i pomocí jejich 
derivací, nazývají se takové prvky hermitovské.  

 

Audio 1.8 Hermitovský prvek 

 
Jako příklad si ukážeme hermitovský tyčový prvek. Odvození je stejné jako v předešlých 
případech.  
Pro aproximaci posuvů můžeme tedy navrhnout polynom druhého stupně (kvadratická 
funkce) ve tvaru: 

𝑢(𝑥) = 𝛼1 + 𝛼2𝑥 + 𝛼3𝑥2 + 𝛼4𝑥3. (2.6) 
V uzlech platí: 

𝑢(𝑥 = 0) = 𝑢1 
 

𝑑𝑢(𝑥 = 0)
𝑑𝑥

= 𝑢2 
 

𝑢(𝑥 = 𝐿) = 𝑢3 
 

𝑑𝑢(𝑥 = 𝐿)
𝑑𝑥

= 𝑢4 

(2.6) 

Dále budeme postupovat stejně jako v případě lineárního prvku odvozeného výše. Tedy již 
stručně: 
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{𝑢} = [𝑀]{𝛼} =  [1 𝑥 𝑥2 𝑥3] �
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(2.6) 
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[𝑘](𝑒) =  �[𝐺](𝑒)𝑇

𝑉
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(2.6) 

Pro náš ukázkový jednodimezionální element dále platí (uvažujme, že objemová síla 
odpovídá vlastní tíze prvku, povrchové síly jsou nulové a osamělé síly působí v krajních 
uzlech): 

{𝑓}(𝑒) = �[𝑁](𝑒)𝑇{𝑋}(𝑒)𝑑𝑉
𝑉(𝑒)

+ {𝑓𝑖}𝑜
(𝑒), 

(2.6) 

{𝑓}(𝑒) = �[𝑁](𝑒)𝑇𝜌𝑔𝑆𝑑𝑥
𝐿
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+ {𝑓}𝑜
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(𝑒), 
 

  



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

20 Konečno-prvková formulace úlohy pružnosti pro 1D, variační přístup 

1.6 CVIČENÍ 

Okrajové podmínky Kinematické – posuvy, natočení, atd. 
Dalším krokem je zadání potřebných okrajových podmínek. Existuje několik základních typů 
okrajových podmínek: 

• Kinematické – představují vazby tělesa k okolí. Vazební (kinematické) okrajové 
podmínky musí být v případě statické analýzy zadány tak, aby nemohlo dojít k posuvu 
tělesa jako tuhého celku. Pokud nebude tato podmínka splněna, řešení nezkonverguje 
a ve výstupní souboru řešiče (f06) se objeví chybová hláška. Toto omezení lze obejít, 
ale to přesahuje rámec tohoto textu. 

• Silové – Obecně rozeznáváme dvě skupiny silových okrajových podmínek a to 
objemové (např. vlastní tíha, zrychlení, atd.) a povrchové (např. tlak). K takto 
definovaným podmínkám se dají přidat i tzv. osamělé síly (momenty).  

• Kontakt těles – představuje typ okrajové podmínky, kdy neznáme deformace 
(kinematické) ani síly. Obě hodnoty se dopočítávají. 

• Teploty – jsou dalším typem okrajové podmínky. Samotný průběh teplot můžeme 
také zjistit pomocí MKP analýzy. 

• Další – mezi okrajové podmínky můžeme zařadit také kontakt mezi pevným tělesem a 
kapalinou, působení elektromagnetických polí atd. Jedná se o tzv. multifield úlohy. 

Okrajové podmínky mohou být konstantní nebo proměnné (např. prostorově). Takovéto 
okrajové podmínky se definují pomocí tzv. polí (LBC Fields). 
Okrajové podmínky se mohou měnit v čase. Statické úlohy používáme v případech, kdy 
změny jsou relativně pomalé. Dynamické úlohy řešíme v případě rychlých dějů, kmitání 
apod. Podle typu úlohy volíme i materiálový model (elastický, elastickoplastický, time 
independent, time dependent, creep atd.). 
Kromě zadání okrajových podmínek je zde možnost vytvořit případy zatížení (zátěžné stavy), 
tzv. „Load Cases“. Jedná se o to, že jeden model může být zatížen více způsoby. Např. v 
prvním případě most může být zatížen jen vlastní váhou vozovky, v druhém případě na něj 
působí zatížení od projíždějícího auto, dále pak povětrnostní vlivy, atd. Z každého zatížení je 
možno vytvořit jeden zátěžný stav a provést potřebné simulace. V případě lineární analýzy 
platí princip superpozice a lze separátní výsledky sčítat. Toto je možno provést při zpracování 
výsledků a analyzovat jednotlivé kombinace bez nutnosti počítání.  
Okrajové podmínky lze aplikovat přímo na konečnoprvkový, nebo na geometrický model. 
Oba dva přístupy mají svoje výhody a nevýhody. Aplikace okrajových podmínek na 
geometrický model má tu výhodu, že při změně sítě se nemusí měnit. Tyto okrajové 
podmínky jsou automaticky při generování vstupního souboru řešiče převedeny na konečno-
prvkový model. Při aplikaci okrajových podmínek přímo na konečno-prvkovou síť je úplná 
kontrola uživatele nad zadáním. Další výhodou je možnost aplikace „speciálních“ prvků do 
výpočtového modelu, např. tzv. „rigid“ prvky, aj. 
V této kapitole se budeme podrobněji zabývat kinematickými okrajovými podmínkami. 
Kinematické okrajové podmínky můžeme rozdělit (Směry se řídí zvoleným souřadným 
systémem.): 

• Statické – posuvy, natočení 
• Dynamické – rychlosti, úhlové rychlosti 
• Dynamické – zrychlení, úhlové zrychlení 
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Nebo dělíme podle změny v času: 
• Konstantní, v čase neproměnné. Nejčastěji se používají „klasické“ vazby - tedy 

vetknutí a uchycení posuvů ve vybraných směrech. Hodnota posunutí je pak po celou 
dobu řešení nulová a konstantní. 

• Vazby proměnné v čase. Např. při simulaci tahové zkoušky při tvrdém zatěžování 
roste posuv jedné strany vzorku v čase. 

• Vazby proměnné dle polohy. Např. u vačky zdvih souvisí s úhlem natočení vačky. 

Způsob realizace okrajových podmínek volíme s ohledem na typ elementu. Napříkad uzly u 
3D elementů nepřenáší obvykle úhel (ani moment). Úhel (moment) můžeme zadávat do uzlů 
u 1D nosníkových elementů nebo u 2D skořepinových elementů atd. 
Okrajové podmínky zadáváme v aplikačním menu, záložka „Loads/BCs“.  

 
Obr. 1  Okrajové podmínky 

U okrajových podmínek máme 4 různé možnosti v Aplikačním formuláři (Action):  
• Create – vytvoření okrajových podmínek. 
• Show Tabular, Plot Contours, Plot Markers – prohlížení a zobrazení okrajových 

podmínek. 
• Modify – změny u již vytvořených okrajových podmínek 
• Delete – vymazání vytvořených okrajových podmínek. 

Dále vybíráme z typů (Object) okrajových podmínek: 
• Displacement (budeme často používat) 
• Force (budeme často používat) 
• Pressure (budeme často používat) 
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• Temperature 
• Inertial Load (budeme používat) 
• Initial Displacement 
• Initial Velocity 
• Velocity 
• Acceleration 
• Distributed Load 
• CID Distributed Load 
• Total Load 
• Contact (budeme používat) 
• Initial Plastic Strain 
• Initial Stress 
• Crack (VCCT) 
• Initial Temperature 

Tyto okrajové podmínky můžeme zadat na uzel nebo na element (dle typu): 
• Nodal 
• Element Uniform 
• Element Variable 

Výběr entit, na které zadáváme okrajové podmínky (Select Application Region), můžeme 
provést přímo (FEM), přes geometrii (Geometry) nebo selekcí regionů (Region). Ve všech 
případech můžeme pro selekci využít selekčních filtrů. 
Vytváření regionů najdeme v Hlavním menu pod záložkou Tools. Region je podobná entita 
jako grupa. Obsahuje entity, na které je možné zadat okrajové podmínky (Node, Element, 
Edge, Face). Vytváření regionů je naznačeno na obr. 2. 
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Obr. 2  Vytváření regionů 

Nejprve si ukážeme vytvoření pevné vyzby (vetknutí) v příslušných místech. U elementů typu 
solid stačí uchytit pouze posuvy na příslušné ploše. Úkony při zadávání se provádí následovně 
dle Obrázek . Do položky „New Set Name“ se zadá název vazby, zde např „pevna_vazba“ 
(1.). Stlačí se tlačítko „Input Data …“ (2.). Otevře se nová záložka, kde se vyplní položka 
„Translations <T1 T2 T3>“. Protože budou vázány všechny stupně volnosti, tedy posuvy ve 
směrech x, y a z, musí se zadat do textového okna zápis <0, 0, 0>, (3.). Ten znamená, že jsou 
zachyceny všechny stupně volnosti. Místo čárek je možno použít i mezery. Zápis se vztahuje 
k souřadnému systému označenému v „Analysis Coordinate Frame“, zde „Coord 0“. Vše 
se potvrdí tlačítkem „OK“ (4.). V položce „Rotations <R1 R2 R3>“ nastavujeme rotaci 
okolo os (úhel natočení, stupně), je možné použít pro nosníkové a skořepinové prvky. Trans 
Phase a Rotation Phase reprezentují fázový posun, v tomto předmětu nebudeme používat. 
FEM Dependend data umožnuje zadávat hodnoty v tabulce, nejprve zadáme název pole (Field 
Name). Pak vybereme entity (např. uzly) na které chceme zadat hodnoty a zadáme vektory 
posunů v příslušných uzlech.  
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Obrázek 3 – Zadávání okrajových podmínek na model 

Záložka se uzavře, pokračuje se tlačítkem „Select Application Region …“ (5.). Otevře se 
nová záložka, viz Obrázek 1.1. 

 
Obrázek 1.1 – Selekce oblasti zájmu při definování okrajových podmínek 

Provede se selekce oblasti, na kterou se mají zadat okrajové podmínky. Vyselekují se otvory 
(1.). Pro jednodušší selekci je možno zapnout filtr na selekování pouze povrchů (2.). Výběr se 
potvrdí tlačítkem „Add“ (3.). Po jeho stlačení se vybrané položky přesunou do okna 
s názvem „Application Region“. Záložka se uzavře tlačítkem „OK“ (4.). Vše se potvrdí,  
po návratu do předchozí záložky, tlačítkem „Apply“. Vytvořená vazba se automaticky 
přesune do okna s názvem „Existing Sets“.  
Vazby v jiných souřadných systémech – válcový (cylindrický), kulový (sférický). Po 
vytvoření souřadných systémů (Geometry, Create, Coord …) můžeme jednoduše výběrem 
příslušného souřadného systému (Analysis Coordinate Frame) vytvořit vazby. 
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V patranu můžeme volit dva druhy: 

• Analysis Coordinate Frame – je souřadný systém ve kterém zadáváme okrajové 
podmínky, řešíme úlohu. 

• Reference Coordinate Frame – je souřadný systém ve kterém jsou definovány 
souřadnice – poloha uzlů. 

Defaultně je v obou případech používán globální souřadný systém. Oba druhy souřadných 
systému (Analysis, Reference) můžeme volit (nastavit) při vytváření sítě. Při kopírování, 
posouvání (transform) geometrických entit volíme Reference Coordinate Frame. U příkazů, 
kde vytváříme nebo modifikujeme uzly, volíme oba druhy souřadného systému. 
V řadě případů není užití klasických vazeb vhodné. Například u ložiska, které nahradíme 
v řešené úloze vazbou s nulovým posuvem.  

 
Tento typ vazby u hřídele nedovolí žádné natočení v místě vazby. Naopak skutečné ložisko 
určité natočení dovolí (dle typu ložiska a velikosti úhlu). U analytického řešení pak různé 
způsoby uchycení nahrazujeme posuvnou, nebo pevnou kloubovou vazbou. Pokud úlohu 
s touto vazbou modelujeme, je často vhodnější využít MPC prvky (MPC algoritmus).  
Postup vytváření MPC „vazby“: 
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• Vytvoříme uzlové body, okolo kterých se plocha (hrana) má natáčet (obr. A) 
• Vytvoříme MPC prvky (např. typ Figid (Fixed)) (Obr. B) mezi uzly závislými 

(Dependent) a nezávislým uzlem (independent), který jsme si vytvořili v předchozím 
kroku (tlačítko Define Terms …) – obr. C. 

• Závislé uzly můžeme vybrat pomocí selekce nebo listu (Tools/List/Create) (obr. D). 
V případě, že máme svázanou geometrii a MKP entity (uzly) můžeme k výběru využít 
plochy nebo hrany těles (FEM/Node/Association např. Face). Po kliknutí na Apply se 
vybrané entity (Uzly objeví v Target List – List A (obr E) nebo List B. 

• Zkopírujeme (např. Ctrl-C, Ctrl-V) vybrané uzly do Node List ve formuláři Define 
Terms. Po potvrzení (Apply) se uzly objeví v příslušné kolonce. Tímto jsme vytvořili 
Dependent Terms (obr F) 

• Tlačítkem Create Indepentdent změníme nastavení formuláře a vložíme přes Node 
List nezávislý uzel (Obr.G), který byl vytvořen v prvním kroku (Node 6351). Po 
potvrzení (Apply) se uzel objeví v příslušné kolonce. 

• Vrátíme se do formuláře pro vytváření elemetů (Create/MPC/Rigid (Fixed)) a po 
zmáčknutí tlačítka Apply se vytvoří příslušné elementy (Obr.H). 

• Do nezávislého uzlu (Independent) pak zadáme příslušné posuvy stejně jako 
v předchozích případech (Create/Displacement/Nodal …). V našem případě jde o uzel 
Node 6351.  
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Stejný typ vazby můžeme vytvořit jednodušeji pomocí příkazu  Utilities/General/Rbe2/Rbe3 
spider. V tomto případě můžeme vytvořit pouze MPC prvky Rbe2 nebo Rbe3, nicméně 
postup je jednodušší (vyzkoušejte samostatně). 
MPC prvky můžeme využít také k přenosu sil, nebo k realizaci vazeb mezi tělesy v případě že 
nemůžeme, nebo nechceme využít kontakty. Podobným způsobem můžeme použít i 1D prvky 
typu Bar – které spojují dva uzly. Pomocí Properties můžeme 1D prvky definovat jako 
nosníky, pružiny, tlumiče atd. 
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3 Nosníkové prvky 

1 NOSNÍKOVÉ PRVKY 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY 

Jednodimenzionální, osově zatížený element, byl probrán v kapitolách 
v předchozích kapitolách. Je určen pro součásti, které jsou namáhány pouze 
tahovou nebo tlakovou silou. Příkladem můžou být například již zmíněné 
prutové soustavy. V této kapitole budou probrány jednodimenzionální 
prvky, které jsou schopny přenášet zatížení působící kolmo na osu prutu a 
způsobující ohyb. Budou použity poznatky z elementární teorie prutů, tzv. 
Euler-Bernoulliho teorie, probrána v základním kurzu pružnosti. 

