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V příloze jsou uvedeny zdrojové všechny kódy, použité ve vytvořeném programu. Začínáme 

s rozsáhlým hlavním programem a pak přecházíme k podfunkcím, které členíme do několika 

částí podle jejich účelu.  

 

Hlavní program s rozsahem cca 1400-1500 řádků je zároveň programem, ve kterém se celý 

vytvořený program na oblouky jako celek spouští. Je v něm obsaženo 41 různých podfunkcí, 

některé na geometrii oblouku, jiné na generování sítě atd. Elementární částí je 1 úroveň 

uživatelského menu, která je reprezentována algoritmem na obrázku 5.2. Tento algoritmus je 

velmi podobný pro každou úroveň menu a liší se pouze obsahem položek a algoritmů v nich.  

 

Mezi podfunkce pro geometrii oblouků patří v první řadě KOR, KOV, POA a POV, které mají 

za úkol dopočíst poloměr, parametr paraboly, souřadnice středu nebo vrcholu oblouku. Do 

této zařazujeme podfunkce ulozeni a uprava_ulozeni pro uložení oblouku obsažené v zadávací 

části menu. Ve výpočetní části jsou pro geometrii oblouků použity generátory UKO a UPO 

sítě konečných prvků, jejichž výstupem je matice U se souřadnicemi uzlů, a výpočetní část 

pro geometrii oblouků není úplná bez vytvoření okrajových podmínek v podfunkci 

OP_ULOZENI, která vytváří vektor OP kódových čísel v místě okrajových podmínek.  

 

Do části výpočtu s maticí tuhosti a vytvářením kódových čísle zařazujeme podfunkci CUAPP, 

která vytváří matici P obsahující čísla uzlů pro každý konečný prvek a také jeho plochu 

(pomocí podfunkce O3UH). Tvorbě matice tuhosti předchází případná dodatečná úprava 

tuhosti v okolí kloubového uložení a samotná její tvorba probíhá v podfunkci MAT_TUH, ve 

které je obsažena podfunkce MAT_S. V matici tuhosti oblouku ale ještě nejsou zavedeny 

okrajové podmínky, což provádíme hned vytvoření zatěžovacího vektoru mimo jakoukoliv 

podfunkci, protože se okrajové podmínky zavádí i do zatěžovacího vektoru.  

 

Po matici tuhosti následuje vytvoření zatěžovacího vektoru. V uživatelském menu pro výpis 

sil a spojitých zatížení používáme podfunkce VYPIS_SIL a VYPIS_SPOZ. Začneme nejdříve 

s osamělými silami, kde v podfunkci ZAT_SILY vzniká z nulového vektoru zatěžovací vektor. 

Poté přejdeme k zatěžování spojitými zatíženími, které převedeme na určité množství 
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osamělých sil podle jeho délky pomocí podfunkce TRANS_SPOZ_OSF a následně opět 

pomocí podfunkce ZAT_SILY upravíme zatěžovací vektor. V případě že oblouk zatěžujeme 

i vlastní tíhou využijeme i podfunkci ZAT_VTIHA, která rovněž upravuje zatěžovací vektor.  

 

K výpočtu napětí a deformací se využívá podfunkce DEF_UP pro vytvoření matice, kde se 

uchovávají deformace každého konečného prvku. Poté následují podfunkce MAT_S, NAP_P 

a HL_NAP_P, z kterých dostáváme osová a hlavní napětí na každém konečném prvku.  

 

Mezi podfunkce pro výstupy výsledků patří v první řadě vektory deformované 

a nedeformované sítě konečných prvků vytvořené v podfunkcích VEKTORY_XY_N, 

VEKTORY_XY_D a VEKTORY_XY_D_R. Musíme ještě zmínit podfunkce pro vykreslení 

zplastizované oblasti PLAST_OBL_VS a PLAST_OBL_PZ vytvářející grafické výstupy 

v podobě 2D grafů a rovněž podfunkce OS_NAP, OS_NAP_VS a OS_NAP_PZ pro 

2D grafický výstup osových napětí a podfunkce H_NAP, H_NAP_VS a H_NAP_PZ pro 

2D grafický výstup hlavních a von-Misesova napětí.  

