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Seznam použitého značení 

 

l – délka stěny [m] 

h – výška stěny [m] 

t – tloušťka stěny [m] 

q – spojité rovnoměrné zatíţení [kN/m] 

Δx – vzdálenost mezi body sítě ve směru osy x [m] 

Δy – vzdálenost mezi body sítě ve směru osy y [m] 

a – vzdálenost omezující působení zatíţení z levé strany [m] 

b – vzdálenost omezující působení zatíţení z pravé strany [m] 

x – normálové napětí ve směru osy x [kPa] 

y – normálové napětí ve směru osy y [kPa] 

xy – smykové napětí v rovině stěny [kPa] 

 – Youngův modul pruţnosti [GPa] 

F – Airyho funkce 

i, j – souřadnice bodů ve směrech x, y 
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Úvod 

 

Zadáním předkládané bakalářské práce bylo vytvoření programu pro numerické řešení 

napjatosti stěn metodou sítí v programu Matlab. Dále vyhodnocení výsledků a jejich další 

vyuţití při řešení stěnové rovnice inverzní metodou.  

První část práce se zabývá stručným odvozením stěnové rovnice a popisem postupu 

při výpočtu stěn metodou sítí. Touto metodou lze spočítat napjatost izotropní stěny 

bez otvorů. 

Ve druhé kapitole je popsáno převedení metody sítí do algoritmu, který je vytvořen 

v programu Matlab. Jsou zde postupně uvedeny a vysvětleny části kódu od zadávání 

vstupních parametrů, přes hlavní výpočet aţ k funkcím vykreslování a exportu. Do programu 

bylo přidáno i uţivatelské rozhraní (Graphical User Interface) pro snadné pouţívání 

a přehledné zobrazení výsledků.  

Náplní třetí kapitoly je porovnání výsledků vytvořeného programu s výstupy 

z programu Scia Engineer. Porovnávány jsou plošné grafy napětí i napětí ve svislých řezech 

stěnou na několika příkladech. Pro tato srovnání byly voleny symetricky i nesymetricky 

zatíţené modely stěn.  

Čtvrtá a pátá kapitola uvádí moţnost vyuţití metody sítí pro výpočet svisle zatíţených 

vetknutých stěn. Poukazuje na sloţitost okrajových podmínek v oblasti vetknutí a moţnost 

dalšího zkoumání tohoto tématu. Výsledky jsou srovnávány se stěnou řešenou inverzní 

metodou. 

Závěr práce shrnuje porovnávané výsledky, návrhy pro zkoumání řešení vetknutých 

stěn metodou sítí a uvádí moţnosti vyuţití předkládaného programu. 
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1. Teorie 

 

1.1 Airyho funkce napětí   

Odvození Airyho funkce vychází z předpokladu rovinné napjatosti. Pro ten platí 

předpoklad, ţe všechna napětí, která nejsou rovnoběţná s danou rovinou (např. střednicovou 

rovinou stěny), jsou nulová. V případě roviny xy dojde k redukci vektorů napětí a deformací 

do podoby: 

   {               }
 
                   {               }

 
  (1) 

Je-li určeno, ţe objemové síly X, Y, Z = 0, potom jsou redukovány i statické rovnice: 

 
   

  
 

    

  
   

    

  
 

   

  
    (2) 

Dosazením fyzikálních rovnic 

    
 

 
(      )    

 

 
(      )     

      

 
    (3) 

do rovnice kompatibility 

 
    
   

 
    

   
 

     

    
   (4) 

a následnou úpravou se získá: 

 
    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
    (5) 

Společně se statickými rovnicemi (2) vznikne soustava tří diferenciálních rovnic. Zavedením 

funkce F(x,y) místo funkcí napětí x, y a xy: 

    
   

   
                

   

   
      

   

    
  (6) 

je po dosazení do rovnice (5) získáno: 

 
   

   
  

   

      
 

   

   
    (7) 

 

Rovnice (7) se nazývá stěnová nebo téţ biharmonická rovnice. Tyto spojitosti objevil v roce 

1862 G. B. Airy, a proto se funkci F říká Airyho funkce napětí. 
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1.2 Metoda sítí 

Metoda sítí je zaloţena na nahrazení derivací v Airyho funkci diferencemi. Místo 

diferenciální rovnice vznikne soustava algebraických rovnic. Jejich řešením jsou přibliţné 

hodnoty Airyho funkce v konečném počtu bodů plochy. Počet těchto bodů je ovlivněn 

hustotou sítě, kterou je daná plocha rozdělena.  

Náhrada parciálních derivací diferencemi je moţná díky jejich geometrickému 

významu. Parciální derivací funkce F(x) podle x v některém jejím bodě je získána hodnota 

tangenty úhlu (na Obr. 1 úhel ), který svírá tečna k funkci v tomto bodě s osou x. 

 

Obr. 1 Náhrada parciálních derivací diferencemi 

Na funkci F(x) jsou v Obr. 1 vyznačeny dva body B, C, vzdálené na obě strany od 

bodu A o dostatečně malé Δx. Po spojení těchto bodů je zřejmé, ţe výše zmíněný úhel  

určený parciální derivací se podobá úhlu ’, který svírá přímka BC s osou x. 

Na základě tohoto zjednodušení je moţno definovat vztahy pro první derivace:  

 
     

  
 

             

   
 

     

  
 

             

   
  (8) 

pro druhé derivace: 

 

      

   
 

                   

   
  

      

   
 

                   

   
  

(9) 



12 
 

i pro čtvrté derivace: 

 

      

   
 

                                   

   
  

      

   
 

                                   

   
  

      

      
 

 
                           (                   )                           

      
  

(10) 

Stanovením  (
  

  
)
 

    a  (
  

  
)
 

    a dosazením do stěnové rovnice (7) platí: 

 

               

  (                                      

             )

  (                                   )

   (             )                       

(11) 

Tuto rovnici je moţno sepsat pro kaţdý bod sítě, čímţ vznikne soustava lineárních rovnic. 