 
 

 

MOTIVACE: 

V předchozích kapitolách jsme se seznámili se základní teorií metody 
konečných prvků. Byl odvozen základní systém rovnic metody a získané 
poznatky byly aplikovány na řešení nejjednodušších úloh pružnosti. Jednalo 
se o jednoduché úlohy vedoucí na problematiku tahu a tlaku. Dále byla 
řešena problematika prutových konstrukcí. V této přednášce si poznatky 
rozšíříme o problematiku nosníkových prvků. Takovéto prvky jsou 
použitelné pro řešení například přímých nosníků či po úpravě pro řešení 
rámových konstrukcí. 
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4 Nosníkové prvky 

1.1 ZÁKLADNÍ TEORIE NOSNÍKŮ 

Jednoduchý nosník je zobrazen na obrázku Obr. 1. Osa x souřadného systému je ztotožněna 
s osou prutu (se střednicí) a osa y představuje kolmý směr, ve kterém je určován průhyb 
nosníku. Osa z je kolmá na osu y a směřuje ven z obrázku.  

x

y
q(x)

 
Obr. 1 - Jednoduchý nosník 

Základní předpoklady pro odvození základních vztahů pro nosník jsou následující: 
1. Nosník je zatížen pouze ve směru osy y. 
2. Průhyb nosníku je malý v porovnání s charakteristickými rozměry nosníku. 
3. Materiál nosníku je lineárně elastický, izotropní a homogenní. 
4. Nosník je prizmatický a osy 𝑦 a 𝑧 představují hlavní centrální osy průřezu. 

Uvažme diferenciální kousek nosníku o délce 𝑑𝑥, viz Obr. 2. Horní část nosníku je 
stlačována, spodní tažena. Připomeňme, že střednicí prutu prochází neutrální osa (vrstva), kde 
není žádné napětí a nedochází zde k žádné osové deformaci. Poloměr křivosti neutrální osy je 
𝜌, střed je označen jako písmeno 𝑂.  

dϴ 

O

ρ 

y

tah

tlak

 
Obr. 2 - K odvození základních vztahů pro ohýbaný prvek 

Prodloužení prutu v libovolném místě 𝑦 (měřeno od neutrální osy!) je dána výrazem: 
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𝑑𝑠 = (𝜌 − 𝑦)𝑑𝜙 (7.1) 

Z předchozího výrazu lze odvodit přetvoření (deformaci) prutu ve tvaru: 

𝜀𝑥 =
𝑑𝑠 − 𝑑𝑥

𝑑𝑥
=

(𝜌 − 𝑦)𝑑𝜙 − 𝜌𝑑𝜙
𝜌𝑑𝜙

= −
𝑦
𝜌

 
(7.2) 

Poloměr křivosti rovinné křivky je dán výrazem: 

𝜌 =
�1 + �𝑑𝑣

𝑑𝑥�
2

�

3
2

𝑑2𝑣
𝑑𝑥2

 

(7.3) 

 
kde 𝑣 = 𝑣(𝑥) představuje prohnutí neutrální osy. Protože jsou uvažovány pouze malé posuvy, 
je možno předchozí výraz zjednodušit do tvaru: 

𝜌 =
1

𝑑2𝑣
𝑑𝑥2

 
(7.4) 

Pak lze rovnici pro přetvoření (7.2) upravit do následujícího tvaru: 

𝜀𝑥 = −𝑦
𝑑2𝑣
𝑑𝑥2 

(7.5) 

 
Použitím Hookeova zákona pro jednoosou napjatost je možno vyjádřit napětí jako: 

𝜎𝑥 = 𝐸 𝜀𝑥 = −𝐸𝑦
𝑑2𝑣
𝑑𝑥2 

(7.6) 

kde 𝐸 představuje modul pružnosti v tahu. Dle této rovnice se napětí mění lineárně od osy y, 
tj. od neutrální osy. 
V případě, že ve směru osy x nepůsobí žádné zatížení, musí být součet vnitřních sil, přes 
plochu průřezu, daných rovnicí (7.6) roven nule. Matematicky vyjádřeno: 

𝐹𝑥 = � 𝜎𝑥𝑑𝑆
𝑆

= − � 𝐸𝑦
𝑑2𝑣
𝑑𝑥2 𝑑𝑆 = 0

𝑠
 

(7.7) 

Protože křivost je konstantní pro libovolný průřez platí, že: 

� 𝑦𝑑𝑆
𝑆

= 0 
(7.8) 

Tento výraz je splněn v případě, že střednice (osa 𝑦 =  0) prochází těžištěm průřezu. 
Obdobně musí být splněna i momentová rovnice rovnováhy, tj. vnitřní ohybový moment na 
dané ploše (průřezu) musí být v rovnováze, takže: 

𝑀(𝑥) = − � 𝑦𝜎𝑥𝑑𝑆
𝑆

= 𝐸
𝑑2𝑣
𝑑𝑥2 � 𝑦2𝑑𝑆 = 0

𝑠
 

(7.9) 

Integrální člen v předchozí rovnici představuje kvadratický moment plochy k ose z, ohybový 
moment je tedy možno vyjádřit ve tvaru: 

𝑀(𝑥) = 𝐸𝐼𝑧
𝑑2𝑣
𝑑𝑥2 

(7.10) 

 
Kombinací rovnic (7.6) a (7.10) lze získat následující rovnici pro vyjádření normálového 
ohybového napětí:  
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𝜎𝑥 = −
𝑀(𝑥)𝑦

𝐼𝑧
= −𝐸𝑦

𝑑2𝑣
𝑑𝑥2 

(7.11) 

 
Záporné znaménko v rovnici (7.11) znamená, že když je nosník zatížen kladným ohybovým 
momentem (dle konvence, viz Obr. 3) a je bráno v úvahu znaménko souřadnice y (měřeno od 
neutrální osy) tak tahové (kladné) a tlakové (záporné) natětí je získáno ze správného 
znaménka. 

M+ T+

T+

V+

 
Obr. 3 - Znaménková konvence 

Rovnici průhybu, libovolného místa nosníku, lze získat z předchozí rovnice a má následující 
tvar: 

𝑑2𝑣
𝑑𝑥2 =  

𝑀(𝑥)
𝐸𝐼𝑧

 
(7.12) 

1.2 NOSNÍKOVÝ PRVEK 

Využitím jednoduché nosníkové teorie, viz předchozí kapitola, je možno odvodit základní 
vztahy pro rovinný jednodimenzionální ohýbaný nosníkový prvek. Vlastnosti a chování 
elementu je vázáno na omezení popsána v předchozí kapitole. Charakteristiky elementu jsou 
následující: 

1. Element má délku 𝐿 a má pouze dva uzly na svých koncích. 
2. Element může být napojen na ostatní elementy pouze přes své uzly. 
3. Zatížení je na element přenášena pouze přes uzly. 

Základní proměnnou, kterou hledáme u nosníkového prvku, je posunutí ve směru osy 𝑦. Pro 
jednoznačné popsání posuvu je nutno „vložit“ do elementu ještě informaci o úhlu natočení 
plochy průřezu v daném místě (první derivace posunutí 𝑣(𝑥) v daném místě 𝑥 odpovídá úhlu 
natočení 𝜙(𝑥) průřezu ve stejném místě). Aby byla zachována spojitost, musí v každém uzlu 
vystupovat dvě proměnné (dva stupně volnosti) – posuv a úhel natočení – a interpolační 
funkce musí být tedy minimálně C1 spojitá.  

 

Audio 1.1 Nosníkový prvek 

 
Na Obr. 4 je zobrazen nosníkový element i se znázorněnými stupni volnosti. Jedná se o dva 
posuvy 𝑣1,  𝑣2 a úhly natočení 𝜙1, 𝜙2.  
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Obr. 4 - Nosníkový prvek 

Obecně můžeme napsat: 
𝑣(𝑥) = 𝑓(𝑣1, 𝜙1, 𝑣2, 𝜙2, 𝑥). (7.13) 

Interpolační funkce je volena ve tvaru polynomu třetího stupně takto: 
𝑣(𝑥) = 𝛼0 + 𝛼1𝑥 + 𝛼2𝑥2 + 𝛼3𝑥3 

 
(7.14) 

Při odvození se bude postupovat stejně jako v předešlých kapitolách. Stručně tedy: 
Koeficienty 𝛼𝑖 v rovnici (7.14) odvodíme na základě okrajových podmínek na hranici 
elementu (tj. v místech uzlů). Platí: 

𝑣(𝑥 = 0) = 𝑣1 = 𝛼0  

𝑣(𝑥 = 𝐿) = 𝑣2 = 𝛼0 + 𝛼1𝐿 + 𝛼2𝐿2 + 𝛼3𝐿3  

𝑑𝑣(𝑥)
𝑑𝑥

�
𝑥=0

= 𝜙1 = 𝛼1 
(7.15) 

𝑑𝑣(𝑥)
𝑑𝑥

�
𝑥=𝐿

= 𝜙1 = 𝛼1 + 𝛼2𝐿 + 𝛼3𝐿2 
 

Řešením předchozí soustavy rovnic získáme: 
𝛼0 = 𝑣1  
𝛼1 = 𝜙1  

𝛼2 =
3
𝐿2 (𝑣2 − 𝑣1) −

1
𝐿

(2𝜙1 + 𝜙2) 
(7.16) 

𝛼3 =
3
𝐿2 (𝑣2 − 𝑣1) −

1
𝐿

(2𝜙1 + 𝜙2) 
 

Dosazením (7.16) do rovnice (7.14) získáme: 

𝑣(𝑥) = �1 −
3𝑥2

𝐿2 +
2𝑥3

𝐿3 � 𝑣1 + �𝑥 −
2𝑥2

𝐿
+

𝑥3

𝐿2 � 𝜙1 + �
3𝑥2

𝐿2 −
2𝑥3

𝐿3 � 𝑣2

+ �
𝑥3

𝐿2 −
𝑥2

𝐿
� 𝜙2. 

 

(7.17) 

Lze přepsat do následující formy: 
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𝑣(𝑥) = 𝑁1(𝑥)𝑣1 + 𝑁2(𝑥)𝜙1 + 𝑁3(𝑥)𝑣2 + 𝑁4(𝑥)𝜙2. 
 

(7.18) 

Popřípadě maticově: 

𝑣(𝑥) = [𝑁1 𝑁2 𝑁3 𝑁4] �

𝑣1
𝜙1
𝑣2
𝜙2

� = [𝑁]{𝑢𝑖}. 

 

(7.19) 

Připomeňme, že poslední výraz vyjadřuje zobecněné posunutí nad elementem v libovolném 
místě na základě zobecněných posunutí v uzlech. Nezapomeňme, že se jedná o aproximaci 
skutečného posunutí.  
Aplikací vztahu (7.5) lze napsat: 

𝜀𝑥 = −𝑦
𝑑2𝑣
𝑑𝑥2 = −𝑦

 𝑑2

𝑑𝑥2 [𝑁]{𝑢𝑖} =  −[𝐺]{𝑢𝑖}. 
(7.20) 

Pro napětí platí následující vztah (viz vzorec (7.6)): 

𝜎𝑥 = −𝑦
𝑑2𝑣
𝑑𝑥2 = −𝑦

 𝑑2

𝑑𝑥2 [𝑁]{𝑢𝑖} =  −[𝐸][𝐺]{𝑢𝑖}. 
(7.21) 

 

1.2.1 Matice tuhosti 
Matici tuhosti lze vypočítat ze vztahu (6.20). Výsledný tvar matice tuhosti ohýbaného prvku 
je následující: 

[𝑘] =
2𝐸𝐼𝑧

𝐿3 �

6 3𝐿 −6 3𝐿
3𝐿 2𝐿2 −3𝐿 𝐿2

−6 −3𝐿 6 −3𝐿
3𝐿 𝐿2 −3𝐿 2𝐿2

�. 
(7.22) 

 

1.2.2 Vektor zatížení 
Vektor zatížení lze bezesporu získat aplikací výrazu (6.25). Pokud jsou předepsány osamělé 
zobecněné síly (tj. posouvající síly a momenty) přiřadí se dle konvence na příslušná místa ve 
vektoru zatížení.  
Často se v případě nosníkových prvků využívá spojitého zatížení. Ukažme si jakým 
způsobem pracovat se spojitým zatížením. Vyjdeme z myšlenky, že nahradíme spojité 
zatížení osamělými silami a to tak, že práce obou zátěžných skupin budou stejné. Pro 
distribuované zatížení platí, že: 

𝑊𝑞 = � 𝑞(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑥.
𝐿

0

 
(7.23) 

Pro skupinu osamělých zobecněných sil, je možno napsat, že: 

𝑊𝐹 = � 𝐹1𝑞𝑣1 + 𝑀1𝑞𝜙1 + 𝐹2𝑞𝑣2 + 𝑀2𝑞𝜙2.
𝐿

0

 
(7.24) 

V předchozí rovnici představují proměnné 𝐹1𝑞 , 𝐹2𝑞 osamělé ekvivalentní síly v uzlech prvku a 
𝑀1𝑞 , 𝑀2𝑞 jsou ekvivalentní uzlové momenty. Musí platit: 

𝑊𝑞 = 𝑊𝐹 (7.25) 

Využitím vztahu (7.18) a rovnice (7.23) získáme: 
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𝑊𝑞 = � 𝑞(𝑥)[
𝐿

0

𝑁1(𝑥)𝑣1 + 𝑁2(𝑥)𝜙1 + 𝑁3(𝑥)𝑣2 + 𝑁4(𝑥)]𝑑𝑥. 

 

(7.26) 

Srovnáním výrazu (7.24) a (7.26) lze získat následující výrazy: 

𝐹1𝑞 = � 𝑞(𝑥)
𝐿

0

𝑁1(𝑥)𝑑𝑥 
 

𝑀1𝑞 = � 𝑞(𝑥)
𝐿

0

𝑁2(𝑥)𝑑𝑥 
 

𝐹2𝑞 = � 𝑞(𝑥)
𝐿

0

𝑁3(𝑥)𝑑𝑥 
(7.27) 

𝑀2𝑞 = � 𝑞(𝑥)
𝐿

0

𝑁4(𝑥)𝑑𝑥 
 

Výrazy (7.27) ukazují, jakým způsobem přepočítat spojitě rozložené zatížení na ekvivalentní 
zatížení pomocí zobecněných osamělých sil. S diskrétními sílami pak už pracujeme tak, že je 
přiřadíme na příslušnou pozici ve vektoru zatížení. 

1.3 NOSNÍKOVÝ PRVEK S OSOVÝM ZATÍŽENÍM 

K odvození tohoto prvku bychom mohli využít výše použitý postup. My si však práci 
zjednodušíme a využijeme zákona superpozice. Při platnosti zákonu superpozice v lineární 
pružnosti je možno jednoduše získat matici tuhosti tohoto „kombinovaného“ elementu 
složením matice tuhosti tyčového prvku (6.21) a nosníkového prvku (7.22) (za předpokladu, 
že se tah a ohyb navzájem neovlivňuje). 