 

Níže jsou uvedeny všechny zdrojové kódy.  

 

Zdrojový kód hlavního programu 

clc;    close all;  clear;  format long; 
%předzadané hodnoty - cestování v menu 
volba=-1*ones(1,6); 
zadavani=zeros(1,5); 
%rozměry a typ oblouku, rozměry průřezu 
Typ_Obl=0; 
GEO_OBL=[0,0,0,0,0,0,0]; 
ULO_OBL=[1,1];  %1-vetknutí 

                %2-svisle neposuvná kl. podpora 
                %3-vodorovně neposuvná kl. podpora 
                %4-pevná kloubová podpora 
PROFIL=[0,0]; 

%zatížení 
OSF=zeros(50,4);  
SZ=zeros(50,5); 
ZAT_VHMOTN=25; 

 
PPHP=2; %dělení na konečné prvky 
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PZK=10; %počet zatěžovacích kroků 

 
E_zadane=20e9; 
E_plasticke=E_zadane/1e3; 
ZES=50; 
mi=0.2; 

  
VYPOCET_1=0; 
VYPOCET_0=0; 
VYPOCET_2=0; 
PEVNOSTI=[0,E_zadane,E_plasticke]; 
ND=1; 
zast_it_def=10; 
cisv=1; 

 

while volba(1)~=0 
volba(1)=-1; 
clc     
fprintf('\n  HLAVNÍ MENU '); 
fprintf('\n --------------------'); 
fprintf('\n  1.GEOMETRIE');     
fprintf('\n  2.PEVNOSTI'); 
fprintf('\n  3.ZATÍŽENÍ'); 
fprintf('\n  4.NASTAVENÍ ŘEŠIČE'); 
fprintf('\n  5.VÝPOČET'); 
if VYPOCET_0==1; 
fprintf('\n  6.VÝSLEDKY'); 
end 
fprintf('\n  0.KONEC'); 
fprintf('\n --------------------'); 
volba(1)=input('\n volba:');     
 

if volba(1)==1 %menu GEOMETRIE 
while volba(2)~=0 
volba(2)=-1; 
clc 
fprintf('\n  GEOMETRIE '); 
fprintf('\n -------------------------'); 
fprintf('\n  1.TYP OBLOUKU'); 
if zadavani(1,1)~=0 
fprintf('\n  2.ROZMĚRY');             
fprintf('\n  3.ULOŽENÍ KONCŮ'); 
end 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO HLAVNÍHO MENU');             
fprintf('\n -------------------------'); 
volba(2)=input('\n volba:'); 
 

if volba(2)==1 %menu TYP OBLOUKU 
volba(3)=-1; 
while volba(3)~=0 
clc 
fprintf('\n  TYP OBLOUKU'); 
fprintf('\n --------------------------'); 
if Typ_Obl==0 
fprintf('\n možno vybrat: kruhový/parabolický (2°) oblouk'); 
fprintf('\n'); 
fprintf('\n  1.ZVOLIT TYP'); 
else 
if Typ_Obl==1 
fprintf('\n  vybráno: kruhový oblouk'); 
elseif Typ_Obl==2 



VŠB - Technická univerzita Ostrava  Příloha I 

56 

 

fprintf('\n vybráno: parabolický oblouk (2°)'); 
end 
fprintf('\n'); 
fprintf('\n  2.ZMĚNIT TYP'); 
end 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU GEOMETRIE'); 
fprintf('\n --------------------------'); 
volba(3)=input('\n volba:'); 

 
if volba(3)==1 %nastavení typu oblouku 
while volba(4)~=0 
volba(4)=-1; 
clc 
fprintf('\n  NASTAVENÍ TYPU OBLOUKU'); 
fprintf('\n ------------------------'); 
fprintf('\n  1.KRUHOVÝ'); 
fprintf('\n  2.PARABOLICKÝ'); 
fprintf('\n  0.STORNO'); 
fprintf('\n ------------------------'); 
volba(4)=input('\n  volba:'); 
if volba(4)==1 
Typ_Obl=1; 
volba(4)=0; 
elseif volba(4)==2 
Typ_Obl=2; 
volba(4)=0; 
end 
zadavani(1,1)=1; 
end 
volba(4)=-1; 
end 