Jejím řešením jsou přibliţné hodnoty Airyho funkce F(x,y) ve všech bodech, které lze dále 

s vyuţitím vztahů (8), (9), (10) pouţít pro výpočet sloţek napětí: 

 

        
      

   
 

                   

     
  

(  )    
      

   
 

                   

     
  

(   )     
      

    
  

                                   

     
  

(12) 

 

Metoda sítí je metodou přibliţnou. Při výpočtu do ní nevstupují ţádné materiálové 

konstanty. V případě izotropních vlastností materiálu a za předpokladu, ţe řešená stěna není 

narušena otvory, nezáleţí napjatost na materiálu.  
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1.3 Okrajové podmínky 

Pro výpočet konkrétních hodnot Airyho funkce v bodech sítě je nutné vytvořit vektor 

pravých stran. Toho je docíleno pomocí L´Hermiteovy analogie, kterou sestavil v roce 1933 

L´Hermite, a která spočívá ve dvou hlavních bodech: 

1) Derivace funkce napětí ve směru vnější normály k hranici stěny je rovna normálové 

síle na fiktivním rámu, jehoţ střednice má stejný tvar a přenáší stejné zatíţení jako 

hranice stěny. 

2) Funkce napětí v hraničním bodě stěny je rovna ohybovému momentu v průřezu 

fiktivního rámu.  

Fiktivní rám je vytvořen rozdělením stěny v jejím spodním okraji, čímţ vzniká staticky určitá 

úloha. Průběh vnitřních sil fiktivního rámu pro svisle zatíţenou stěnu po horním okraji je na 

Obr. 2. V dalším výpočtu jsou vyuţívány vnitřní síly na tomto rámu – normálové síly 

a ohybové momenty.  

 

Obr. 2 Fiktivní rám 

Při výpočtu se vyuţívá tzv. pomocného kříţe (Obr. 3), který je sestaven díky výše 

uvedeným poznatkům vyjádřeným ve vztahu (11). Postupným posouváním jeho středu po 

jednotlivých bodech stěny je vytvořena celá soustava rovnic pro výpočet hodnot Airyho 

funkce. 

 
i-2 i-1 i i+1 i+2 

j+2 
  

α2 
  

j+1 
 

2 -4(1+ α2) 2 
 

j β2 -4(1+ β2) 8+6α2+6β2 -4(1+ β2) β2 

j-1 
 

2 -4(1+ α2) 2 
 

j-2 
  

α2 
  

Obr. 3 Pomocný kříţ pro výpočet hodnot 
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Při umístění kříţe do okrajových bodů zasahují koeficienty do hran a vnějších bodů 

okolo stěny. Zde jsou zohledněny okrajové podmínky a vzniká vektor pravých stran, do 

kterého jsou započítávány vnitřní síly na fiktivním rámu (Obr. 4). 

               

Obr. 4 Okrajové podmínky (levý horní roh stěny) 
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2. Program pro výpočet stěn metodou sítí 
 

Přiloţená aplikace je vytvořena ve výpočetním programu Matlab R2012 a slouţí pro 

výpočet prostě podepřených stěn metodou sítí. Je opatřena uţivatelským rozhraním 

(Graphical User Interface – Obr. 5), které umoţňuje snadné zadávání proměnných a přehledné 

zobrazení výsledků. Do vstupních údajů je moţno zadat rozměry stěny (délka, výška, 

tloušťka), hustotu sítě dělící stěnu, hodnotu zatíţení a popřípadě část stěny, na kterou má 

působit (Obr. 6). Správnost výpočtu provedeného programem byla ověřena porovnáním 

výsledků se softwarem Scia Engineer (kapitola 3.1 aţ kapitola 3.5). 

Po zadání vstupních veličin do příslušných textových polí a stisknutí tlačítka 

„Výpočet“ je spuštěn algoritmus, který je mu přiřazen. Jedná se o hlavní a nejobsáhlejší část 

programu. 

Samotný výpočet probíhá v těchto krocích: 

- Načtení proměnných z textových polí. 

- Ověření správnosti zadání a případné hlášení chyby (záporné rozměry apod.). 

- Výpočet vnitřních sil na fiktivním rámu. 

- Rozdělení bodů podle okrajových podmínek a vytvoření matice. 

- Výpočet hodnot Airyho funkce. 

- Výpočet napětí a upravených napětí s ořezanými maximy. 

- Vybrání hodnot pro svislé a vodorovné řezy. 

- Přiřazení vypočtených hodnot po délce a výšce stěny. 

- Zjištění poloh rolovacích lišt a tlačítek a vlastní vykreslení přes samostatné funkce. 

- Výstup hodnot do tabulkového editoru Excel a zajištění správného chodu programu. 

Dále jsou ve sloţce programu umístěny tři funkce vykreslování pro: dvourozměrné 

a trojrozměrné grafy a pro svislé i vodorovné řezy. 

 

Obr. 5 Uţivatelské rozhraní 
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Obr. 6 Výpočetní schéma stěny 

Výstup programu tvoří maticové a grafické zobrazení jednotlivých napětí (x, y, xy, 

1, 2). Pomocí rolovacích lišt je moţno si vybrat zda mají být výsledky zobrazeny 

dvourozměrně, trojrozměrně, popřípadě ve svislých nebo vodorovných řezech. 