 

Audio 1.2 NOSNÍKOVÝ PRVEK S OSOVÝM ZATÍŽENÍM 

 
 Kombinovaný prvek je zobrazen, i s jednotlivými stupni volnostmi a souřadným systémem, 
na Obr. 5.  
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x
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Obr. 5 - Kombinovaný prvek tah/tlak + ohyb v rovině 

Výsledná základní rovnice elementu je: 
[𝑘]{𝑢𝑖} = {𝑓𝑖},  

{𝑢𝑖} =  {𝑢1, 𝑢2, 𝑣1, 𝜙1, 𝑣2, 𝜙2}𝑇 ,  

[𝑘] =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝐸𝑆
𝐿

−
𝐸𝑆
𝐿

0 0 0 0

−
𝐸𝑆
𝐿

𝐸𝑆
𝐿

0 0 0 0

0 0
12𝐸𝐼𝑧

𝐿3
6𝐸𝐼𝑧

𝐿2 −
12𝐸𝐼𝑧

𝐿3
6𝐸𝐼𝑧

𝐿2

0 0
6𝐸𝐼𝑧

𝐿2
4𝐸𝐼𝑧

𝐿
−

6𝐸𝐼𝑧

𝐿2
2𝐸𝐼𝑧

𝐿

0 0 −
12𝐸𝐼𝑧

𝐿3 −
6𝐸𝐼𝑧

𝐿2
12𝐸𝐼𝑧

𝐿3 −
6𝐸𝐼𝑧

𝐿2

0 0
6𝐸𝐼𝑧

𝐿2
2𝐸𝐼𝑧

𝐿
−

6𝐸𝐼𝑧

𝐿2
4𝐸𝐼𝑧

𝐿 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

, 

(7.28) 

{𝑓𝑖} =  �𝑓1𝑥, 𝑓2𝑥, 𝑓1𝑦, 𝑚1𝑧 , 𝑓2𝑦, 𝑚2𝑦�
𝑇

.  

 
Názorně můžeme matici složeného prvku zobrazit následovně: 

[𝑘] = �
�𝑘𝑡𝑎ž𝑒𝑛ý� [0]

[0] �𝑘𝑜ℎý𝑏𝑎𝑛ý�
� 

(7.29) 

 
Takovýto prvek je možno, na rozdíl od čistě nosníkového prvku, použít pro řešení rovinných 
rámových konstrukcí. Protože jednotlivé prvky rámové konstrukce mohou být v rovině 
libovolně orientovány, je nutno, stejně jako u příhradových rámových konstrukcí, provést 
transformaci do pootočeného souřadného systému. Postupuje se obdobně jako v kapitole 3.  
Pro lepší práci si upravíme pořadí jednotlivých posuvů ve vektoru {𝑢𝑖} a to následovně: 

{𝑢𝑖} =  {𝑢1, 𝑣1, 𝜙1, 𝑢2, 𝑣2, 𝜙2}𝑇 . (7.30) 
Matici tuhosti také musíme přeskupit: 
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[𝑘] =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝐸𝑆
𝐿

0 0 −
𝐸𝑆
𝐿

0 0

0
12𝐸𝐼𝑧

𝐿3
6𝐸𝐼𝑧

𝐿2 0 −
12𝐸𝐼𝑧

𝐿3
6𝐸𝐼𝑧

𝐿2

0
6𝐸𝐼𝑧

𝐿2
4𝐸𝐼𝑧

𝐿
0 −

6𝐸𝐼𝑧

𝐿2
2𝐸𝐼𝑧

𝐿

−
𝐸𝑆
𝐿

0 0
𝐸𝑆
𝐿

0 0

0 −
12𝐸𝐼𝑧

𝐿3 −
6𝐸𝐼𝑧

𝐿2 0
12𝐸𝐼𝑧

𝐿3 −
6𝐸𝐼𝑧

𝐿2

0
6𝐸𝐼𝑧

𝐿2
2𝐸𝐼𝑧

𝐿
0 −

6𝐸𝐼𝑧

𝐿2
4𝐸𝐼𝑧

𝐿 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

, 

(7.31) 

 
Transformace z lokálního souřadného systému do globálního souřadného systému se provede 
obdobně jako v případě tyčového elementu. Výsledné vztahy v pootočeném souřadném 
systému jsou následující: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑢1
𝑣1
𝜙1
𝑢2
𝑣2
𝜙2⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

cos (𝛼) sin (𝛼) 0 0 0 0
−sin (𝛼) cos (𝛼) 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0
0 0 0 cos (𝛼) sin (𝛼) 0
0 0 0 −sin (𝛼) cos (𝛼) 0
0 0 0 0 0 1⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑈1
𝑉1
Φ1
𝑈2
𝑉2
Φ2⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

. 

(7.32) 

V kondenzované formě: 
{𝑢𝑖} = [𝑇]{𝑈𝑖}. (7.33) 

Transformace matice tuhosti lze zapsat (viz předchozí kapitoly) následovně: 
[𝐾] = [𝑇]𝑇[𝑘][𝑇]. (7.34) 

1.4 OBECNÝ PROSTOROVÝ NOSNÍKOVÝ PRVEK 

V případě řešení rámové konstrukce, kterou nelze zjednodušit na rovinný případ, je nutno 
použit obecnější formulaci nosníkového prvku. Obdobně jako v předchozí kapitole můžeme 
využít princip superpozice pro odvození základních charakteristik. Do chování prvku 
zahrneme jednak ohyby ve dvou rovinách, rovnice (7.22), tahové a tlakové vlastnosti, rovnice 
(6.21) a do třetice parametry související s kroucením, viz kapitola 3. Výsledná rovnice je 
následující: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡�𝑘𝑡𝑎ž𝑒𝑛ý� [0] [0] [0]

[0] �𝑘𝑜ℎý𝑏𝑎𝑛ý𝑥𝑦� [0] [0]
[0] [0] �𝑘𝑜ℎý𝑏𝑎𝑛ý𝑥𝑧� [0]
[0] [0] [0] �𝑘𝑘𝑟𝑜𝑢𝑐𝑒𝑛ý�⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

𝑢1
𝑢2
𝑣1

𝜙𝑧1
𝑣2

𝜙𝑧2
𝑤1

𝜙𝑦1
𝑤2
𝜙𝑦2
𝜙𝑥1
𝜙𝑥2⎭

⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

=

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

𝑓𝑥1
𝑓𝑥2
𝑓𝑦1
𝑀𝑧1
𝑓𝑦2
𝑀𝑧2
𝑓𝑧1

𝑀𝑦1
𝑓𝑧2

𝑀𝑦2
𝑀𝑥1
𝑀𝑥2⎭

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

 

(7.35) 
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Vztahy pro kroucení vychází ze vztahů pro kroucení průřezů s kruhovým, či mezikruhovým, 
průřezem. Nicméně lze určit ekvivalentní torní tuhost i pro další typy průřezů a využít 
přibližně tyto vztahy. 
Takto formulovaný je použitelný pro obecnou prostorovou rámovou konstrukci. Pro použití je 
nutno provést transformaci z lokálního souřadného systému do globálního souřadného 
systému. Postup je obdobný jako v předešlé kapitole. 

1.5 ZÁVĚR 

V této kapitole byly odvozeny základní rovnice pro různé typy nosníkových prvků. Chování 
elementů je založeno na elementární Euler-Bernoulliho nosníkové teorii. Bylo ukázáno jak 
využít princip superpozice pro odvození komplexnějších elementů, které dokážou kromě 
ohybového účinku podchytit i zatížení osová, popřípadě torzní. Formulace elementů by se 
dala dále obohatit například o vliv posouvajících sil, vliv vzpěru, a podobně. 
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1.6 CVIČENÍ 

Okrajové podmínky - síly, momenty, tlaky, gravitační zrychlení, funkce, tabulky 
Silové okrajové podmínky, jak vyplývá z názvu, zatěžují model silami, momenty, 
setrvačnými silami. Silové okrajové podmínky zadáváme obvykle ve tvaru vektoru. Velmi 
podobným způsobem jako silové okrajové podmínky zatěžují model i teploty, teploty jsou 
skalární veličiny. 
Silové okrajové podmínky zadáváme: 

• Ve tvaru vektoru v uzlu, hodnoty jsou konstantní v celém výběru. 
• Ve tvaru hodnoty na plochu (plochu elementu) – tlak. 
• Ve tvaru tabulky – hodnoty se mění dle souřadnice nebo času. 
• Ve tvaru funkce – hodnoty se mění dle souřadnice nebo času. 

Nejčastěji budeme používat tyto typy silových okrajových podmínek. 

 
Vidíme, že vybrané varianty mají velmi podobný obsah.  

1. Hodnoty zatížení zadáváme na: 
• Uzly (Type: Nodal). Jedná se v podstatě o osamělá zatížení síly a momenty.  
• Elementy (Type: Element Uniform, Element Variable). Používáme pro plošné a 

objemové síly. 
2. Vybíráme Load Case – zatěžovací stav (většinou budeme používat přednastavený – 

Default). 
3. Zadáváme nový název vytvářeného zatížení (New Set Name). Již vytvořené názvy 

jsou v okně Existing Sets (zobrazují se pouze stejné typy zátěžných sil). 
4. Zadáváme velikosti zatížení (Input Data), mohou to být skaláry, vektory, pole (fields) 

nebo funkce. 
5. Zadáváme oblast nebo entity, na které dané zatížení působí (Select Application 

Region). Vybíráme myší pomocí selekčního filtru, z vytvořených grup, z listu nebo 
regionů. 

6. V některých případech zadáváme i typ elementu (Target Element Type, např. 1D, 2D 
nebo 3D) 
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Nejjednodušší je zadávání silových okrajových podmínek ve tvaru vektoru do „bodu“. 
K tomu můžeme využít Create/Force/Nodal nebo Create/Total Load/Element Uniform. Force 
reprezentuje osamělou sílu do uzlu. Při výběru (Select Application Region) vloží do každého 
vybraného uzlu nebo uzlu náležejícího vybrané entitě zadaný vektor. Total Load naopak 
přiřadí sílu vybrané části, a elementu (nebo uzlu) je přiřazena pouze jeho část odpovídající 
velikosti. 
Zadání silových okrajových podmínek pomocí příkazu Create/Force/Nodal: (Síly jsou zadány 
do uzlů) Tyč průměru R=2mm, při zatížení silou F = 1256N ve směru osy tyče. Sílu zadáme 
na 4 uzly symetricky rozložené okolo osy tyče. Zadáváme sílu F/4 = 314N, znaménko se řídí 
dle zvoleného souřadného systému. Při řešení se v místech aplikace síly projeví koncentrace 
napětí. V oblasti dostatečně vzdálené je napětí odpovídající zatížení tyče prostým tahem 
(100MPa). 

 
 
Při výběru jednoho uzlu, který není přesně v ose prutu, dochází navíc k ohybu. Při výběru 
plochy, musíme celkovou sílu zmenšit přímo úměrně počtu uzlů dané plochy, jinak vyjdou 
nesmyslně velká napětí! Navíc síly v ploše nemusí být rozloženy rovnoměrně, závisí na tvaru 
sítě. V tomto případě by neměl vzniknout ohyb, nicméně v ploše na kterou aplikujeme síly, 
mohou vzniknout lokální koncentrace napětí.  
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Při použití tohoto příkazu můžeme také využít MPC prvky. Zde jsou ukázány rozdíly v napětí 
normálovém v ose prutu (Stress Tenzor, Z Componenet) a napětí redukovaném dle hypotézy 
HMH (Stress Tenzor, von Mises). Je vidět, že uprostřed je napětí shodné, ale v okolí vazeb a 
zatížení znovu vznikají vruby dané nepravidelnou sítí, nebo jinak řečeno nerovnoměrně 
rozdělenými silami. 
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Zadání silových okrajových podmínek pomocí příkazu Create/Total Load: V tomto případě 
jsou síly „rozpočteny“ na jednotlivé elementy. Zadáváme celkovou sílu (Total Load) a tu pak 
program rozdělí dle velikostí ploch. V tomto případě se výsledky při zadání na geometrii 
(plochy) nebo FEM (plochy elementů) neliší. Nevznikají koncentrace napětí z důvodu 
nerovnoměrného rozložení sil na síti.  
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Zadání silových okrajových podmínek pomocí příkazu Create/ Pressure: Tentokrát 
nezadáváme sílu, ale tlak (např. v MPa, N, mm). Chceme – li počítat stejnou úlohu jako 
v předchozích příkladech, zvolíme tlak (Pressure) p = -100 (MPa). Při výběru geometrických 
(Solid Faces) i MKP (Element Faces) získáváme stejné výsledky. V místě aplikace zatížení 
nevznikají koncentrace napětí. 

 
 
 
Distributed Load (1D, 2D, Distributed Load a Distributed moment) a CID Distributed Load 
(1D, 2D, 3D, Distributed Load) umožnuje zadávat tlaky obdobně jako síly, tedy ne pouze 
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v normálovém směru, ale ve všech osách. Využívá se např. pro simulaci třecí síly. V našem 
příkladu kruhové tyče se může jednat např. o přibližnou náhradu nalisovaného spoje nebo 
lepeného spoje. Po výběru příkazu (Create/CID Distributed Load/ Element Uniform – obr.xx 
A) zvolíme 3D Target Element Type (obr. Xx B). Vložíme zatížení (Input Data, Distr Force), 
sílu (tlak) ve směru první osy ve vybraném souřadném systému, síla (tlak) ve směru druhé osy 
ve vybraném souřadném systému (obr. Xx C, D) a vybereme souřadný systém (obr.xx E). 
Nezapomeňte zvolit správné znaménko u sil. V našem případě cylindrický (válcový) souřadný 
systém. Nakonec vybereme plochu (nebo element Face) na kterou mají síly působit (obr.xx F) 

 
 
Gravitační působení zadáváme pomocí příkazu Create/Inertial Load/Element Uniform 
(zadáváme na elementy). Chceme-li počítat s gravitačním zrychlením, musíme doplnit 
materiálové vlastnosti o hustotu (Density) v jednotkách, které odpovídají ostatním v zadání 
(obvykle mm, N, MPa). Změnu nebo doplnění materiálových vlastností uděláme přes příkaz 
Modify/Isotropic. V případě, že hustotu nezadáme, program bude počítat bez gravitačního 
zrychlení. Dále zadáme gravitační zrychlení v odpovídajících jednotkách (v našem případě 
mm/s2). Select Application Region je vybrán automaticky – je vybrán celý model.  
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Zadávání zatěžujících hodnot pomocí tabulky je použitelné ve velkém množství různých 
aplikací. Např. hydrostatický tlak, nahrazení kontaktu – parabola, síly přenášené v čepu. 
Máme dvě možnosti jak zadat tabulku: 

• Přes Input Data – Fem Dependent Data:  tato možnost je u většiny dříve probíraných 
okrajových podmínek (silových i deformačních). Zatížení zadáváme do uzlů nebo 
elementů dle typu okrajové podmínky. Hodnoty jsou ve tvaru hodnot nebo vektorů 
znovu dle typu okrajové podmínky. Vybereme políčko tabulky, kde chceme zadávat. 
Zadáme hodnotu (Select Elements, Input Vector apod.) a potvrdíme pomocí klávesy 
Enter. V případě většího počtu hodnot je tento způsob manuálního zadávání pomalý a 
nepraktický. Tabulku si můžeme připravit zvlášť a pouze ji načíst. Pro vytvoření 
tabulky můžeme použít i externí soubor (např. txt). 
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• Vytvoření a následné načtení tabulky. Tabulku (Fields) vytvoříme pomocí příkazu 

Create/Spatial/Tabular Input (Non Spatial). Nejprve zvolíme souřadný systém a jeho 
typ (Coordinate Systém Type). Dále vybereme proměnnou, X, Y, Z dle souřadného 
systému (Active Independent Variables). Velkost tabulky odpovídá počtu vybraných 
proměnných. 
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Velice užitečná možnost je importovat tabulku z textového souboru (.csv). Vytvoříme si tedy 
soubor v libovolném programu, který umožňuje uložení v textovém souboru. V tabulce (1D 
Scalar Table Data) využijeme možnost importu (Import/Export). Importovat můžeme z *.csv 
textového souboru, kde čísla jsou odděleny čárkou, středníkem, tabelátorem nebo mezerou, 
což nastavíme pod tlačítkem CSV Import Options. Desetinná čísla oddělujeme tečkou. 
Tabulku pak můžeme využít při zadání tlaku (Pressure – Spatial Fields). Zadaný průběh tlaku 
můžeme zobrazit pomocí Load/Boundary Conditions/ Plot Markers nebo Plot Contours. 
Pomocí tabulky můžeme zadat skalární veličiny (tlak) v závislosti na souřadnicích. Pomocí 
příkazu Create/Non Spatial/Tablar Input můžeme vložit složitější tabulky v závislosti na čase, 
teplotě atd. 
I zde můžeme vytvořit tabulku, kde hodnoty budou zadány přímo do uzlů nebo elementů 
(Create/Spatial/FEM). Možnosti jsou obdobné jako v případě FEM Dependent Data, kterou 
jsme již zmiňovali. 
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Nejobecnější je zadání hodnot pomocí funkce. K tomu je možno využít několik příkazů: 

• Create/Spatial/PCL Function 
• Create/Spatial/General 
• Create/Non Spatial/General 

Funkce, které je možno v příkazech použít najdeme v helpu pro PCL (Intrinsic Functions, 
Math Functions). Matematické funkce začínají písmeny MTH, následuje podtržítko, název 
příkazu a „doplňkové“ písmeno.  