 
if volba(3)==2 %změna typu oblouku 
while volba(4)~=0 
clc 
fprintf('\n  ZMĚNA TYPU OBLOUKU'); 
fprintf('\n --------------------'); 
if Typ_Obl==1 
fprintf('\n  vybráno: kruhový oblouk'); 
elseif Typ_Obl==2 
fprintf('\n  vybráno: parabolický oblouk (2°)'); 
end 
fprintf('\n'); 
fprintf('\n  1.KRUHOVÝ'); 
fprintf('\n  2.PARABOLICKÝ'); 
fprintf('\n  0.STORNO'); 
fprintf('\n --------------------'); 
volba(4)=input('\n volba:'); 
if volba(4)==1 
Typ_Obl=1; 
volba(4)=0; 
elseif volba(4)==2 
Typ_Obl=2; 
volba(4)=0; 
end 
GEO_OBL=zeros(1,7); 
end 
volba(4)=-1; 
end 
end  
volba(3)=-1; 
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end 

 
if volba(2)==2  %menu ROZMĚRY OBLOUKU 
while volba(3)~=0 
volba(3)=-1; 
clc 
fprintf('\n  ROZMĚRY OBLOUKU'); 
fprintf('\n --------------------------'); 
if zadavani(1,2)==1 
fprintf('\n  Oblouk - rozpětí: %6.2f m',GEO_OBL(1,1)); 
if GEO_OBL(1,5)==1 
fprintf('\n         - rozdíl výšky podpor: %6.2f m (levý konec výše)', 

GEO_OBL(1,2)); 

elseif GEO_OBL(1,5)==2 
fprintf('\n         - rozdíl výšky podpor: %6.2f m (pravý konec výše)', 

GEO_OBL(1,2)); 

end 
if Typ_Obl==1 
fprintf('\n         - poloměr: %6.2f m',GEO_OBL(1,3)); 
elseif Typ_Obl==2 
fprintf('\n         - parametr střednice: %6.2f',GEO_OBL(1,3)); 
end 
fprintf('\n         - vzepětí: %6.2f m',GEO_OBL(1,4)); 
fprintf('\n');  
end 
if histc(PROFIL,0:0)==0 
fprintf('\n  Průřez - výška: %5.3f m',PROFIL(1,1)); 
fprintf('\n         - šířka: %5.3f m',PROFIL(1,2)); 
fprintf('\n\n'); 
end 

 
if zadavani(1,2)==1 
fprintf('\n  2.UPRAVIT ROZMĚRY OBLOUKU'); 
elseif zadavani(1,2)==0 
fprintf('\n  1.NASTAVIT ROZMĚRY OBLOUKU'); 
end 
if histc(PROFIL,0:0)==0 
fprintf('\n  4.UPRAVIT ROZMĚRY PRŮŘEZU'); 
elseif histc(PROFIL,0:0)~=0 
fprintf('\n  3.NASTAVIT ROZMĚRY PRŮŘEZU'); 
end 
if histc(GEO_OBL,0:0)==0 
fprintf('\n  5.SMAZAT ROZMĚRY OBLOUKU'); 
end 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU GEOMETRIE'); 
fprintf('\n --------------------------'); 
volba(3)=input('\n volba:'); 

 
if volba(3)==1 %menu NASTAVENÍ ROZMĚRŮ OBLOUKU 
while volba(4)~=0 
volba(4)=-1; 
clc 
fprintf('\n  NASTAVENÍ ROZMĚRŮ OBLOUKU'); 
fprintf('\n ---------------------------'); 