 

2.1 Načtení proměnných z textových polí 

Jako první probíhá načtení vstupních dat z textových polí (označení pro 

Matlab: „edit“). Tyto hodnoty jsou získány funkcí get. Následuje příklad určení délky stěny. 

delkastring = get(handles.editdelka,'string'); 

delka = str2num(delkastring); 

Spojením handles.editdelka je získána vnitřní hodnota textového pole pojmenovaného 

editdelka. Údajem string je blíţe určen typ proměnné. Druhým příkazem str2num je řetězec 

znaků delkastring převeden na číselnou hodnotu a uloţen do proměnné delka. Stejným 

způsobem jsou získány i ostatní vstupní parametry (výška, tloušťka, velikost zatíţení, hustota 

sítě a koeficienty a, b). 

2.2 Ověření správnosti zadání 

Dalším krokem je ověření správnosti vstupních proměnných. V případě chybného 

zadání je uţivatel upozorněn, který údaj je nutno opravit. Následující podmínka zabraňuje 

zadání záporné nebo nulové délky stěny: 

if delka<=0 

    uiwait(msgbox('Delka nesmi byt nulova nebo zaporna','Chyba','modal')); 

    error('Vypocet nelze provest'); 

end 
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Pokud je délka zadána chybně, bude pomocí této funkce po stisknutí tlačítka „Výpočet“ 

zobrazeno dialogové okno poukazující na chybu (Obr. 7) a výpočet bude přerušen. Kromě 

nekorektních rozměrů stěny je kontrolováno, zda součet koeficientů a, b nepřekračuje 

celkovou délku stěny. 

 

Obr. 7 Upozornění na nesprávné zadání 

 

2.3 Výpočet vnitřních sil na fiktivním rámu 

Pro sestavení matice je nutné znát hodnoty vnitřních sil na fiktivním rámu, který 

vznikne rozdělením obrysu stěny v její spodní části (viz Obr. 2). Reakce Ra a Rb jsou 

v programu počítány z podmínek rovnováhy, jelikoţ se jedná o staticky určitou úlohu. Níţe 

uvedená část kódu počítá hodnoty ohybového momentu v jednotlivých bodech určených 

dělením dx. Proměnná cast zohledňuje, zda se nad počítaným bodem nachází spojité zatíţení.  

 

for i=2:pocetsloupcu+1 

    cast=(i-1)*dx; 

    if cast<=a 

        M(i)=Ra*dx*(i-1); 

    end 

     

    if cast>a 

        if cast<=delka-b 

            M(i)=Ra*dx*(i-1)-((dx*(i-1)-a)^2)*q/2; 

        end 

         

        if cast>delka-b 

            M(i)=Rb*(delka-dx*(i-1)); 

        end 

    end         

end 
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2.4 Rozdělení bodů podle okrajových podmínek a vytvoření matice 

Důleţitou částí programu je vytvoření matice hodnot pro metodu sítí. Jejím základem 

je rozdělení bodů stěny do skupin podle toho, jaké okrajové podmínky se na ně vztahují. Toto 

rozdělení je znázorněno na Obr. 8. Na skupinu č. 1 se okrajové podmínky nevztahují vůbec, 

na skupiny č. 2 – 25 se vztahují okrajové podmínky dle jejich souřadnic.  

 

 

Obr. 8 Rozdělení bodů do skupin 

Část algoritmu pro členění bodu do skupin: 

if souradnicei(p)>2  

    if souradnicei(p)<(pocetsloupcu-1) 

        if souradnicej(p)>2 

            if souradnicej(p)<(pocetrad-1)               

                mat(p,p)=kriz(7); 

                mat(p,p-1)=kriz(6); 

                mat(p,p-2)=kriz(5); 

                mat(p,p+1)=kriz(8); 

                mat(p,p+2)=kriz(9); 

                mat(p,p-pocetsloupcu)=kriz(3); 

                mat(p,p-pocetsloupcu+1)=kriz(4); 

                mat(p,p-pocetsloupcu-1)=kriz(2); 

                mat(p,p+pocetsloupcu)=kriz(11); 

                mat(p,p+pocetsloupcu+1)=kriz(12); 

                mat(p,p+pocetsloupcu-1)=kriz(10); 

                mat(p,p+2*pocetsloupcu)=kriz(13); 

                mat(p,p-2*pocetsloupcu)=kriz(1);  

            end 

        end      

    end 

end 
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Tento algoritmus hledá body ze sk.1, která se nachází ve střední části stěny a nepočítá se zde 

s vnitřními silami na fiktivním rámu. Čtyřmi podmínkami je kontrolováno, zda bod neleţí 

blízko okraje stěny a pokud ne, jsou do matice mat na patřičná místa přiřazeny hodnoty 

z pomocného kříţe (kapitola 1.3). V případě, ţe podmínky nejsou splněny, následují další 

ověření a bod je nakonec zařazen do patřičné skupiny. Postupným procházením všech bodů 

sítě je nakonec vytvořena celá matice a vektor pravých stran.  

 

2.5 Výpočet hodnot Airyho funkce a napětí  

Inverzí matice získané v předchozím kroku a jejím vynásobením s vektorem pravých 

stran jsou získány hodnoty Airyho funkce (proměnná Airy) v jednotlivých bodech stěny.  

for i=1:pocetrad+2 

    for j=1:pocetsloupcu+2 

        sigmax(i,j)=(Airy(i,j+1)+Airy(i+2,j+1)-2*Airy(i+1,j+1))/(tl*dy^2); 

        sigmay(i,j)=(Airy(i+1,j)+Airy(i+1,j+2)-2*Airy(i+1,j+1))/(tl*dx^2); 

  tauxy(i,j)=(Airy(i+2,j)+Airy(i,j+2)-Airy(i,j)- 

              Airy(i+2,j+2))/(4*tl*dx*dy); 

    end 

end 

Tímto cyklem jsou vypočítána napětí x, y a xy pro všechny body stěny. Z těch jsou dále 

dopočítána hlavní napětí σ1 a σ2. Pro přehledné vykreslování je nutné upravit matice 

odebráním oblastí okolo podpor. V těchto místech vznikají extrémy napětí, coţ omezuje 

přehledné sledování průběhů napětí v ploše stěny (kapitola 3.1 – Obr. 11). Oblast této úpravy 

je ovlivněna koeficienty korezx a korezy. 

korezx=ceil((pocetsloupcu+2)/6); 

korezy=ceil((pocetrad+2)/6); 

Velikosti těchto koeficientů jsou závislé na hustotě sítě a byly určeny na základě zkušenosti. 