• MTH_SIND( x ) /* POPIS: Vrací hodnotu SIN x, kde x je ve stupních*/ 
• MTH_SINR( x ) /* POPIS: Vrací hodnotu SIN x, kde x je v radiánech*/ 
• MTH_SQRT( x ) /* POPIS: Vrací hodnotu ODMOCNINY x */ 
• MTH_ABS( x ) /* POPIS: Vrací hodnotu absolutní hodnoty x */ 
• Atd. 

Funkci můžeme vytvořit také pomocí sekvence příkazů. Vytvoříme funkci, která bude mít 
v počáteční oblasti nulovou hodnotu. Ve druhé části bude její průběh odpovídat parabole 
(zvolené křivce) a v poslední části bude mít znovu nulovou hodnotu. 

 
Funkci vytvoříme v *.ses file v libovolném textovém editoru. Soubor nazveme Test.ses. 
 
FUNCTION   TEST( xx ) 
REAL xx 
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REAL p0 = 1 
REAL a = 10 
REAL x0 = 25 
/* p0 , a , x0 jsou parametry použité funkce */ 
/* p0 – tlak, a – šířka intervalu, x0 – střed intervalu */ 
REAL Vysledek 
IF (xx>x0-a/2) Then 
 IF (xx>=x0+a/2) Then 
  Vysledek = 0 
   ELSE 
  Vysledek = p0* MTH_SQRT ( 1-((x0-xx)/a)**2 ) 
 ENDIF 
 ELSE 
 Vysledek = 0 
ENDIF 
RETURN Vysledek  
END FUNCTION 
 
Spuštěním souboru (File/Session/Play – Test.ses) funkci zkompilujeme a můžeme ji v Patranu 
používat, stejně jako jiné funkce. Vytvoříme tabulku hodnot (Create/Spatial/PCL Function) ze skalární 
funkce Test, kde proměnná xx bude odpovídat souřadnici Z. Takto vytvořenou tabulku (Tabulku jsme 
znovu nazvali Test) použijeme pro zadání tlaku (Create/Pressure/Element Uniform – Imput Data). 
 

 
Podobným způsobem vytvoříme vektorové funkce (Create/Spatial/PCL Function - Vector). 
Pomocí těchto funkcí můžeme zadat vektorové veličiny (Total Force, Force, Displacement 
atd.). 
 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

24 Nosníkové prvky 

 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

25 Nosníkové prvky 

 




  

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

26 LITERATURA 

2 LITERATURA 

LENERT, J. Úvod do metody konečných prvků. skripta VŠB-TU Ostrava, 1999. 

KOLÁŘ, V., NĚMEC, I., KANICKÝ, V. FEM Principy a praxe metody konečných prvků. Computer 
Press, 1997. 

VALCHÁŘOVÁ, J. Soudobé numerické metody v mechanice kontinua. SNTL. Praha. 1986. 

BEER, G., WATSON, J.O. Introduction to Finite and Boundary Element Methods for Engineers. 
New York. 1992. 

BITTNAR, Z., ŠEJNOHA, J. Numerické metody mechaniky 1. Vydavatelství ČVUT. Praha. 1992. 
ISBN 80-01-00855-X. 

BITTNAR, Z., ŠEJNOHA, J. Numerické metody mechaniky 2. Vydavatelství ČVUT. Praha. 1992. 
ISBN 80-01-00901-7. 

ZIENKIEWICZ, O., C., TAYLOR, R., L. The Finite Element Method, Fifth edition. Butterworth-
Heinemann. Oxford. 2000. ISBN 0-7506-5049-4. 

NEČAS, J., HLAVÁČEK, I. Úvod do matematické teorii pružných a pružně plastických těles.  
SNTL. Praha. 1983. 
 
Internet: 
http://www.mscsoftware.com/  
http://www.colorado.edu/engineering/cas/courses.d/IFEM.d/ 
 
 

http://www.mscsoftware.com/
http://www.colorado.edu/engineering/cas/courses.d/IFEM.d/


 

 

Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České 
republiky v rámci řešení projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0463, MODERNIZACE VÝUKOVÝCH 
MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
FAKULTA STROJNÍ 

 

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ I 

8. DVOJROZMĚRNÉ PRVKY 
Ing. Martin Fusek, Ph.D. 

Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. 

 

 

 

Ostrava 2013 

 
 
 
 
 
 
© Ing. Martin Fusek, Ph.D., Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. 
© Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
ISBN 978-80-248-3023-0  



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

2  

OBSAH 

1 DVOJROZMĚRNÉ PRVKY ....................................................................................... 3 

1.1 Trojúhelníkový lineární prvek .............................................................................. 4 

1.2 Bilineární obdélník prvek ...................................................................................... 7 

1.3 Porovnání lineárního trojúhelníku a obdélníkového…    ................................... 9 

1.4 Závěr ..................................................................................................................... 12 

1.5 Cvičení ................................................................................................................... 13 

2 LITERATURA ............................................................................................................ 26 

  



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

3 Dvojrozměrné prvky 

1 DVOJROZMĚRNÉ PRVKY 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY 

Tato přednáška uvede základní typy prvků pro řešení rovinných problémů. 
Bude se jednat trojúhelníkový a obdélníkový prvek. Na konci přednášky 
bude provedeno srovnání mezi analytickým a numerickým řešením 
jednoduché úlohy. 

 
 

 

MOTIVACE: 

Technické problémy jsou často řešeny nad složitými geometriemi se 
složitými okrajovými podmínkami. Řešení v uzavřeném tvaru (analytický 
postup) není v takovémto případě vůbec možný. Musíme tedy šáhnout 
k numerickému přibližnému způsobu řešení. Metoda konečných prvků není 
omezena pouze na případy jednoduchých úloh, tak jak byly uvedeny 
v předchozích přednáškách. Výhoda metody se právě objeví při aplikacích 
na složité rovinné a prostorové úlohy. 
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1.1 TROJÚHELNÍKOVÝ LINEÁRNÍ PRVEK 

V této kapitole bude probrána analýza nejjednoduššího rovinného prvku a to trojúhelníkového 
s lineárními interpolačními funkcemi. Na Obr. 1 je schematicky zakreslen tvar 
nejjednoduššího trojúhelníkového prvku, který představuje podoblast tělesa ve stavu rovinné 
napjatosti či rovinné deformace. Uzly jsou číslovány ve směru proti pohybu hodinových 
ručiček a udány jejich souřadnice vůči globálnímu souřadnému systému. Lokální souřadný 
systém budeme uvažovat, že je stejný jako globální. Současně jsou na obrázku znázorněny 
posuvy v jednotlivých uzlech. V každém uzlu jsou dva posuvy (dva stupně volnosti) jeden ve 
směru osy 𝑥 a druhý ve směru osy 𝑦.  

2
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Obr. 1 - Trojúhelníkový prvek 

Postup odvození je obdobný jako v případě jednodimenzionálního prvku, který byl popsán 
v kapitole 5. Z toho důvodu bude popis místy stručnější, protože se předpokládá znalost 
tohoto postupu. Polynomy pro interpolaci posuvu v daném elementu lze zapsat následovně: 

𝑢(𝑥,𝑦) = 𝛼1 + 𝛼2𝑥 + 𝛼3𝑦 
 

𝑣(𝑥,𝑦) = 𝛼4 + 𝛼5𝑥 + 𝛼6𝑦 

(8.1) 

Předchozí vztahy v maticovém zápisu: 

{𝑢} = �𝑢
(𝑥,𝑦)
𝑣(𝑥,𝑦)� =  [𝑀]{𝛼}, (8.2) 

kde matice [𝑀] obsahuje prvky plynoucí z rovnice (8.1): 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

5 Dvojrozměrné prvky 

[𝑀] =  �1 𝑥 𝑦 0 0 0
0 0 0 1 𝑥 𝑦�, 

(8.3) 

Zobecněné souřadnice jsou zapsány do vektoru: 
{𝛼} = {𝛼1 𝛼2 𝛼3 𝛼4 𝛼5 𝛼6}𝑇 . (8.4) 

Jednotlivé konstanty je nutno stanovit na základě posuvů v uzlech prvku. Z rovnice (8.1) 
plyne: 

𝑢(𝑥1,𝑦1) = 𝛼1 + 𝛼2𝑥1 + 𝛼3𝑦1 = 𝑢1 (8.5) 

𝑢(𝑥2, 𝑦2) = 𝛼1 + 𝛼2𝑥2 + 𝛼3𝑦2 = 𝑢2  

𝑢(𝑥3, 𝑦3) = 𝛼1 + 𝛼2𝑥3 + 𝛼3𝑦3 = 𝑢3  

𝑣(𝑥1,𝑦1) = 𝛼4 + 𝛼5𝑥1 + 𝛼6𝑦1 = 𝑣1  

𝑣(𝑥2,𝑦2) = 𝛼4 + 𝛼5𝑥2 + 𝛼6𝑦2 = 𝑣2  

𝑣(𝑥3,𝑦3) = 𝛼4 + 𝛼5𝑥3 + 𝛼6𝑦3 = 𝑣3  

V maticové formě: 
{𝑢𝑖} = [𝐴]{𝛼}, (8.6) 

Kde  

{𝑢𝑖} =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑢1
𝑢2
𝑢3
𝑣1
𝑣2
𝑣3⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

, 

(8.7) 

a 

[𝐴] =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
1 𝑥1 𝑦1 0 0 0
1 𝑥2 𝑦2 0 0 0
1 𝑥3 𝑦3 0 0 0
0 0 0 1 𝑥1 𝑦1
0 0 0 1 𝑥2 𝑦2
0 0 0 1 𝑥3 𝑦3⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

. 

(8.9) 

Tvarové funkce lze získat pomoví výrazu (6.9). Lze pak napsat: 

[𝑁] =  �
𝑁1(𝑥,𝑦) 𝑁2(𝑥, 𝑦) 𝑁3(𝑥,𝑦) 0 0 0

0 0 0 𝑁1(𝑥,𝑦) 𝑁2(𝑥,𝑦) 𝑁3(𝑥,𝑦)�. 
(8.10) 

kde: 

𝑁𝑖(𝑥,𝑦) =
1

2𝑆Δ
(𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑥 + 𝑐𝑖𝑦), 

𝑁𝑗(𝑥,𝑦) =
1

2𝑆Δ
(𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑥 + 𝑐𝑖𝑦), 

𝑁𝑘(𝑥,𝑦) =
1

2𝑆Δ
(𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑥 + 𝑐𝑖𝑦), 

(8.11) 

kde:  
𝑎𝑖 = 𝑥𝑗𝑦𝑘 − 𝑥𝑘𝑦𝑗 𝑏𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑘 𝑐𝑖 = 𝑥𝑘 − 𝑥𝑗
𝑎𝑗 = 𝑥𝑘𝑦𝑖 − 𝑥𝑖𝑦𝑘 𝑏𝑗 = 𝑦𝑘 − 𝑦𝑖 𝑐𝑗 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑘
𝑎𝑘 = 𝑥𝑖𝑦𝑗 − 𝑥𝑗𝑦𝑖 𝑏𝑘 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑗 𝑐𝑘 = 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖

 
(8.12) 

a 
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2𝑆Δ = �
1 𝑥𝑖 𝑦𝑖
1 𝑥𝑗 𝑦𝑗
1 𝑥𝑘 𝑦𝑘

� 
(8.13) 

vyjadřuje hodnotu determinantu (absolutní hodnota 𝑆Δ je rovna ploše trojúhelníka o vrcholech 
𝑖, 𝑗,𝑘). Pro tvarové funkce platí všechny poznatky tak jak byly uvedeny v dřívějších 
kapitolách.  
Pro další činnost upravíme pořadí členů ve vektoru {𝑢𝑖} tak, a by po sobě následovaly posuvy 
v daném uzlu v pořadí 𝑢, 𝑣. Musíme také přeskupit matici [𝑁]. Bude tedy platiti: 

{𝑢𝑖} =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑢1
𝑣1
𝑢2
𝑣2
𝑢3
𝑣3⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

, 

(8.14) 

a dále pak: 

[𝑁] =  �
𝑁1(𝑥,𝑦) 0 𝑁2(𝑥, 𝑦) 0 𝑁3(𝑥,𝑦) 0

0 𝑁1(𝑥,𝑦) 0 𝑁2(𝑥,𝑦) 0 𝑁3(𝑥,𝑦)�. 
(8.15) 

 
Víme, že platí rovnice (6.14). V našem případě můžeme napsat: 

{𝜀(𝑥,𝑦)}(𝑒) = �
𝜀𝑥
𝜀𝑦
𝛾𝑥𝑦

� = [𝜕]{𝑢} =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝜕
𝜕𝑥

0

0
𝜕
𝜕𝑦

𝜕
𝜕𝑦

𝜕
𝜕𝑥⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

�𝑢
(𝑥,𝑦)
𝑣(𝑥,𝑦)� = [𝜕][𝑁](𝑒){𝑢𝑖}(𝑒) =

= [𝐺](𝑒){𝑢𝑖}(𝑒). 

(8.16) 

Protože tvarové funkce jsou lineární, nezávisí matice [𝐺] na poloze bodu uvnitř prvku a 
deformace je konstantní přes celý prvek.  