 
fprintf('\n  oblouk zadejte pomocí následujících  

rozměrů:'); 
fprintf('\n  - rozpětí, výškový rozdíl podpor'); 
if Typ_Obl==1 
fprintf('\n - je možno zadat buď poloměr nebo vzepětí oblouku'); 
elseif Typ_Obl==2 
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fprintf('\n - je možno zadat buď parametr střednice nebo vzepětí oblouku'); 
end 
fprintf('\n'); 
if Typ_Obl==1 
fprintf('\n  Jakým způsobem chcete zadávat (poloměr = 1/ 

vzepětí = 2/storno = 0)?'); 
elseif Typ_Obl==2 
fprintf('\n  Jakým způsobem chcete zadávat (parametr = 1/ 

vzepětí = 2/storno = 0)?'); 
end 
fprintf('\n  (Vzepětí je výškový rozdíl vrcholu oblouku a nižšího konce)'); 
fprintf('\n'); 
 

j=input('\n volba:'); 
volba(4)=j; 
if j==1 || j==2 
ZAD=j; 

 
clc 
fprintf('\n  NASTAVENÍ ROZMĚRŮ OBLOUKU'); 
fprintf('\n ---------------------------'); 
fprintf('\n'); 
fprintf('\n  Který konec je výše (levý = 1/pravý = 2/storno = 0)?'); 
fprintf('\n  (V případě že výška obou konců je stejná,zvolte 1ku)'); 
fprintf('\n'); 
k=input('\n volba:'); 
volba(4)=k; 
if k==1 || k==2 
GEO_OBL(1,5)=k; 
clc 
fprintf('\n  NASTAVENÍ ROZMĚRŮ OBLOUKU'); 
fprintf('\n ---------------------------'); 
fprintf('\n'); 
GEO_OBL(1,1)=input('  rozpětí [m]:              '); 
GEO_OBL(1,2)=input('  výškový rozdíl podpor [m]:'); 
if ZAD==1 
if Typ_Obl==1 
GEO_OBL(1,3)=input('  poloměr [m]:              '); 
geo=KOR(GEO_OBL(1,1),GEO_OBL(1,2),GEO_OBL(1,3),GEO_OBL(1,5)); 
GEO_OBL(1,4)=geo(1,1)+GEO_OBL(1,2); 
elseif Typ_Obl==2 
GEO_OBL(1,3)=input('  parametr střednice [m]:   '); 
geo=POA(GEO_OBL(1,1),GEO_OBL(1,2),GEO_OBL(1,3),GEO_OBL(1,5)); 
GEO_OBL(1,4)=geo(1,1)+GEO_OBL(1,2); 
end 
elseif ZAD==2 
GEO_OBL(1,4)=input('  vzepětí (nižší konec) [m]:'); 
if Typ_Obl==1 
geo=KOV(GEO_OBL(1,1),GEO_OBL(1,2),GEO_OBL(1,4),GEO_OBL(1,5)); 
GEO_OBL(1,3)=geo(1,2); 
GEO_OBL(1,4)=geo(1,1)+GEO_OBL(1,2); 
elseif Typ_Obl==2 
geo=POV(GEO_OBL(1,1),GEO_OBL(1,2),GEO_OBL(1,4),GEO_OBL(1,5)); 
GEO_OBL(1,3)=geo(1,2); 
GEO_OBL(1,4)=geo(1,4); 
end 
end 
GEO_OBL(1,6:7)=geo(1,3:4); 
clear geo 
end 
zadavani(1,2)=1; 
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volba(4)=0; 

end 
j=0;    k=0; 
end 
volba(4)=-1; 
end 
 

if volba(3)==2 %menu UPRAVENÍ ROZMĚRŮ OBLOUKU 
while volba(4)~=0 
volba(4)=-1; 
clc 
fprintf('\n  UPRAVENÍ ROZMĚRŮ OBLOUKU'); 
fprintf('\n --------------------------'); 
fprintf('\n  Je možno pouze upravit rozměry, nikoliv měnit způsob zadání 

oblouku.'); 
fprintf('\n  (Jestliže chcete změnit i způsob zadání oblouku, vymažte 