Příkazem ceil je zajištěno, ţe výsledné koeficienty budou celá čísla. Následuje zkopírování 

matic napětí (v tomto případě sigmax) do nových proměnných (sigmaxorez). Tento krok 

umoţňuje přepínání mezi původními a ořezanými napětími. Jednoduchou úpravou jsou potom 

vynulovány oblasti v rozích stěny o velikosti (korezx, korezy). 

sigmaxorez=sigmax; 

for i=1:korezx 

    for j=1:korezy 

        sigmaxorez(pocetrad+3-j,i)=0; 

        sigmaxorez(pocetrad+3-j,pocetsloupcu+3-i)=0;  

    end 

end 
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2.6 Vodorovné a svislé řezy 

Za účelem detailnějšího popisu napěťového stavu stěny byly vytvořeny vodorovné 

a svislé řezy jednotlivými veličinami. Tyto řezy byly zvoleny v osách stěny, na jejích okrajích 

a ve čtvrtinách. Pro jejich vykreslení musí být vybrány vhodné řádky/sloupce z matic napětí.  

Následující část programu určuje svislé řezy pro počítané veličiny (v tomto případě 

napětí ). Zobrazovány jsou: řezy na okrajích stěny (sxlk,sxpk), v jejím středu (sxstred) 

a v levé a pravé čtvrtině stěny (sxctvr, sxtrictvrt). 

sxstred=sigmax(1:pocetrad+2,ceil(pocetsloupcu/2)+1); 

sxlk=sigmax(1:pocetrad+2,1); 

sxpk=sigmax(1:pocetrad+2,pocetsloupcu+2); 

sxctvrt=sigmax(1:pocetrad+2,ceil((pocetsloupcu+2)/4)); 

sxtrictvrt=sigmax(1:pocetrad+2,ceil((pocetsloupcu+2)*3/4)); 

Označení sloupců musí být celočíselné, coţ opět zajišťuje příkaz ceil. Řezy ostatními 

sledovanými veličinami (vodorovné i svislé) jsou získávány stejným způsobem.  

Dále je potřeba určit souřadnice pro vykreslování po výšce a délce stěny, aby výsledný 

graf odpovídal skutečným rozměrům. Doposud byly hodnoty napětí přiřazeny jednotlivým 

bodům sítě a tvar grafu tak záleţel na počtu dělení ve směru x a y. Pokud by byl tento počet 

v obou směrech shodný, i obdélníková stěna by se po vykreslení jevila jako čtvercová. 

Výsledné vektory h, b jsou závislé na proměnných vyska, delka, dx, dy, pocetrad 

a pocetsloupcu. 

soucet=vyska+dy; 

for i=1:pocetrad+2 

    soucet=soucet-dy; 

    h(i)=soucet;   

end 

  

soucet2=0-dx; 

for i=1:pocetsloupcu+2 

    soucet2=soucet2+dx; 

    b(i)=soucet2;     

end 
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V případě obdélníkové stěny o délce šest metrů a výšce tři metry, kdy vzdálenosti 

dx = dy = 0,5 m, jsou získány následující vektory h, b.  

h = (3,0  2,5  2,0  1,5  1,0  0,5  0) 

b = (0  0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  4,5  5,0  5,5  6,0) 

Hodnoty ve vektoru h jsou seřazeny sestupně kvůli správné orientaci grafů. Počátek souřadné 

soustavy je totiţ při výpočtu v pravém horním rohu stěny. 

 

2.7 Vykreslování grafů 

Jako první jsou zjištěny polohy rolovacích lišt a tlačítek, díky čemuţ program určí, které grafy 

mají být vykresleny. Opět je zde vyuţit příkaz get. 

graf = get(handles.popupmenuvybervykreslovani,'value'); 

     

kreslitplochy=get(handles.radiobuttonplochy,'value'); 

kreslitrezy=get(handles.radiobuttonrezy,'value'); 

kreslitpricne=get(handles.radiobuttonpricne,'value'); 

kreslitpodelne=get(handles.radiobuttonpodelne,'value'); 

     

dim2D=get(handles.radiobutton3,'value'); 

dim3D=get(handles.radiobutton6,'value'); 

orez=get(handles.radiobuttonorez,'value'); 

U tlačítek radiobutton získá program hodnotu 1 nebo 0 – tedy jestli je tlačítko sepnuté nebo 

ne. U rolovací lišty popupmenu získá hodnoty v rozmezí 1 aţ 6. Kaţdé číslo je přiřazeno 

jinému grafu (např. 1 pro Airyho funkci, 2 pro x atd.).  Poté je třeba určit, do kterých os se 

mají které grafy vykreslovat.   

osyplochy=[handles.axes1;get(handles.axes1,'Children')]; 

osypl=(handles.axes1); 

První řádek označuje vše, co je vykresleno v osách axes1 a vzniklá proměnná osyplochy se 

pouţívá pro skrývání/zviditelnění plošných grafů (viz níţe). Druhý řádek vytváří označení os 

osypl pro vykreslování těchto grafů. 