[𝐺] =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝜕𝑁1
𝜕𝑥

0
𝜕𝑁2
𝜕𝑥

0
𝜕𝑁3
𝜕𝑥

0

0
𝜕𝑁1
𝜕𝑦

0
𝜕𝑁2
𝜕𝑦

0
𝜕𝑁3
𝜕𝑦

𝜕𝑁1
𝜕𝑦

𝜕𝑁1
𝜕𝑥

𝜕𝑁2
𝜕𝑦

𝜕𝑁2
𝜕𝑥

𝜕𝑁3
𝜕𝑦

𝜕𝑁3
𝜕𝑥 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

(8.17) 

 
Napětí uvnitř prvku lze určit aplikací Hookova zákona: 

{𝜎} = [𝐸]{𝜀} = [𝐸][𝐺]{𝑢𝑖}, (8.18) 

Jednotlivé vektory obsahují následující členy:  

{𝜎} = �
𝜎𝑥
𝜎𝑦
𝜏𝑥𝑦

� , {𝜀} = �
𝜀𝑥
𝜀𝑦
𝛾𝑥𝑦

� 
(8.19) 

Pro matici materiálových konstant můžeme napsat pro případ rovinné napjatosti následující 
vztah: 

[𝐸] =
𝐸

1 − 𝜇2
�

1 𝜇 0
𝜇 1 0

0 0
1 − 𝜇

2

�, 

(8.20) 

a pro případ rovinné deformace: 
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[𝐸] =
𝐸

(1 + 𝜇)(1 − 2𝜇)
�

1 − 𝜇 𝜇 0
𝜇 1 − 𝜇 0

0 0
1 − 2𝜇

2

�. 

 

(8.21) 

Je nutno nezapomenout dopočítat další veličiny. V případě rovinné napjatosti dopočítat 
přetvoření ve směru 𝑧, tj. 𝜀𝑧 . V případě rovinné deformace napětí 𝜎𝑧. 
Matice tuhosti trojúhelníkového elementu se určí z rovnice (6.20): 

[𝑘] =  �[𝐺]𝑇

𝑉

[𝐸][𝐺]𝑑𝑉 =  𝑆𝑡[𝐺]𝑇[𝐸][𝐺], 

 

(8.22) 

kde 𝑆 je plocha elementu a 𝑡 je tloušťka. Pro případ rovinné napjatosti má matice tuhosti 
trojúhelníkového prvku tvar dle vzorce (8.24). 
Pro aplikaci zatížení na trojúhelníkový prvek můžeme využít rovnice (6.24). Můžeme ji 
přepsat do následujícího tvaru: 

{𝑓} = �[𝑁]𝑇{𝑋}𝑑𝑉
𝑉

+ �[𝑁]𝑇{𝑡}𝑑𝑆
𝑆  

+ {𝑓}𝑜 (8.23) 

První na pravé straně výrazu zahrnuje působení objemových sil, druhý člen působení 
povrchových sil a poslední člen zahrnuje síly osamělé, působící v uzlech.  
 

𝐾

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝑦232 +

1 − 𝜇
2

𝑥322
1 + 𝜇

2
𝑥32𝑦23 𝑦31𝑦23 +

1 + 𝜇
2

𝑥13𝑥32 𝜇𝑥13𝑦23 +
1 − 𝜇

2
𝑥32𝑦31 𝑦12𝑦23 +

1 − 𝜇
2

𝑥21𝑥32 𝜇𝑥21𝑦23 +
1 − 𝜇

2
𝑥32𝑦12

1 + 𝜇
2

𝑥32𝑦23 𝑥322 +
1 − 𝜇

2
𝑦232 𝜇𝑥32𝑦31 +

1 − 𝜇
2

𝑥13𝑦23 𝑥13𝑥32 +
1 − 𝜇

2
𝑦23𝑦31 𝜇𝑥32𝑦12 +

1 − 𝜇
2

𝑥21𝑦23 𝑥21𝑥32 +
1 − 𝜇

2
𝑦12𝑦23

𝑦31𝑦23 +
1 + 𝜇

2
𝑥13𝑥32 𝜇𝑥32𝑦31 +

1 − 𝜇
2

𝑥13𝑦23 𝑦312 +
1 − 𝜇

2
𝑥132

1 + 𝜇
2

𝑥13𝑦31 𝑦12𝑦31 +
1 − 𝜇

2
𝑥13𝑥21 𝜇𝑥21𝑦31 +

1 − 𝜇
2

𝑥13𝑦12 

𝜇𝑥13𝑦23 +
1 − 𝜇

2
𝑥32𝑦31 𝑥13𝑥32 +

1 − 𝜇
2

𝑦23𝑦31
1 + 𝜇

2
𝑥13𝑦31 𝑥132 +

1 − 𝜇
2

𝑦312 𝜇𝑥13𝑦12 +
1 − 𝜇

2
𝑥21𝑦31 𝑥13𝑥21 +

1 − 𝜇
2

𝑦12𝑦31

𝑦12𝑦23 +
1 − 𝜇

2
𝑥21𝑥32 𝜇𝑥32𝑦12 +

1 − 𝜇
2

𝑥21𝑦23 𝑦12𝑦31 +
1 − 𝜇

2
𝑥13𝑥21 𝜇𝑥13𝑦12 +

1 − 𝜇
2

𝑥21𝑦31 𝑦122 +
1 − 𝜇

2
𝑥212

1 + 𝜇
2

𝑥21𝑦12

𝜇𝑥21𝑦23 +
1 − 𝜇

2
𝑥32𝑦12 𝑥21𝑥32 +

1 − 𝜇
2

𝑦12𝑦23 𝜇𝑥21𝑦31 +
1 − 𝜇

2
𝑥13𝑦12 𝑥13𝑥21 +

1 − 𝜇
2

𝑦12𝑦31
1 + 𝜇

2
𝑥21𝑦12 𝑥212 +

1 − 𝜇
2

𝑦122 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

(8.24
) 

𝐾 =
𝐸𝑡

4𝑆Δ(1 − 𝜇2)
 𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 𝑦𝑖𝑗 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑗  

1.2 BILINEÁRNÍ OBDÉLNÍK PRVEK 

Trojúhelníkový prvek odvozeny v předešlé kapitole, je nejjednodušší element použitelný pro 
výpočet rovinných problémů pružnosti (rovinná napjatost či deformace). Je výhodný na 
ukázku odvození vícedimenzionálních prvků. Z praktického hlediska však nevykazuje 
nejlepší chování. Pro získání dostatečně kvalitních výsledků je nutno využitím velké množství 
trojúhelníkových prvků.  
Existuje velké množství elementů pro výpočty rovinných problémů. Ukažme si v následující 
kapitole bilineární čtvercový prvek.  
Uvažme prvek dle obrázku Obr. 2. Pro interpolaci posuvů nad prvkem zvolme bilineární 
funkce: 

𝑢(𝑥,𝑦) = 𝛼1 + 𝛼2𝑥 + 𝛼3𝑦 + 𝛼4𝑥𝑦 (8.25) 
𝑣(𝑥,𝑦) = 𝛼5 + 𝛼6𝑥 + 𝛼7𝑦 + 𝛼8𝑥𝑦  

Funkce se nazývají bilineární, protože se kvadrát ve funkci vyskytuje pouze při násobení 
𝑥 𝑎 𝑦. Element se proto nazývá bilineární. Strany zůstanou po přemístění uzlů rovné, stejně 
jako u trojúhelníkového prvku. Na rozdíl od něj jsou však složky přetvoření proměnné a ne 
konstantní.  
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2b

P(x,y)

x
y

u1 f1x u2 f2x

u4 f3xf4x u3

v1

f1y

v2

f2y

v3

f3y

v4

f4y

2a

1 2

34

 
Obr. 2 - Obdélníkový prvek 

Při odvození se bude postupovat obdobně jako v předchozích případech a proto bude 
odvození provedeno velmi stručně. Jediná změna bude ve volbě tvarových funkcí. Nebudeme 
je přímo odvozovat, ale vyjdeme přímo z jednodimenzionálních Lagrangeových 
interpolačních funkcí (viz numerická matematika v nižších ročnících). Tvarové funkce jsou 
tvořeny součinem dvou jednodimenzionálních interpolačních funkcí.  

𝑁1(𝑥, 𝑦) =
(𝑎 − 𝑥)(𝑏 − 𝑦)

4𝑎𝑏
 

 

𝑁2(𝑥,𝑦) =
(𝑎 + 𝑥)(𝑏 − 𝑦)

4𝑎𝑏
 

(8.26) 

𝑁3(𝑥,𝑦) =
(𝑎 + 𝑥)(𝑏 + 𝑦)

4𝑎𝑏
 

 

𝑁4(𝑥,𝑦) =
(𝑎 − 𝑥)(𝑏 + 𝑦)

4𝑎𝑏
 

 

Vektor posuvu zapišme následovně: 
{𝑢𝑖} = {𝑢1 𝑣1 𝑢2 𝑣2 𝑢3 𝑣3 𝑢4 𝑣4}𝑇 (8.27) 

Připravme dále: 
[𝐺] = [𝐺1 𝐺2 𝐺3 𝐺4], (8.28) 

kde: 
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[𝐺𝑖] =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑥

0

0
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑦

𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑦

𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑥 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

(8.29) 

Matice tuhosti lze odvodit pomocí vztahu (6.20). Pro tento typ elementu v rozepsané formě 
můžeme napsat (pro rovinnou napjatost): 

𝐾

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡4𝛽 +

2(1 − 𝜇)
𝛽

3
2

(1 + 𝜇) −4𝛽 +
1 − 𝜇
𝛽

−
3
2

(1 − 3𝜇) −2𝛽 −
1 − 𝜇
𝛽

−
3
2

(1 − 𝜇) 2𝛽 −
2(1 − 𝜇)

𝛽
3
2

(1 − 3𝜇)

3
2

(1 + 𝜇)
4
𝛽

+ 2(1 − 𝜇)𝛽
3
2

(1 − 3𝜇)
2
𝛽
− 2(1 − 𝜇)𝛽 −

3
2

(1 + 𝜇) −
2
𝛽
− (1 − 𝜇)𝛽 −

3
2

(1 − 3𝜇) −
4
𝛽

+ (1 − 𝜇)𝛽

−4𝛽 +
1 − 𝜇
𝛽

3
2

(1 − 3𝜇) 4𝛽 +
2(1 − 𝜇)

𝛽
−

3
2

(1 + 𝜇) 2𝛽 −
2(1 − 𝜇)

𝛽
−

3
2

(1 − 3𝜇) −2𝛽 −
1 − 𝜇
𝛽

3
2

(1 + 𝜇)

−
3
2

(1 − 3𝜇)
2
𝛽
− 2(1 − 𝜇)𝛽 −

3
2

(1 + 𝜇)
4
𝛽

+ 2(1 − 𝜇)𝛽
3
2

(1 − 3𝜇) −
4
𝛽

+ (1 − 𝜇)𝛽
3
2

(1 + 𝜇) −
2
𝛽
− (1 − 𝜇)𝛽

−2𝛽 −
1 − 𝜇
𝛽

−
3
2

(1 + 𝜇) 2𝛽 −
2(1 − 𝜇)

𝛽
3
2

(1 − 3𝜇) 4𝛽 +
2(1 − 𝜇)

𝛽
3
2

(1 + 𝜇) −4𝛽 +
1 − 𝜇
𝛽

−
3
2

(1 − 3𝜇)

−
3
2

(1 − 𝜇) −
2
𝛽
− (1 − 𝜇)𝛽 −

3
2

(1 − 3𝜇) −
4
𝛽

+ (1 − 𝜇)𝛽
3
2

(1 + 𝜇)
4
𝛽

+ 2(1 − 𝜇)𝛽
3
2

(1 − 3𝜇)
2
𝛽
− 2(1 − 𝜇)𝛽

2𝛽 −
2(1 − 𝜇)

𝛽
−

3
2

(1 − 3𝜇) −2𝛽 −
1 − 𝜇
𝛽

3
2

(1 + 𝜇) −4𝛽 +
1 − 𝜇
𝛽

3
2

(1 − 3𝜇) 4𝛽 +
2(1 − 𝜇)

𝛽
−

3
2

(1 + 𝜇)

3
2

(1 − 3𝜇) −
4
𝛽

+ (1 − 𝜇)𝛽
3
2

(1 + 𝜇) −
2
𝛽
− (1 − 𝜇)𝛽 −

3
2

(1 − 3𝜇)
2
𝛽
− 2(1 − 𝜇)𝛽 −

3
2

(1 + 𝜇)
4
𝛽

+ 2(1 − 𝜇)𝛽
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

(8.30) 

𝐾 =
𝐸𝑡

12(1 − 𝜇2)
 𝛽 =

𝑏
𝑎

 
  

 
Odvození dalších parametrů (např. silových) je obdobné jako u trojúhelníkového elementu a 
je necháno na laskavém čtenáři. 
Pro využití bilineárního obdélníkového prvku je nutné zachovat obdélníkový tvar, což je 
omezující podmínka. Pro pokrytí libovolné oblasti však můžeme s výhodou použít kombinací 
tohoto prvku s prvkem trojúhelníkovým. Oba dva elementy popisují posunutí na svých 
hranicích pomocí lineárních funkcí, a proto jsou prvky kompatibilní.  

1.3 POROVNÁNÍ LINEÁRNÍHO TROJÚHELNÍKU A 
OBDÉLNÍKOVÉHO BILINEÁRNÍHO PRVKU S ANALYTICKÝM 
ŘEŠENÍM OHYBU 

Uvažme čtvercovou desku o straně 𝑎 a tloušťce 𝑡. Pro jednoduchost bude uvažováno 
Poissonovo číslo 𝜇 = 0. Vyvoďme v desce čistý ohyb tak, že předepíšeme posunutí 𝑢 = ±𝛿. 
Vše je zobrazeno na obrázku Obr. 3. 
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δ 

 
Obr. 3 - Čistý ohyb (elastické řešení) 

Analytické řešení provedené na základě lineární matematické teorie pružnosti je následující: 

𝑢 = −
4𝑥𝑦𝛿
𝑎2

 
(8.31) 

𝑣 = �
4𝑥2

𝑎
− 1�

𝛿
2

  
 

A pro složky přetvoření: 

𝜀𝑥 = −
4𝑦𝛿
𝑎2

 
 

𝜀𝑦 = 0  (8.32) 

𝛾𝑥𝑦 = 0  

Deformační energie akumulována v desce je dána výrazem: 

𝑈 = � 𝑈0𝑑𝑉 =
𝑉

�
𝐸𝜀𝑥2

2
 𝑑𝑉 =

2
3
𝐸𝑡𝛿2

𝑉
 

(8.33) 

Uvažme nyní dva lineární trojúhelníkové elementy dle Obr. 4.  
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1

δ 

2

34

 
Obr. 4 – Čistý ohyb (dva trojúhelníkové prvky) 

Předepišme posunutí 𝑢𝑖 = ±𝛿. Bez odvození (necháme na laskavém čtenáři) generuje tato 
kombinace následující výsledky: 

{𝜀}(1) = �−
2𝛿
𝑎

  0 
2𝛿
𝑎
�
𝑇

 
 

{𝜀}(1) = �
2𝛿
𝑎

  0 −
2𝛿
𝑎
�
𝑇

 
(8.34) 

{𝐹} = 𝐸𝑡𝛿{−1.5, 0.5, 1.5,−0.5,−1.5, 0.5, 1.5,−0.5}𝑇  

𝑈𝑡𝑟𝑗 =
1
2

{𝑢𝑖}𝑇{𝐹} = 3𝐸𝑡𝛿2  

Teď uvažme jeden bilineární čtvercový element, viz Obr. 5.  
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21

δ 

34

 
Obr. 5 - Čistý ohyb (jeden obdélníkový prvek) 

Výsledky jsou následující: 

{𝜀}(1) = �
4𝑦𝛿
𝑎2

  0 −
4𝑥𝛿
𝑎2

�
𝑇

 
 

{𝐹} = 𝐸𝑡𝛿{−0.5, 0, 0.5, 0,−0.5, 0, 0.5,0}𝑇 (8.35) 

𝑈𝑐𝑡𝑣 =
1
2

{𝑢𝑖}𝑇{𝐹} = 𝐸𝑡𝛿2  

Z výsledků je patrno, že bilineární prvek je o hodně výkonnější než jeho trojúhelníkový 
protějšek. Bilineární prvek generuje správné výsledky 𝜀𝑥 a 𝜀𝑦. Energie deformace uložená 
v bilineárním elementu je 1.5 krát větší než hodnota exaktní. Naproti tomu u trojúhelníkového 
prvku je to již 4.5 krát více než exaktní řešení. Oba dva typy prvků však vypočítaly nenulovou 
hodnotu smykové složky přetvoření 𝛾𝑥𝑦.  Jedná se o parazitickou deformaci a jí odpovídající 
napětí. Jedná se o problematiku tzv. smykového zadržení (shear locking). O této problematice 
bude pojednáno ve vyšších ročnících a také budou ukázány postupy jak mu zabránit. 