rozměry a znovu zadejte oblouk.)'); 
fprintf('\n'); 
fprintf('\n  Pokračovat = 1/storno = 0'); 
j=input('\n volba:'); 
volba(4)=j; 
if j==1 
clc 
fprintf('\n  UPRAVENÍ ROZMĚRŮ OBLOUKU'); 
fprintf('\n --------------------------'); 
fprintf('\n  rozpětí: %6.2f m',GEO_OBL(1,1)); 
fprintf('\n  výškový rozdíl konců: %6.2f m',GEO_OBL(1,2)); 
if Typ_Obl==1 
fprintf('\n  poloměr: %6.2f m',GEO_OBL(1,3)); 
elseif Typ_Obl==2 
fprintf('\n  parametr střednice: %6.2f ', 

GEO_OBL(1,3)); 
end 
fprintf('\n  vzepětí (nižší konec): %6.2f m', 

GEO_OBL(1,4)); 
fprintf('\n\n');  
GEO_OBL(1,1)=input('  nové rozpětí [m]:'); 
GEO_OBL(1,2)=input('  nový výškový rozdíl konců [m]:'); 
if ZAD==1 
if Typ_Obl==1 
GEO_OBL(1,3)=input('  nový poloměr [m]: '); 
geo=KOR(GEO_OBL(1,1),GEO_OBL(1,2),GEO_OBL(1,3),GEO_OBL(1,5)); 
GEO_OBL(1,4)=geo(1,1)+GEO_OBL(1,2); 
elseif Typ_Obl==2 
GEO_OBL(1,3)=input('nový parametr střednice [m]:'); 

geo=POA(GEO_OBL(1,1),GEO_OBL(1,2),GEO_OBL(1,3),GEO_OBL(1,5)); 
GEO_OBL(1,4)=geo(1,1)+GEO_OBL(1,2); 
end 
elseif ZAD==2 
GEO_OBL(1,4)=input(' nové vzepětí(nižší konec)[m]:'); 
if Typ_Obl==1 
geo=KOV(GEO_OBL(1,1),GEO_OBL(1,2),GEO_OBL(1,4),GEO_OBL(1,5)); 
GEO_OBL(1,3)=geo(1,2); 
elseif Typ_Obl==2 
geo=POV(GEO_OBL(1,1),GEO_OBL(1,2),GEO_OBL(1,4), 

GEO_OBL(1,5)); 
GEO_OBL(1,3)=geo(1,2); 
end 
end 
GEO_OBL(1,6:7)=geo(1,3:4); 
clear geo 
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j=0; 
volba(4)=0; 
end    
end 
volba(4)=-1; 
end 

 
if volba(3)==3 %menu NASTAVENÍ ROZMĚRŮ PRŮŘEZU 
clc 
fprintf('\n  NASTAVENÍ ROZMĚRŮ PRŮŘEZU'); 
fprintf('\n ---------------------------'); 
fprintf('\n'); 
PROFIL(1,1)=input('  šířka [mm]:')/1000; 
PROFIL(1,2)=input('  výška [mm]:')/1000; 
zadavani(1,3)=1; 
end 

 
if volba(3)==4 %menu UPRAVENÍ ROZMĚRŮ PRŮŘEZU 
clc 
fprintf('\n  UPRAVENÍ ROZMĚRŮ STĚNY'); 
fprintf('\n ------------------------'); 
fprintf('\n  šířka: %7.2f mm',PROFIL(1,1)*1000); 
fprintf('\n  výška: %7.2f mm',PROFIL(1,2)*1000); 
fprintf('\n'); 
PROFIL(1,1)=input('  nová šířka [mm]:')/1000; 
PROFIL(1,2)=input('  nová výška [mm]:')/1000; 
end 

 
if volba(3)==5 %SMAZÁNÍ ROZMĚRŮ OBLOUKU 
fprintf('\n opravdu chcete vymazat rozměry oblouku?'); 
volba(4)=input('\n [1=ANO;2=NE]  volba:'); 
if volba(4)==1 
GEO_OBL=[0,0,0,0,0,0,0]; 
end 
volba(4)=-1; 
zadavani(1,2)=0; 
fprintf('\n\n rozměry oblouku byly vymazány.'); 
fprintf('\n zadáním jakéhokoliv čísla se vrátíte do menu  