Další část kódu zjišťuje, zda je zaškrtnut radiobuttonplochy. Pokud ano, nastaví 

příkazem set všechny nepotřebné osy (např. pro řezy) jako neviditelné. Osyplochy, do kterých 

jsou vykreslovány plošné grafy, nastaví jako viditelné. Dále zjistí, zda je zaškrtnut 

radiobuttonorez a dle toho proběhne přes funkci vykresleniploch vykreslení plošného grafu 



22 
 

původního nebo ořezaného napětí. Na podobném principu program rozhoduje o kreslení 

vodorovných nebo svislých řezů. 

if kreslitplochy==1 

        set(osyrez1axes,'visible','off'); 

        set(osyrez2axes,'visible','off'); 

        set(osyrez3axes,'visible','off'); 

        set(osyrez4axes,'visible','off'); 

        set(osyrez5axes,'visible','off'); 

        set(osyrez6axes,'visible','off'); 

        set(osyrez7axes,'visible','off'); 

        set(osyrez8axes,'visible','off'); 

        set(osyrez9axes,'visible','off'); 

        set(osyrez10axes,'visible','off');         

        set(osyplochy,'visible','on')   

         

        if orez==0         

vykresleniploch(Airy,sigmax,sigmay,tauxy,sigma1,sigma2,b,h,graf,dim2D, 

                dim3D,osyplochy,osypl); 

        end 

   

        if orez==1          

vykresleniploch(Airy,sigmaxorez,sigmayorez,tauxyorez,sigma1orez,sigma2orez, 

                b,h,graf,dim2D,dim3D,osyplochy,osypl); 

        end         

end 

 

2.8 Vykreslovací funkce 

Samotné vykreslování grafů zajišťují funkce vykresleniploch, vykreslenirezu 

a vykreslenirezu2. Následující část kódu popisuje funkci vykresleniploch. Další dvě funkce 

fungují analogicky. 

axes(osypl); 

if dim2D==1     

    rotate3d off     

        if graf==1 

            surf(Airy)            

            axis equal 

            view(0,90) 

            colormap jet 

            colorbar   

        end 

end 
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Příkazem axes jsou jako aktivní osy určeny osypl. Podmínkou if dim2d==1 je zjištěno, zda 

má být vykreslen dvourozměrný graf. Pokud je splněna, je příkazem rotate3d off vypnuta 

moţnost otáčet grafem pomocí kurzoru myši. Další podmínka if graf==1 určuje, který graf 

z rolovací nabídky popumenuvybervykreslovani má být vykreslen. Ve funkci jsou zahrnuty 

všechny moţnosti (tedy 1 – 6), ale zde je uveden kód pouze pro vykreslení Airyho funkce. To 

je provedeno příkazem surf, který vytváří trojrozměrné grafy a následnou úpravou jejich 

vlastností. Axis equal zajišťuje stejné měřítko pro obě osy x, y. View(0,90) určuje pohled 

kolmo seshora na rovinu xy, čímţ vznikne dojem dvourozměrného grafu (Obr. 9). Colormap 

jet nastavuje rozsah barev pro vykreslování. V tomto případě od nejniţších hodnot (modrá), 

přes nulové hodnoty (zelená), k nejvyšším hodnotám (červená). Colorbar zobrazí vedle grafu 

barevnou škálu výsledků. Vykreslení trojrozměrných grafů je prováděno velmi podobně 

s několika rozdíly. Rotate3d je nastaveno jako on, aby bylo moţno grafem otáčet. Osy jsou 

nastaveny příkazem axis tight. Při vykreslování se sice nezachová poměr délky a výšky stěny, 

ale výsledky jsou zobrazeny přehledně. 

 

Obr. 9 Vznik dvojrozměrného grafu 

 

2.9 Tabulkový výstup do excelu 

Pro zobrazení matic napětí a jejich další vyuţití bylo přidáno tlačítko pro zkopírování 

výsledků do souboru vystupzprogramu.xlsx, který se nachází v hlavní sloţce programu. Před 

kaţdým dalším exportováním je nutno stávající soubor smazat nebo přejmenovat, aby nedošlo 

k překrývání různě velkých matic výsledků. 

 

warning('off','MATLAB:xlswrite:AddSheet'); 

filename='vystupzprogramu.xlsx'; 

xlswrite(filename,Airy,'Airyho funkce','B2'); 
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xlswrite(filename,sigmax,'Sigma x','B2'); 

xlswrite(filename,sigmay,'Sigma y','B2'); 

xlswrite(filename,tauxy,'Tau xy','B2'); 

xlswrite(filename,sigma1,'Sigma 1','B2'); 

xlswrite(filename,sigma2,'Sigma 2','B2'); 

uiwait(msgbox('Pred pristim exportovanim je nutno smazat/prejmenovat 

vznikly XLS soubor','Upozorneni','modal')); 

 

Na prvním řádku je vypnuto varování zobrazující se v hlavním okně programu Matlab, 

poukazující na nově vznikající listy v souborech. Příkazem filename je nastaven jako aktivní 

soubor vytupzprogramu.xlsx, do kterého je následně zapisováno pomocí funkce xlswrite. 

V závorce za touto funkcí je postupně určeno, do kterého souboru se má zapisovat, která 

matice, jak má být pojmenován list a ve které buňce se má nacházet levý horní prvek matice. 

Pomocí příkazu uiwait(msgbox) je po dokončení zápisu zobrazena zpráva uţivateli 

upozorňující na nutnost smazání/přejmenování souboru před příštím zápisem. 

Posledním krokem je zajištění správného chodu programu. Všechny výše popsané 

funkce jsou provedeny po stisknutí tlačítka Výpočet. Bez dalších úprav by bylo nutné při 

kaţdé změně výběru grafu nebo napětí spustit znovu výpočet. To by bylo nepraktické a při 

větších hustotách sítě i časově náročné. Jednotlivá tlačítka a lišty tak mají přiřazené funkce 

callbacks, které jsou provedeny při určitém úkonu (např. změna výběru v rolovací liště). 