1.4 ZÁVĚR 

Jak je patrno, postup odvozeni základních vztahů pro jednotlivé typy elementů se 
z formálního hlediska, při použití maticové symboliky, neliší od postupu odvozeného 
v kapitole 6. Obdobně to platí i pro sestavení výsledných matic pro celou soustavu. Z tohoto 
důvodu nebudou další rovinné či objemové prvky odvozovány. Pro zájemce je odvozeno 
v další literatuře zabývající se metodou konečných prvků. 
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1.5 CVIČENÍ 

Složitější případy okrajových podmínek – kontaktní úlohy, symetrie, 
Použití kontaktu – tento typ „okrajové podmínky“ je v současnosti využíván velmi často. 
Kontakty nám vždy úlohu komplikují, proto je vhodné se jim vyhnout, pokud to lze. Na 
druhou stranu je kontakt velmi silný nástroj při modelování reálných úloh.  
Pomocí kontaktu se dá realizovat:  

• pevné spojení součástí 
o S rozdílnou sítí 
o S rozdílným typem elementu (např. objemový a skořepinový element) 
o Překlenutí mezery (MPC) 

• Zadání vazby nebo zatížení (MPC – absolutně tuhý nebo poddajný) 
o Náhrada ložiska, kloubu 
o Rozvedení sil, momentů do vybraných uzlů 
o Nalisovaný spoj 

• Klasický kontakt – řeší dotyk dvou (nebo více) těles 
o Dle typu kontaktních těles (nosník, skořepina apod.) 
o Dle tření (bez tření, se třením) 
o Mezi tělesy nebo mezi elementy. 
o S absolutně tuhým tělesem 
o Atd. 

• Další (nebudeme probírat) 
o Kontakt mezi kapalinou a pevným tělesem. 

Využití kontaktu pro spojení rozdílných sítí.  
Jednoduchý kontakt Glue – pro pevné spojení rozdílných sítí. Máme dvě geometrické entity – 
mohou být vytvořeny například pomocí importu. Po vytvoření sítě zjistíme, že uzly 
v kontaktních plochách leží v různých místech a my je nemůžeme sloučit pomocí příkazu 
ekvivalence. 
V prvním kroku vytvoříme na tělesech, která chceme spojit, „kontakty“. Použijeme příkaz 
Boundary_Condition/ Contact. Options nastavíme na Deformable body – těleso v kontaktu se 
může deformovat. Zadáme jméno kontaktu – viz obr.1 A (New Set Name). Vybereme typ 
elementu na kterém budeme kontakt vytvářet – Target Element Type – 3D. V tomto případu 
nemusíme kontakt dále nastavovat (Input Data) a můžeme rovnou vybrat kontaktní entity 
(Select Application Region). Nejčastěji vybíráme geometrické (solid) nebo FEM (element) 
entity. V případě výběru elementů (FEM entity) musíme v případě přesíťování výběr 
opakovat. V ostatních případech musí být vybrané entity (např. solid) asociovány (spojeny) 
s elementy. Vybíráme vždy pouze jeden typ entit – Geometry nebo FEM nebo Region nebo 
Element Property.  
Na obr. 1 je ukázka vytvoření kontaktních těles u jednoduchého kontaktu mezi dvěma pásky 
s rozdílnou sítí (Kontakt_horni, Kontakt_spodni). 
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Obr. 1 Spojení těles s rozdílnou sítí 

Po vytvoření všech kontaktních těles ještě musíme nastavit vztahy mezi těmito tělesy. 
Vytvořené okrajové podmínky musíme zahrnout do tzv. Load Case. Toto je vhodné 
zkontrolovat, u jednoduchých úloh, kde nemáme několik variant zatížení ale pouze jednu – 
Default, se všechny okrajové podmínky (včetně kontaktů) přidají automaticky. 

 
Obr. 2 Load Case – výběr použitých zátěžných stavů. 

Posledním krokem při nastavení kontaktů je tzv. kontaktní tabulka. Kontaktní tabulka 
předepisuje, které kontakty jsou aktivní (budou se používat při výpočtu). Kontaktní tabulka se 
obvykle nastavuje při nastavení analýzy viz obr.3 
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Obr. 3 Nalezení kontaktní tabulky (Contact table) 

 
Obr. 4 Kontaktní tabulka 
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V tabulce najdeme seznam všech aktivních (obr.2) kontaktů  a jejich typ viz obr.4 A, B. 
Tabulka obsahuje nastavení obr. 4 C, D, E, F, G. V části kontaktní tabulky D nastavujeme 
kontakt mezi jednotlivými tělesy. Máme na výběr 3 možnosti: 

• T – Touch – klasický kontakt při dotyku dvou těles 
• G – Glue – slepení dvou těles 
• Prázdné políčko – nekontroluje kontakt. 
• Typ kontaktu změníme kliknutím na příslušné políčko. 

V našem případě nastavíme kontakt typu Glue mezi tělesy 1 a 2, ostatní políčka budou 
prázdná. Která tělesa nastavujeme, poznáme z části E, kde se obě nastavovaná tělesa zvýrazní.  
V části F jsou další možné nastavení a v části G jsou další parametry příslušné k nastavované 
dvojici kontaktů (např. tření).  
Užitečné nastavení a volby (obr. 4 F): 

• Retain Gaps/ Overlaps – Importované tělesa mají často nepřesnosti – tato volba může 
částečně eliminovat chyby vzniklé nedoléhajícími nebo překrývajícími se tělesy. 

• Stress-free Init Cont – minimalizuje kontaktní napětí vzniklé „na začátku“ řešení. 
• Contact Detection – způsob hledání kontaktů, u běžných úloh necháme defaultní 

nastavení (Automatic) 
• Allow Separation – dovolí rozdělení kontaktu 
• Delayed Slide off - Nastavení skluzu 
• Retain Moment – přenáší i moment. 

Nastavení hodnot (obr.4 G): 
• Distance Tolerance – vzdálenost, při které uvažujeme, že se uzel dotýká 
• Bias Factor – využíváme u skořepin, při nastavení 0 program kontroluje polohu uzlů 

na obou stranách stejně. 
• Separation Treshold – ovlivňuje rozdělení těles 
• Friction Coefficient – koeficient tření 
• Atd. 

Další nastavení kontaktu můžeme najít při volbě a nastavení typu úlohy – Solution Type / 
Solution Parameters. Důležitá volba, kterou u předchozích nastaveních nenajdete je volba 
typu tření (Contact Parameters / Friction). Můžeme vybrat z 7 možností, např. Shear, 
Coulomb, viz obr.5. Podle typu tření musíme zvolit také potřebné koeficienty. 
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Obr. 5 Další nastavení kontaktu. 

Kontakt typu Glue se používá také na spojení různých typů elementů (objemové, skořepinové, 
nosníkové): 

• Spojení dvou sítí můžeme provést „sečtením“ uzlů na společné oblasti. Tato varianta 
v řadě případů nemusí fungovat, nebo může dávat chybné výsledky – objemové a 
skořepinové prvky. 

• Solver 101 zatím neumožňuje spojování různých typů elemetnů (2D a 3D). 
• Napojení 2D a 3D elementů lze provést v solveru 400 (600, 700). 
• Pokud je napojení 2D a 3D elementů nezbytné pro řešení dané úlohy, je vhodné 

nastavení kontaktů nejprve vyzkoušet na jednoduché úloze. 

Ukážeme si nastavení kontaktu pro solver 400 (viz obr. 6): 
• Nejprve musíme přepnout řešič – Linear Static  - Solution Sequence 101 přepnene na 

Implicit Nonlinear - Solution Sequence 400. 
• Dále upravíme nastavení kontaktů v položce – Solution parameters/Contact 

parameters /Contact Detection. Zde zapneme volbu Glue Options – Pernament Gluing. 
• Užitečná může být také modifikace Distance Tolerance – což je oblast, ve které 

program hledá „kontaktní těleso“. 
• Následně nastavíme (nebo zkontrolujeme) Contact Table (obr. 3, obr. 4). 
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Obr. 6 Nastavení spojení 2D a 3D sítě. 

 
Obr. 7 Výsledky řešení napětí – redukované von Mises 

Na výsledcích (obr. 7) je patrné, že v místech spojení vzniká nerovnoměrně rozložené napětí. 
U složitějších tvarů mohou v místě kontaktu vznikat špičky – extrémy napětí způsobené 
kontaktem. Toto je nutné při hodnocení úlohy zohlednit.  
Kontakt můžeme využít také pro řešení nalisovaného spoje. Toto lze modelovat dvěma 
způsoby. Ukážeme si variantu, ve které využijeme kontaktní tabulku. Postup řešení: 

• Vytvoříme geometrický model a sít. 
• Zadáme vetknutí a sílu. 
• Vytvoříme kontaktní tělesa (stejně jako u pevného spojení viz obr.1). 
• Nastavíme solver 101 – necháme defaultní nastavení 
• Nastavíme kontaktní tabulku (nejlépe přes subcase viz. obr.3). Můžeme ponechat 

defaultní nastavení, ale je vhodné vypnout vlastní kontakty těleso 1  na těleso 1 a 
těleso 2 na těleso 2. Dále můžeme zadat koeficient tření (Friction Coefficient např. 0.2 
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– dle materiálů) a Distance tolerance. Vlastní přesah zadáme přes Interference Closure 
(0.01).  

 
Obr. 8 Nastavení nalisovaného spoje. 

 

Obr. 9 Výsledky řešení nalisovaného spoje.  Schéma a radiální, obvodové a osové napětí. 

Výsledky řešení jsou i přes hrubou sít celkem přesné, řešení je vhodné ověřit pomocí 
známého analytického řešení. 
Nyní se podíváme na kontakt dvou těles. Pro řešení budeme používat solver 101, u 
složitějších kontaktů (např. odvalování, vtlačování) je vhodnější použít nelineární řešiče 
(např. implicit nonlinear nebo msc.MARC). Základní úlohou je kontakt dvou těles typu solid. 
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Máme dvě tělesa – desky umístěné kolmo na sebe v malé vzdálenosti. Jedna strana desek je 
vetknutá, na horní desku působí na konci (opačném než vetknutí) síla. Rozměry, materiálové 
vlastnosti a sílu zvolíme tak, aby došlo ke kontaktu. Postup řešení: 

• Vytvoříme geometrický model a sít. 
• Zadáme vetknutí a sílu. 
• Vytvoříme kontaktní tělesa (stejně jako u pevného spojení viz obr.1) 
• Nastavíme solver 101 – necháme defaultní nastavení 
• Nastavíme kontaktní tabulku (nejlépe přes subcase viz. obr.3). Můžeme ponechat 

defaultní nastavení, ale je vhodné vypnout vlastní kontakty těleso 1  na těleso 1 a 
těleso 2 na těleso 2. Kontakt je definovaný jako Touch –T.  

 
Obr. 10 Nastavení kontaktu 
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Obr. 11 Výsledek řešení kontaktní úlohy – průběhy redukovaného napětí dle hypotézy von Mises. 

Posledním příkladem využití absolutně tuhého tělesa v kontaktu. Postup naznačíme v řešiči 
msc.Marc (Preferences / Analysis) viz obr.12. Budeme řešit deformaci desky, která se po 
zatížení začne dotýkat absolutně tuhé kruhové tyče. Máme více možností jak daný problém 
vyřešit.  

• Vytvořit „hodně tuhé“ elementy a “normální“ kontakt. Tuhé elementy vytvoříme 
např. zvýšením modulu pružnosti, použitím absolutně tuhých elementů, vetknutím 
všech uzlů tuhého tělesa, nebo jejich kombinací.  

• Vybrat do kontaktu nedeformovatelné těleso (Ridid Body). I zde je více možností, 
tyto jsou popsány dále. 

 
Obr. 12 Nastavení řešiče a tvar tělesa. 

 
Postup při nastavení kontaktní úlohy s nedeformovatelným tělesem je následující: 
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• Nastavení řešiče je první krok, v případě změny řešiče (Analysis Code) v průběhu 
řešení je vhodné zkontrolovat již provedené příkazy, zejména okrajové podmínky a 
materiál. Některé definice v MSC.Nastranu a MSC.Marcu se liší. 

• Vytvoříme geometrický model deformovatelného i absolutně tuhého tělesa. 
• U deformovatelného tělesa zadáme silové a deformační okrajové podmínky. 
• Přidáme kontakt u deformovatelného tělesa (standartní nastavení viz předchozí text), 

viz obr. 13 - 1 
o Přidáme kontaktu u nedeformovatelného tělesa (Rigid Body), viz obr. 13 - 2. U 

úlohy ve 3D zdáváme absolutně tuhou kontaktní plochu (2D), u úlohy 2D 
(rovinná napjatost, deformace) zadáváme absolutně tuhou křivku (1D). Obr. 13 
– 8 vybíráme Geometry, sít na absolutně tuhém elementu nemusí být 
vytvořena. 

o Přidáme kontaktu u nedeformovatelného tělesa (Rigid Body), viz obr. 13 - 2. U 
úlohy ve 3D zdáváme elementy (skořepinové prvky - 2D), u úlohy 2D (rovinná 
napjatost, deformace) zadáváme nosníkové elementy (1D). Obr. 13 – 8 
vybíráme Fem, sít na absolutně tuhém elementu musí být vytvořena, může, ale 
nemusí být vázána s geometrií. 

 
Obr. 13 Vytvoření kontaktních těles 

• Nastavení kontaktu (Input Data) u absolutně tuhého kontaktu (Ridid Body) obsahuje 
několik důležitých nastavení: 

o Flip Contact Side – otočení kontaktní plochy – šipka musí směřovat od 
kontaktu. 

o Null Initial Motion – nulový počáteční pohyb. 
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o Motion Control – nastavujeme typ a způsob pohybu tuhého tělesa. 
 Position – nastavení polohy, používáme i ve složitějších případech, kdy 

nastavujeme závislost polohy na čase. 
 Velocity – nastavení rychlosti pohybu (vektor), používáme i ve 

složitějších případech, kdy nastavujeme závislost rychlosti na čase. 
 Force/ Moment – nastavení zatížení, používáme ve složitějších 

případech, kdy nastavujeme závislost zatížení na čase. 
o Další položky se týkají nastavení Motion Control. V našem případě se 

absolutně tuhé těleso nepohybuje (nulový pohyb), proto ani další položky 
nemusíme vyplňovat. 

o Friction Coefficient – tření již bylo zmíněno dříve, viz obr. 5 C. I u řešiče 
MSC. marc je nastavení obdobné 

Výsledek řešení vidíme na obr. 14.  

 
Obr. 14 Výsledek řešení 
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3 Izoparametrická formulace elementů 

1 IZOPARAMETRICKÁ FORMULACE ELEMENTŮ 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY 

V této přednášce bude uvedena problematika tzv. izoparametrických prvků. 
Jedná se o velice výhodné typy prvků, které jsou využívány ve většině 
konečno-prvkových programech. Současně bude probrána problematika 
numerické integrace. 

 
 

 

MOTIVACE: 

V předchozích kapitolách byly odvozeny základní elementy pro 
jednodimenzionální, dvoudimenzionální a trojdimenzionální úlohy 
pružnosti. Tyto elementy se vyznačovaly tím, že měly přímé hrany. 
V případě pokrytí oblasti s obecnou hranicí, musí být použito více prvků 
(hustší síť), tak aby byla hranice správně vystižena. Alternativou je 
nadefinovat elementy se zakřivenými hranami. Mapované elementy mají 
však i další výhody. Izoparametrická formulace umožňuje nejen vytvářet 
elementy se zakřivenými hranami, ale i definovat „nekonečné“ elementy a 
singulární elementy pro aplikaci v oblasti lomové mechaniky. 

 

Audio 1.1 Motivace 
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1.1 IZOPARAMETRICKÝ ČTVERCOVÝ ELEMENT 

V předchozích kapitolách jsme si ukázeli, že „výkon“ trojúhelníkového prvku je poměrně 
malý a může vést k nepřesným výsledkům. Čtvercový prvek je výhodnější, ale má také svá 
omezení (tvar). Pro případ tvorby sítě nad iregulární (nepravidelnou) oblastí bude v této 
kapitole odvozen jednoduchý čtvercový izoparametrický element.  

1.1.1 Izoparametrická transformace geometrie elementu (mapování) 
Uvažme čtyřuzlový element daný na Obr. 1. Element je definován v přirozených souřadnicích 
(𝜉, 𝜂). Element definovaný v souřadném systému (𝜉, 𝜂) budeme nazývat rodičovský 
element. Tento prvek se budeme snažit transformovat do fyzického souřadného systému 
(𝑥, 𝑦). V přirozených souřadnicích je element čtvercový o rozměru 2 × 2, počátek 
souřadného systému je v jeho středu (těžišti). Ve skutečném fyzickém souřadném systému je 
element deformován do tvaru obecného rovinného útvaru se čtyřmi hranami.  

1

2

4
3

ξ =1ξ =-1 ξ 

η 

1 2

4 3

η=-1

η=1

x

y

ξ 

η 

P(x,y) ξ =1

ξ =-1

η=-1

η=1

 
Obr. 1 - Izoparametrický prvek (vlevo v přirozeném souřadném systému, vpravo transformován do 

skutečného prostoru) 

Bod v rodičovském souřadném systému (𝜉, 𝜂) přemapujeme do skutečného prostoru (𝑥, 𝑦) ve 
kterém budeme element používat. Musí však platit podmínka, že každý bod v rodičovském 
prostoru musí být jedinečně (unikátně) převedeny do skutečného prostoru. Transformace musí 
tedy obecně zajišťovat tato pravidla: 

• Každému bodu v rodičovském prostoru musí odpovídat bod ve skutečném prostoru. 
• Geometrický uzel referenčního (rodičovského) prvku odpovídá geometrickému uzlu 

skutečného prvku. 
• Části hranice mezi dvěma uzly referenčního prvku odpovídá části hranice skutečného 

prvku mezi odpovídajícími uzly. Tvar elementu je interpolován na základě uzlových 
souřadnic. 

Hledaná primární veličina nad daným elementem (např. posuv v deformační variantě metody 
konečných prvků pro pružná tělesa) {𝑢} je interpolována na základě posuvů uzlů daného 
prvku {𝑢𝑖}. Připomeňme maticový zápis (detailněji vyš předchozí učivo): 

{𝑢} = [𝑁]{𝑢𝑖} (9.1) 
Obdobným způsobem můžou být souřadnice libovolného bodu z jednoho prostoru převeden 
do prostoru druhého. Pomocí tvarových funkcí (pro transformaci geometrie) definovaných 
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v souřadnicích (𝜉, 𝜂), lze souřadnice libovolného bodu 𝑃 vyjádřit na základě pozic uzlů 
v souřadném systému (𝑥, 𝑦).   

𝑥(𝜉, 𝜂) = � 𝑁�𝑖(𝜉, 𝜂)𝑥𝑖

4

𝑖=1

 
(9.2) 

𝑦(𝜉, 𝜂) = � 𝑁�𝑖(𝜉, 𝜂)𝑦𝑖

4

𝑖=1

 
 

V maticovém zápisu: 
�𝑥𝜉𝜂� = [𝑁�(𝜉, 𝜂)]{𝑥𝑖} (9.3) 

Kde: 

�𝑥𝜉𝜂� = �𝑥(𝜉, 𝜂)
𝑦(𝜉, 𝜂)� (9.4) 

Dále vektor {𝑥𝑖} obsahuje souřadnice geometrických uzlů elementu v prostoru (𝑥, 𝑦). Takže 
je nutné znát pouze souřadnice těchto uzlů a všechny další body elementu jsou mapovány 
pomocí interpolačních tvarových funkcí 𝑁�𝑖(𝜉, 𝜂).  

{𝑥} = {𝑥1 𝑦1 𝑥2 𝑦2 𝑥3 𝑦3 𝑥4 𝑦4}𝑇 (9.5) 
 

[𝑁�] = �𝑁�1 0 𝑁�2 0 𝑁�3 0 𝑁�4 0
0 𝑁�1 0 𝑁�2 0 𝑁�3 0 𝑁�4

� 
(9.6) 

Tvarové funkce jsou Lagrangeovy interpolační polynomy v souřadnicích (𝜉, 𝜂). V rozepsané 
formě můžeme napstat: 

𝑁�1(𝜉, 𝜂) =
(1 − 𝜉)(1 − 𝜂)

4
 

 

𝑁�2(𝜉, 𝜂) =
(1 + 𝜉)(1 − 𝜂)

4
 

(9.7) 

𝑁�3(𝜉, 𝜂) =
(1 + 𝜉)(1 + 𝜂)

4
 

 

𝑁�4(𝜉, 𝜂) =
(1 − 𝜉)(1 + 𝜂)

4
 

 

Po transformaci (mapování), kdy je element převeden z rodičovského souřadného systému do 
fyzického souřadného systému, nemusí být zachována ortogonalita mezi osami 𝜉 a 𝜂. 
Elementy lze na základě interpolačních funkcí rozdělit do tří skupin: 

• Izoparametrické elementy 
• Subparametrické elementy 
• Superparametrické elementy 

Element se nazývá izoparametrický v tom případě, že tvar elementu (geometrie) je 
reprezentován pomocí stejných tvarových funkcí, jako jsou tvarové funkce pro reprezentaci 
hledané veličiny a současně jsou identické geometrické a interpolační uzly. Naopak je-li 
geometrie reprezentována nižším stupněm polynomu, mluvíme o prvku subparametrickém. 
Prvek  superparametický je takový, že geometrie je reprezentovaná funkcí s vyšším stupněm 
polynomu. Zde se budeme zabývat pouze prvky izoparametrickými, protože se jedná o 
nejpoužívanější a nejvýkonnější typy prvků.  

 

Audio 1.2 Elementy 

 
Znázornění jednotlivých typů prvku (nad trojúhelníkovým prvkem) je na Chyba! Nenalezen 
zdroj odkazů.. 
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6 Izoparametrická formulace elementů 

 
Obr. 2 - Typy prvků 

Základním principem při použití izoparametrických elementů je zabránění integraci ve 
skutečném prostoru. Nicméně, všechny výrazy pro definici chování elementu jsou odvozeny 
právě ve skutečných souřadnicích. Příkladem je například rovnice (6.20) pro výpočet matice 
tuhosti, jako základní charakteristiky elementu. Z tohoto důvodu budeme muset dále využít 
vztahy, kdy budou infinitezimální veličiny 𝑑𝑥 a 𝑑𝑦 vyjádřeny v závislosti na 𝑑𝜉 a 𝑑𝜂. Dále 
pak víme, že při výpočtu přetvoření nad elementem se počítá derivace tvarových funkcí 
vzhledem ke skutečnému souřadnému systému. Z toho důvodu musíme tedy konvertovat dále 
i derivace vzhledem k přirozeným souřadnicím.  
Vyjděme ze vztahu (9.2). Mezi diferenciálem (𝑑𝑥, 𝑑𝑦) a diferenciálem (𝑑𝜉, 𝑑𝜂) platí vztahy: 

𝑑𝑥 =
𝜕

𝜕𝜉
�� 𝑁�𝑖(𝜉, 𝜂)𝑥𝑖

4

𝑖=1

� 𝑑𝜉 +
𝜕

𝜕𝜂
�� 𝑁�𝑖(𝜉, 𝜂)𝑥𝑖

4

𝑖=1

� 𝑑𝜂 =
𝜕𝑥
𝜕𝜉

𝑑𝜉 +
𝜕𝑥
𝜕𝜂

𝑑𝜂 
(9.8) 

𝑑𝑦 =
𝜕

𝜕𝜉
�� 𝑁�𝑖(𝜉, 𝜂)𝑦𝑖

4

𝑖=1

� 𝑑𝜉 +
𝜕

𝜕𝜂
�� 𝑁�𝑖(𝜉, 𝜂)𝑦𝑖

4

𝑖=1

� 𝑑𝜂 =
𝜕𝑦
𝜕𝜉

𝑑𝜉 +
𝜕𝑦
𝜕𝜂

𝑑𝜂 
 

Derivace souřadnic lze zapsat do následujícího maticového tvaru: 

�𝑑𝑥
𝑑𝑦� =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝜕𝑥
𝜕𝜉

𝜕𝑥
𝜕𝜂

𝜕𝑦
𝜕𝜉

𝜕𝑦
𝜕𝜂⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

�𝑑𝜉
𝑑𝜂� = [𝐽]𝑇 �𝑑𝜉

𝑑𝜂�. 

(9.9) 

Kde: 

[𝐽] =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝜕𝑥
𝜕𝜉

𝜕𝑦
𝜕𝜉

𝜕𝑥
𝜕𝜂

𝜕𝑦
𝜕𝜂⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
 

(9.10) 

je tzv. Jakobián transformace.  
Podobně můžeme získat výraz pro derivace tvarových funkcí. Pro i-tý uzel platí: 

⎩
⎨

⎧
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑥
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑦 ⎭
⎬

⎫
= [𝐽]−1

⎩
⎨

⎧
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝜉
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝜂 ⎭
⎬

⎫
. 

(9.11) 

Jestliže [𝐽]−1 existuje, pak je transformace z (𝜉, 𝜂) do (𝑥, 𝑦) jednoznačná a reverzibilní.  
Pro dvojrozměrnou úlohu můžeme napsat pro libovolný integrál následující vztah: 
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� 𝐹(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 = � � 𝐹(𝑥(𝜉, 𝜂), 𝑦(𝜉, 𝜂))|𝐽|
1

−1

1

−1𝑆

𝑑𝜉𝑑𝜂 
(9.12) 

kde 𝐹(𝑥, 𝑦) je libovolná funkce definovaná nad plochou 𝑆. Determinant jakobiánu je označen 
symbolem |𝐽|.  

1.1.2 Matice tuhosti elementu 
 Připomeňme, že matice tuhosti je obecně definována rovnicí (6.20). Rovnice je platná pro 
libovolný element v oblasti lineární pružnosti odvozený na základě deformační varianty 
(primární neznáme posuvy). Tato rovnice musí platit tedy i pro izoparametrický prvek. 
S užitím vztahu (6.20) a (9.12) lze získat následující výraz: 

[𝐾] = 𝑡 � �[𝐺]𝑇[𝐸][𝐺]|𝐽|
1

−1

1

−1

𝑑𝜉𝑑𝜂 
(9.13) 

kde [𝐺] je matice dána rovnicí (8.27). Matice [𝐸] je dána výrazem (8.19) nebo (8.20). 

1.2 NUMERICKÁ INTEGRACE 

Pro vyjádření matice tuhosti je možné provést analytický výpočet integrálu. Tento postup je 
však složitý. Alternativně může být integrace provedena numericky. Při konečno-prvkové 
analýze se využívá druhého postupu. Nejpoužívanější metoda numerické integrace (při 
aplikaci metody konečných prvků) je bezesporu tzv. Gaussova integrace (Gaussova 
kvadratura). Gaussova integrace je výkonnější než jiné metody, např. Newton-Cotesova 
metoda. Pro výpočet s dostatečnou přesností potřebuje pouze malé množství integračních 
bodů. Je vhodná pro polynomické funkce, kdy lze získat přesné řešení. Například pro 
jednodimenzionální polynom řádu 2𝑛 − 1 dává přesný výsledek v případě integrace v 𝑛 
integračních bodech. Pro obecnou funkci nicméně je toto řešení přibližné.  

 

Audio 1.3 Numerická integrace 

 
 
Numerická integrace spočívá v převedení integrálu na sumaci vhodným kvadraturním 
vzorcem. Dále jsou uvedeny vzorce pro jedno-, dvou- a trojdimenzionální úlohu: 

� 𝑓(𝜉)𝑑𝜉
1

−1

= � 𝑤𝑖𝑓(𝜉𝑖),
𝑚

𝑖=1

 
 

� 𝑓(𝜉, 𝜂)𝑑𝜉𝑑𝜂 = � � 𝑤𝑖𝑤𝑗𝑓(𝜉𝑖, 𝜂𝑖),
𝑚

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

1 1

−1−1

 
 

� 𝑓(𝜉, 𝜂, 𝜁)𝑑𝜉𝑑𝜂
1 1 1

−1−1−1

𝑑𝜁 = � � � 𝑤𝑖𝑤𝑗𝑤𝑘𝑓(𝜉𝑖, 𝜂𝑖, 𝜁𝑖),
𝑚

𝑘=1

𝑚

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 
 

kde 𝑤 jsou váhové koeficienty, které jsou dány řádem kvadratury. Číslo 𝑚 udává počet 
integračních bodů, ve kterých je třeba vyčíslit integrand. Hodnoty jednotlivých vah a bodů, ve 
kterých se funkce vyjadřuje lze najít obecně v literatuře zabývající se numerickou 
matematikou, nebo přímo v literatuře zabývající se numerickými metodami mechaniky. Pro 
ukázku jsou zde uvedeny hodnoty pro jednodimenzionální problém: 
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𝑚 𝜉𝑖 𝑤𝑖 

1 0 2 

2 ± 0,577350269189626,     ( )31±   1 

 

3 
0 

± 0,774596669241483,    ( )53 /±  

0,888888888888889,     (8/9) 

0,555555555555556,     (5/9) 

 

 

4 

± 0,339981043584856,  













 −
±

7
5/623  

± 0,861136311594053,  













 +
±

7
5/623  

0,652145154862546,     







+

5/66
1

2
1  

0,347854845137454,     







−

5/66
1

2
1  

Tab. 1 – Integrační body a váhy pro jednodimenzionální integrály 

Počet integračních bodů ovlivňuje přesnost integrace a tím i výpočet matice tuhosti (popř. i 
jiných veličin). Setkáváme se s pojmy plná integrace a redukovaná integrace. Při plné 
integraci je řád integrace takový, že exaktně integruje matici tuhosti v nezdeformovaném tvar. 
V případě redukované integrace je řád nižší než v případě plné integrace. Redukovaný 
výpočet sice plně neintegruje danou rovnici, ale může zvýšit výkon elementu. Příkladem 
může být podintegrování prvku a odstranění, výše zmíněného, parazitického smyku. 