V těchto funkcích probíhá znovu vykreslování popsané výše, a program tak reaguje na 

aktuální nastavení bez nutnosti opětovného výpočtu. Pro jejich fungování je ale nutno převést 

proměnné z lokálních na globální (např. handles.sigmax=sigmax). S lokálními proměnnými 

je totiţ moţno pracovat pouze v rámci jedné funkce. V jednotlivých callbacks je poté potřeba 

převést proměnné zpátky na lokální (např. sigmax=handles.sigmax). 
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3. Praktické ukázky programu  

 

3.1 Čtvercová stěna 

Pro první srovnání výsledků byla zvolena čtvercová stěna tloušťky 0,3 m o délce 

hrany 6 m. Hustota sítě byla zpočátku určena vzdálenostmi Δx, Δy = 0,2 m, později Δx, Δy = 

= 0,1 m. Spojité zatíţení o velikosti 10 kN/m působí po celé délce horní hrany (obecné 

schéma viz Obr. 2) 

Jelikoţ je stěna symetricky zatíţena, měla by být i všechna napětí symetrická. 

Souměrnost výsledků lze ověřit zobrazením 3D grafu Airyho funkce viz Obr. 10. Zdánlivé 

rozdíly (barevná odlišnost) v hodnotách funkce na okrajích grafu jsou způsobeny stylem 

vykreslování programu Matlab. Hodnota pro vybarvení prvku je brána z jeho levého okraje, 

a proto se pak jeví na levé straně grafu niţší. 

                                              

Obr. 10 Symetrie Airyho funkce 

Srovnání plošně zobrazených hodnot napětí x spočítaných Matlabem a programem 

Scia Engineer je zobrazeno na Obr. 11. Díky velkým napětím, která vznikají v oblasti podpor, 

je obtíţné sledovat jejich průběh ve zbytku stěny, jak bylo uvedeno v předešlé kapitole. 

V programu Scia Engineer byl tento jev omezen sloţením modelu ze tří částí, a tak vznikla 

moţnost nezobrazovat hodnoty okolo dolních rohů stěny. Ve vytvořeném programu byla 

přidána funkce „ořezat špičky“ umoţňující vynulovat hodnoty napětí okolo podpor. Oblast 

vynulování je určena na základě velikosti hodnot Δx, Δy. Tato moţnost zpřehledňuje výsledky 

hlavně při vyšších hustotách sítě. Vliv těchto úprav na přehlednost výsledků je vidět na 

Obr. 12.  
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Obr. 11 Napětí x (vlevo Scia Engineer, vpravo Matlab) 

 

Obr. 12 Napětí x s odebranými maximy (vlevo Scia Engineer, vpravo Matlab) 

Z těchto srovnání je patrno, ţe jak hodnoty, tak i tvary napětí spolu korespondují. Při 

zmenšení vzdáleností Δx, Δy na 0,1 m je podobnost obou grafů ještě více patrná (Obr. 13). 

Odchylky v maximálních hodnotách mohou být způsobeny různou hustotou sítě a odlišnými 

způsoby výpočtu. Vytvořený program počítá napětí metodou sítí, zatímco Scia Engineer 

pouţívá metodu konečných prvků.  
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Obr. 13 Napětí x s odebranými maximy (větší hustota sítě) 

Porovnání napětí σy je vidět na Obr. 7. Kvůli zřetelnosti výsledků je ponechána větší 

hustota sítě a jsou odebrána maxima napětí. 

 

Obr. 14 Napětí y (vlevo Scia Engineer, vpravo Matlab) 

Stejným způsobem jsou porovnána smyková napětí xy (Obr. 15), hlavní napětí 1 

(Obr. 16) a hlavní napětí 2 (Obr. 17). Ve všech případech jsou průběhy i hodnoty napětí 

odpovídající. 
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Obr. 15 Napětí xy (vlevo Scia Engineer, vpravo Matlab) 

 

Obr. 16 Napětí 1 (vlevo Scia Engineer, vpravo Matlab) 

 

Obr. 17 Napětí 2 (vlevo Scia Engineer, vpravo Matlab) 
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Pro přesnější analýzu napěťového stavu stěny je vhodné zobrazit průběhy hledaných 

veličin v jednotlivých řezech. Na Obr. 18 jsou zobrazeny svislé řezy napětím x spočítané 

programem Matlab. Pod nimi (Obr. 19) jsou pro srovnání vykresleny řezy napětím x 

vypočítané v programu Scia Engineer. Poměrné měřítko nemohlo být zachováno kvůli 

extrémům napětí vznikajicím v oblasti podpor.  

 

Obr. 18 Svislé řezy napětím σx [kPa] (Matlab) 

 

Obr. 19 Svislé řezy napětím σx [kPa] (Scia Engineer) 

Dalšími porovnávanými napětími jsou y (Obr. 20, Obr. 21) a xy (Obr. 22, Obr. 23). 

Průběhy i hodnoty napětí si vzájemně odpovídají, aţ na výše zmíněné oblasti kolem podpor. 

Odpovídající jsou i totoţné průběhy napětí v obou čtvrtinách stěny způsobené symetrickým 

zatíţením. Nepravidelný průběh napětí xy v řezu středem a levým okrajem stěny je 

vykreslením prakticky nulových hodnot.  
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Obr. 20 Svislé řezy napětím y [kPa] (Matlab) 

 

Obr. 21 Svislé řezy napětím y [kPa] (Scia Engineer) 

 

 

Obr. 22 Svislé řezy napětím xy [kPa] (Matlab) 
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Obr. 23 Svislé řezy napětím xy [kPa] (Scia Engineer) 

 

V případě, ţe si odpovídají svislé řezy, musí si odpovídat i řezy vodorovné. Pro 

porovnání bylo vybráno napětí xy. Řez v ose stěny je na Obr. 24 a řez její horní čtvrtinou na 

Obr. 25.  