 

Audio 1.4 Numerická integrace 

 
 Problematika plné a redukované integrace bude probírána ve vyšších ročnících. Pro případ 
bilineárního prvku, viz obrázek Obr. 3 a tabulky tab. 2 a  

ξ 

η 

x
1,1 ξ 

η 1,2
x x

x x
1,1 2,1

2,2

a) b)
 

Obr. 3 - Plná a redukována integrace 






 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

9 Izoparametrická formulace elementů 

Číslo bodu 𝜉𝑖 𝜂𝑗 𝑤𝑖 𝑤𝑗 
1,1 0 0 1 1 
tab. 2 - Jednobodová integrace (jedná se o redukovanou integraci, pro případ bilineárního 

izoparametrického prvku) 

Číslo bodu 𝜉𝑖 𝜂𝑗 𝑤𝑖 𝑤𝑗 
1,1 −

1
√3

 −
1

√3
 1 1 

2,1 1
√3

 −
1

√3
 1 1 

1,2 −
1

√3
 

1
√3

 1 1 

2,2 1
√3

 
1

√3
 1 1 

tab. 3 – Čtyřbodová integrace (jedná se o plnou integraci, pro případ bilineárního izoparametrického 
prvku) 

Poznámku na konec. Gaussovu integraci lze použít pro libovolný integrál vyskytující se při 
formulací matic a vektorů v metodě konečných prvků, ne jenom pro odvození matice tuhosti.  

1.3 IZOPARAMETRICKÉ PRVKY VYŠŠÍCH STUPŇŮ 

Izoparametrická koncepce (obecně koncepce mapování) není omezena pouze na lineární typy 
tvarových funkcí, ale je použitelná i pro kvadratické, či vyšší typy prvků. Elementy s větším 
počtem uzlů (více než čtyři) umožňují vytvářet prvky se zakřivenými hranami (větší 
flexibilita tvaru) a také umožňují lépe popsat průběhy posuvů.  

 

Audio 1.5 Izoparametrická koncepce 

 
Na obrázku Obr. 4 jsou znázorněny dva typy izoparametrických elementů. Vidíme, že 
elementy na vlevo na obrázku obsahují pouze vnější uzly, naproti tomu elementy na pravé 
straně obrázku obsahují i tzv. vnitřní uzly. V horní části jsou znázorněny kvadratické 
elementy, ve spodní části obrázku jsou znázorněny elementy s kubickou náhradou.  
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ξ 

η 

ξ 

η 

ξ 

η 

ξ 

η 

 
Obr. 4 - Izoparametrické prvky vyšších stupňů 

Elementy, které obsahují pouze hraniční uzly, se nazývají serendipity elementy. Název je 
odvozen od toho, že elementy byly (z počátku) odvozeny intuitivně. Naproti tomu, elementy 
s vnitřními uzly jsou známy pod názvem Lagrangeovy elementy, protože tvarové funkce 
jsou odvozeny od Lagrangeových interpolačních polynomů. Připomeňme, že existují i tzv. 
Hermitovské prvky, které vycházejí z Hermitovských interpolačních funkcí a tím pádem 
obsahují i členy s derivacemi primární hledané veličiny. 

 

Audio 1.6 Serendipity elementy 
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1.4 CVIČENÍ 

Mezi nejjednodušší typy prvků patří 1D prvky. Patří sem například tyčový prvek (viz kap.2), 
nosníkový prvek, ale také např. pružiny, tlumiče apod. 
Nosníkový prvek – jeho typickým použitím jsou rámové konstrukce, haly apod. Oproti 
tyčovému prvku je schopen zachytit i momenty (ohybové, krouticí). V každém uzlu 
nosníkového prvku můžeme zachytit až 6 stupňů volnosti (3 posuvy a 3 rotace).  Postup při 
řešení úloh s nosníkovými prvky: 

• Prvním krokem bývá obvykle import a úprava, nebo vytvoření geometrického modelu. 
• Definice materiálu 
• Definice nosníkového prvku – Properties/Create/1D/Beam – obr. 1 A. 

o Zadáme název – obr. 1 B. 
o Zadáme nastavení typu – obr. 1 C, necháme to, co je vybráno. 
o Zadáme charakteristiky nosníku – Input Properties obr.1 D. 

 Section Name –„sekci“ vybíráme v případě, že známe průřez a sami jej 
definujeme. V případě, že známe charakteristiky průřezu ale ne jeho 
tvar, položku nevyplňujeme. 

 Material Name – Z nabídky vybereme materiál (již vytvořený 
v předchozím kroku – definice materiálu). Musíme zadat. 

 Bar Orientation – zadáváme souřadný systém elementu, musíme zadat 
(např. ve tvaru vektoru <0 1 0> ). 

 Area – plocha průřezu, musíme zadat. 
 Inertia 1,1- Inertia 2,2 – Inertia 1,2 – momenty setrvačnosti plochy 

osové a deviační. 
 Torsional Constant – Polární moment setrvačnosti 
 Atd.  

 
Obr. 1 Definice nosníkového prvku 
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o Zadáme oblast, na kterou chceme definované parametry aplikovat – Select 
Application Region. Můžeme zadat na elementy nebo na geometrické entity 
odpovídajícího typu (např. curve). 

• Vytvoříme síť. Přiřazení materiálových „Properties“ můžeme udělat několika 
způsoby.  

o V předchozím příkazu pomocí element Properites zadaných na příslušnou 
geometrii. 

o Při vytváření sítě vybereme příslušné properties z nabídky. 
o Při vytváření sítě vytvoříme nové properties. 
o Vytvoříme elementy bez properties, a v dalším kroku přiřadíme elementy 

modifikací příslušných properties. 

 
Obr. 2 Přiřazení properities k elementům. 

• Zadáme okrajové podmínky (silové a deformační) 
• Provedeme výpočet. 
• Načtení a zobrazení výsledků.  
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Obr.3 Průhyb nosníku. 

Definice nosníkového prvku – další možnosti. 
V případě, že průřez nosníku má „běžný“ tvar, můžeme jej vybrat z předdefinovaných 
tvarů. Stejně jako v předchozím případu vytvoříme „properites“ (Properties / Create / 1D / 
Beam / Input Properties… ). Klikneme na Create Sections , po otevření nabídky Beam 
Library vybereme z předdefinované nabídky viz obr. 5 D. Po výběru průřezu zadáme jeho 
rozměry viz obr.5 E. Nastavení viz obr. 5 B nemusíme měnit. Ve formuláři obr.5 C 
musíme zadat název průřezu (např. L, I, trubka). Pomocí tlačítka Calculate/Display 
přepočítáme charakteristické hodnoty průřezu (plocha průřezu, momenty setrvačnosti 
osové, deviační atd.) a zároveň se zobrazí v samostatném okně tvar průřezu včetně os a 
podrobnějšího popisu. V případě výběru průřezu nebudou v nadřazeném formuláři (obr. 1) 
aktivní políčka pro charakteristiky průřezu, které jsou svázané s tvarem průřezu (plocha 
průřezu, osový moment setrvačnosti plochy, deviační atd.)  

 
Obr. 4 Výběr z předdefinovaných tvarů (Sections). 

Pro lepší kontrolu je vhodné zvolený průřez zvýraznit pomocí příkazu Display/ 
LBC/Elem. Prop. Attributes. / Beam display. Příkaz lze použít pouze v případě, že zadáme 
tvar sekce, ta se pak graficky zobrazí. V našem případě jsme zadali pouze hodnoty 
potřebných charakteristik, tvar průřezu ne a nemůžeme jej tedy ani zobrazit. 
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Obr.5 Zobrazení tvaru průřezu (section) 

V případě špatné polohy průřezu můžeme jeho natočení provést pomocí změny rozměrů 
průřezu (např. L profil) nebo obecné natočení pomocí Bar orientation <0 1 0>  viz obr. 7. 
Další důležitá  možnost se týká posunutí profilu vůči těžišti Offset @ Node 1, Offset @ Node 
2 (k poloze těžiště se vztahují zatěžující síly a vazby). Toto můžeme najít pod položkou Bar 
orientation (viz obr.5). Posunutí zadáváme také pomocí vektoru, např. <5 0 0>   
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Obr. 6 Modifikace polohy průřezu vůči těžišti. 

V případě, že chceme průřez vytvořit sami (požadovaný průřez není v nabídce) máme několik 
možností jak postupovat: 

• Vytvoříme plochu přímo v editoru (Beam Library). 
• Geometrii importujeme z předem připraveného souboru. 
• Geometrii vytvoříme z již vytvořené plochy. 

Přiblížíme si první variantu, ostatní můžete vyzkoušet samostatně.  V Beam Library 
nastavíme Create/ Arbitrary Shape viz obr.7 A.  Dále vytvoříme obrys (Boudary Loops) nebo 
střednice (Centerline) v tabulce Obr.7 B. Položka Stress Rec reprezentuje body, ve kterých 
budeme počítat napětí.  Pomocí položky Obr.7 C zobrazíme okraje (tvar) nakresleného 
průřezu.  Podobně položka Obr. 7 E, která navíc spočte základní charakteristiky průřezu.  
Položka Obr.7 D slouží k uložení informací o průřezu do souboru. Je možné ho po úpravě 
importovat, případně použít jako podklad pro vytvoření nového průřezu.  
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Obr.7 Vytvoření vlastního průřezu (Section) 

Výsledkem řešení je u nosníkového prvku nejčastěji průhyb nebo napětí. Po načtení výsledků  
je můžeme prohlížet. Načtení výsledků provedeme příkazem Analysis / Access Results/ 
Attach XDB/ Result Entities (stačí kliknout na ikonu XDB) viz obr.8 A. Výsledkový formát 
XDB budeme používat nejčastěji , jedná se o defaultně nastavený výstup z řešiče 
MSC.nastran. Při připojování výsledkového souboru se do okna historie vypisuje průběh 
připojování a případné chyby viz obr.8 C. V případě, že se pokusíte připojit výsledky 
opakovaně v okně historie se červeným písmem zobrazí chyba. Pro zjištění připojeného 
souboru, nebo zrušení připojení se využívá příkazu Delete viz obr.8 C. U správně vyřešeného 
případu se po načtení objeví v záložce Result (viz obr.8 D – E) výsledky (Create/Quick plot). 
Budeme používat pouze defaultní nastavení uložení výsledků, ale např. u velkých úloh se 
často ukládají pouze vybrané výsledky, aby se zmenšila velikost výsledkového souboru. 
Nastavení výsledků lze provést např. v záložce Analyze/Entire Model/Full Run/ Subcases/ 
Output Requests. 
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Obr. 8 Načtení výsledkového souboru. 

Zobrazení výsledků provádíme pod záložkou Results (obr.8 D). Základní nabídka (Quick 
Plot) obsahuje nejčastěji používné nabídky pro zobrazení výsledků jako barevné škály. Pod 
nabídkou Quick  Plot najdeme 4 ikony. První (viz obr.9 A) obsahuje výsledky, další tři 
obsahují nastavení barevného zobrazení (Fringe Attributes), deformací (Deform Attributes) a 
animací (obr.9 B). Nejdůležitější je výběr řešení pro zobrazení barevné škály (Select Fringe 
Result - Obr.9 A-C) a výběr zobrazení deformací (Select Defomation Results - obr.9 A-D): 
Select Fringe Result – Nabídku v této okně můžeme ovlivnit volbou Analyze/Entire 
Model/Full Run/ Subcases/ Output Requests. Nám bude ovšem ve většině případů dostačovat 
defaultní nastavení.  Podle vybraného výsledku (např. Displacement, Translational – 
magnitude, X component, Y component, Z component) volíme dále Quantity. U posuvů to 
jsou posuvy v jednotlivých směrech a celkový posuv. U napětí to jsou např. složky tenzoru 
napětí - normálová a smyková napětí nebo hlavní napětí, redukovaná napětí atd. 
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Obr. 9 Základní volba pro zobrazení výsledků. 

Další často používané 1D prvky jsou pružiny (Spring) a tlumiče (Dumper). Do 1D prvků je 
zařazujeme, pokud jsou mezi dvěma uzly. Druhou variantu - 0D prvky obvykle zadáváme do 
jednohu uzlu, druhý konec pružiny (tlumiče) je na rámu, daný např. polohou v souřadném 
systému. 
Máme tři různé možnosti, jak zadat pružinu viz obr. 10: 

1. Využít znalostí základní pružnosti a pružinu definovat jako tyč nebo nosník (Rod, 
Beam). V tomto případě musíme zadat materiál a potřebné charakteristiky průřezu (viz 
obr. 1). Nebo zvolíme průřez, který má odpovídající tuhost (např. obr. 4). Tuhost 
pružiny v tomto případě musíme dopočíst na základě znalostí základní pružnosti.  

2. Další možnost umožnuje zadat tuhost ve vybraném „směru“ (UX, UY, UZ, RX, RY, 
RZ). Můžeme vybrat pouze jeden „směr“. Pružinu pak reprezentuje tuhost – Spring 
Constant (tlumení – Damping Coefficient). 

3. Poslední možnost, kterou zde zmíníme, je universální prvek Bush Joint. Tento 
umožňuje zadat tuhost (tlumení) obecně např. i v závislosti na frekvenci. Důležitá 
položka je Bush Orientation (obr. 10 C). Pokud zůstane prázdná, je souřadný systém 
pružiny definován počátečním a konečným bodem pružiny. Tuhost (tlumení) pak 
zadáváme ve „směrech“ 6 stupňů volnosti (3 posuvy, 3 rotace) tohoto souřadného 
systému. 
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Obr. 10 Tuhost pružiny. 

Poslední prvek, který zmíníme je potrubí (1D trubka s vnitřním přetlakem) obvykle 
označované jako Pipe. Potrubí se chová jako nosník (Beam), zde vybereme Options/ Curved 
w/Pipe Section viz. obr.11 A. V tomto případě nenastavujeme průřez (Input Properties) ale 
pouze střední průměr (Mean Pipe Radius) a tloušťku stěny (Pipe Thickness). Navíc musíme 
definovat vnitřní přetlak (Internal Pipe Press.) viz obr. 11 B. 

 
Obr. 11 Definice potrubí – Pipe 
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