 

Obr. 24 Vodorovný řez napětím xy [kPa] v ose stěny 

 

Obr. 25 Vodorovný řez napětím xy [kPa] v horní čtvrtině 
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3.2 Obdélníková stěna 1  

Čtvercová stěna je ideální konstrukcí a byla zvolena pro jednoduché ověření 

správnosti výsledku počítaných vytvořeným programem.      

 Jako další byla do programu zadána obdélníková stěna tloušťky 0,3 m o délce 3 m 

a výšce 6 m. Hustota sítě byla určena vzdálenostmi Δx, Δy = 0,1 m. Spojité zatíţení 

o velikosti 10 kN/m působí opět po celé délce horní hrany.     

 Na Obr. 26 jsou vidět napětí x, y, a xy spočítaná programem Scia Engineer 

s odebranými extrémy napětí. Pod nimi (Obr. 27) jsou stejná napětí spočítaná pomocí 

programu Matlab. Rozdíly v maximálních napětích mohou být mimo jiné způsobeny různými 

tvary oblastí kolem podpor. 

 

Obr. 26 Napětí x, y, a xy (Scia Engineer) 

 

Obr. 27 Napětí x, y, a xy (Matlab) 
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Pruběhy napětí x v jednotlivých řezech jsou zobrazeny na Obr. 28 a Obr. 29. Stejně jako 

v předchozím případě jsou porovnávána i napětí y (Obr. 30, Obr. 31) a xy (Obr. 32, Obr. 33). 

 

Obr. 28 Svislé řezy napětím x [kPa] (Matlab) 

 

Obr. 29 Svislé řezy napětím x [kPa] (Scia Engineer) 

 

Obr. 30 Svislé řezy napětím y [kPa] (Matlab) 
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Obr. 31 Svislé řezy napětím y [kPa] (Scia Engineer) 

 

Obr. 32 Svislé řezy napětím xy [kPa] (Matlab) 

 

Obr. 33 Svislé řezy napětím xy [kPa] (Scia Engineer) 

Pruběhy i hodnoty napětí si opět vzájemně odpovídají, aţ na extrémy napětí poblíţ 

podpor. Stejně tak se znovu objevila téměř nulová napětí xy (Obr. 32). 
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3.3 Obdélníková stěna 2 

Třetí porovnávanou konstrukcí je obdélníková stěna tloušťky 0,3 m o délce 6 m 

a výšce 3 m. Hustota sítě zůstává stejná jako v minulých příkladech  (Δx, Δy = 0,1 m). Spojité 

zatíţení o velikosti 10 kN/m působí po celé délce horní hrany. Srovnání plošných grafů napětí 

jsou zobrazena na Obr. 34 (x), Obr. 35 (y) a Obr. 36 (xy). 

 

Obr. 34 Napětí x (vlevo Scia Engineer, vpravo Matlab) 

 

Obr. 35 Napětí y (vlevo Scia Engineer, vpravo Matlab) 

 

Obr. 36 Napětí xy (vlevo Scia Engineer, vpravo Matlab) 
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3.4 Nesymetricky zatížená obdélníková stěna 1 

 

Obr. 37 Schéma příkladu č.4 

 

Obr. 38 Napětí x (vlevo Scia Engineer, vpravo Matlab) 

 

Obr. 39 Napětí y (vlevo Scia Engineer, vpravo Matlab) 

 

Obr. 40 Napětí xy (vlevo Scia Engineer, vpravo Matlab) 
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3.5 Nesymetricky zatížená obdélníková stěna 2  

 

 

Obr. 41 Schéma příkladu č. 5 

 

Obr. 42 Napětí x (vlevo Scia Engineer, vpravo Matlab) 

 

Obr. 43 Napětí y (vlevo Scia Engineer, vpravo Matlab) 
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Obr. 44 Napětí xy (vlevo Scia Engineer, vpravo Matlab) 

 

V podkapitolách 3.4 a 3.5 byly porovnány další dvě stěny (Obr. 37 a Obr. 41). Plošné 

grafy napětí x (Obr. 38 a Obr. 42), y (Obr. 39 a Obr. 43) a xy (Obr. 40 a Obr. 44) si 

vzájemně odpovídají a dokazují, ţe program je schopen správně počítat i nesymetricky 

zatíţené stěny. 
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4. Vetknutá stěna řešená metodou sítí 

 

Po ověření správnosti výpočtů programu pro prostě podepřenou stěnu byl proveden 

pokus převést získané zkušenosti na stěnu vetknutou. Tento typ konstrukce je pro výpočet 

sloţitější, a to zejména kvůli okrajovým podmínkám v oblasti vetknutí. Schéma řešené stěny 

je znázorněno na Obr. 45.  

 

Obr. 45 Schéma vetknuté stěny 

Rozdělením stěny v její dolní hraně vznikl fiktivní rám, na kterém bylo nutno určit 

průběhy vnitřních sil potřebných pro výpočet. Pro stanovení okrajových podmínek byly 

v programu Scia Engineer vymodelovány a spočítány tři vetknuté stěny (6 m x 6 m, 

6 m x 3 m, 3 m x 6 m). Tyto stěny byly zatíţeny po délce celé horní hrany spojitým zatíţením. 

Následně bylo sledováno rozloţení reakcí ve vetknutí, které bylo vyuţito pro stanovení 

okrajových podmínek.  

Rozloţení momentových reakcí ve vetknutí spočítané programem Scia Engineer bylo 

závislé na poměru délky a výšky stěny. Na fiktivním rámu tedy nelze jednoznačně určit 

nejvhodnější průběh vnitřních sil pro všechny tvary stěn.   

Normálová síla ve stojině se po výšce příliš nelišila, byla proto pro zjednodušení 

určena jako konstatní po celé výšce. 

 Z momentových reakcí ve vetknutí byly na stojině rámu určeny dva typy 

momentového zatíţení, které tyto reakce nahrazují. Jedná se o rovnoměrné (Obr. 46) 

a trojúhelníkové (Obr. 47) zatíţení, které více odpovídá reakcím z programu Scia Engineer. 

Na takto zatíţených rámech byly vypočítány odpovídající vnitřní síly.  
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Obr. 46 Fiktivní rám – rovnoměrné momentové zatíţení 

 

Obr. 47 Fiktivní rám – trojúhelníkové momentové zatíţení 

Po upravení vytvořeného programu pro nové okrajové podmínky byly postupně 

vyzkoušeny oba průběhy momentů. Ani jeden ale nevedl k dostatečne odpovídajícím 

výsledkům. Ukázka plošného grafu smykového napětí xy v případě čtvercové stěny o délce 

hrany 6 m, tloušťce 0,3 m a zatíţení o velikosti 10 kN/m je na Obr. 48. Pro sledování průběhu 

napětí v ploše stěny bylo nutné zvětšit oblasti vynulování maxim napětí. 

 

Obr. 48 Napětí xy (vlevo Scia Engineer, vpravo Matlab) 
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Z porovnání je vidět, ţe hodnoty a průběh napětí si odpovídají jen přibliţně. V rozích 

stěny u vetknutí vznikají velké extrémy napětí. Oproti prostě podepřenému případu zasahují 

do mnohem větší plochy stěny.        

 Průběhy reakcí ve vetknutí by bylo vhodné podrobněji prozkoumat pomocí jiných 

programů (např. Ansys, Comsol), které umoţnují detailnější popis sledovaných veličin. 



42 
 

5. Vetknutá stěna řešená inverzní metodou 

 

Pro poslední srovnání byl proveden výpočet inverzní metodou. Počítána byla 

čtvercová stěna totoţná jako v předchozí kapitole (Obr. 49). Jedinou změnou je posunutí 

počátku souřadného systému do středu stěny. 

 

Obr. 49 Schéma vetknuté stěny 

Airyho funkce byla zvolena ve tvaru: 

                 (13) 

Po kontrole podmínek pro stěnovou rovnici (7): 

 
   

   
   

   

   
   

   

      
    (14) 

byly z okrajových podmínek pro toto zadání: 

   
 

 
                                           

 

 
   ∫      

   

    

      (15) 

vypočítány koeficienty a, b, c: 

    
  

 
           (16) 

Dosazením koeficientů do Airyho funkce (13) a s pomocí vztahů z první kapitoly (12) byla 

určena rovnice pro smykové napětí xy: 

     
 

 
            (17) 
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Porovnání plošného grafu tohoto napětí s výsledky z předešlé kapitoly je na Obr. 50. 

Hodnoty napětí si vzájemně odpovídají, ale průběhy jen částečně. V případě takto zvolené 

Airyho funkce totiţ není napětí xy závislé na souřadnici y. 

 

Obr. 50 Napětí xy (vlevo inverzní metoda, vpravo metoda sítí) 

Je vidět, ţe takto zvolená Airyho funkce není uplně vhodná. Zkoumáním moţnosti 

volby vhodnější Airyho funkce na základě více řešených příkladů by se mohla zabývat 

diplomová práce v rámci navazujícího studia. K tomuto účelu by mohl být vyuţit i vytvořený 

program. 
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Závěr 

 

V rámci předkládané bakalářské práce byl vytvořen program pomocí software Matlab, 

který počítá napjatost prostě podepřené stěny volitelných rozměrů bez otvorů, zatíţené po 

horním okraji, s moţností volby délky působení zatíţení. Při výpočtu je vyuţita metoda sítí. 

Zobrazení výsledků je přehledné díky uţivatelskému rozhraní a moţnosti zobrazit 

dvourozměrné i trojrozměrné grafy, nebo moţnosti vykreslení průběhů sledovaných veličin 

v jednotlivých řezech stěnou.  

Dále bylo provedeno srovnání výsledků programu s výstupy z programu Scia 

Engineer, který pro výpočet vyuţívá metodu konečných prvků. Porovnáním plošných grafů 

napětí i průběhů napětí v řezech bylo zjištěno, ţe vytvořený program počítá napětí 

s dostačující přesností. Odchylky ve výsledcích byly patrné pouze v oblastech kolem podpor, 

kde vznikaly extrémy napětí. Průběhy napětí mimo tyto oblasti byly v obou případech takřka 

totoţné. Předkládaný program by mohl být vyuţit jako vhodná studijní pomůcka 

např. v předmětu Pruţnost a plasticita II.  

Po ověření správnosti byla zkoumána moţnost pouţití metody sítí pro výpočet 

vetknutých stěn, hlavně pak definování okrajových podmínek v místě vetknutí. Ukázalo se, ţe 

problematika je sloţitější, a bylo by vhodné ji podrobněji prozkoumat pomocí jiných 

programů (např. Ansys, Comsol). 

Pro srovnání kvality výsledků byl proveden výpočet vetknuté stěny inverzní metodou, 

kde bylo poukázáno na nutnost vhodné volby Airyho funkce. Úloha by mohla být rozšířena 

o posouzení moţnosti definice Airyho funkce i pro prostě podepřené stěny. K tomuto by mohl 

být pouţit program vytvořený v rámci této bakalářské práce. 
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