GEOMETRIE \n'); 
i=input(''); 
end 
end 
volba(3)=-1; 
end 

 
if volba(2)==3  %menu ULOŽENÍ KONCŮ OBLOUKU  
while volba(3)~=0 
volba(3)=-1; 
clc 
fprintf('\n  ULOŽENÍ KONCŮ OBLOUKU'); 
fprintf('\n --------------------------'); 
fprintf('\n  levý konec:  '); 
ulozeni(ULO_OBL(1,1)); 
fprintf('\n  levý konec:  '); 
ulozeni(ULO_OBL(1,2)); 
fprintf('\n'); 
fprintf('\n  1.UPRAVIT LEVÝ KONEC '); 
fprintf('\n  2.UPRAVIT PRAVÝ KONEC '); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU GEOMETRIE'); 
fprintf('\n --------------------------'); 
volba(3)=input('\n volba:'); 
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if volba(3)==1 || volba(3)==2 
ULO_OBL(1,volba(3))=uprava_ulozeni; 
end 

 

end 
volba(3)=-1; 
end 

 
end 
volba(2)=-1; 
end 

 
if volba(1)==2 %menu PEVNOSTI 
while volba(2)~=0 
volba(2)=-1; 
clc 
fprintf('\n  PEVNOSTI '); 
fprintf('\n ---------------------------'); 
fprintf('\n  modul pružnosti: %7.2e Pa',PEVNOSTI(1,2)); 
fprintf('\n  plastický modul: %7.2e Pa',PEVNOSTI(1,3)); 
if PEVNOSTI(1,1)==0 
fprintf('\n  1.NASTAVIT MEZ KLUZU'); 
else 
fprintf('\n  mez kluzu: %7.2e Pa',PEVNOSTI(1,1)); 
fprintf('\n'); 
fprintf('\n  2.UPRAVIT MEZ KLUZU'); 
end 
fprintf('\n  3.UPRAVIT MODUL PRUŽNOSTI'); 
fprintf('\n  4.UPRAVIT PLASTICKÝ MODUL'); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO HLAVNÍHO MENU'); 
fprintf('\n ---------------------------'); 
volba(2)=input('\n volba:'); 

 

if volba(2)==1 
clc 
fprintf('\n  NASTAVENÍ MEZE KLUZU '); 
fprintf('\n ----------------------'); 
fprintf('\n  vámi zvolená mez kluzu'); 
PEVNOSTI(1,1)=input(' [Pa]:'); 
zadavani(1,4)=1; 
end 

 

if volba(2)==2 
clc 
fprintf('\n  UPRAVENÍ MEZE KLUZU '); 
fprintf('\n ---------------------'); 
fprintf('\n  nová mez kluzu'); 
PEVNOSTI(1,1)=input(' [Pa]:'); 
end 

 
if volba(2)==3 
clc 
fprintf('\n  UPRAVENÍ MODULU PRUŽNOSTI '); 
fprintf('\n ---------------------------'); 
fprintf('\n  vámi zvolený modul E'); 
PEVNOSTI(1,2)=input(' [Pa]:'); 
end 

 
if volba(2)==4 
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clc 
fprintf('\n  UPRAVENÍ PLASTICKÉHO MODULU '); 
fprintf('\n -----------------------------'); 
fprintf('\n  vámi zvolený plastický modul'); 
PEVNOSTI(1,3)=input(' [Pa]:'); 
end 

 
end 
volba(2)=-1; 
end 

 
if volba(1)==3 %menu ZATÍŽENÍ 
while volba(2)~=0 
volba(2)=-1; 
clc 
fprintf('\n  ZATÍŽENÍ '); 
fprintf('\n --------------------------'); 
fprintf('\n  1.OSAMĚLÉ SÍLY'); 
fprintf('\n  2.SPOJITÁ ZATÍŽENÍ'); 
fprintf('\n  3.ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU'); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO HLAVNÍHO MENU');             
fprintf('\n --------------------------'); 
volba(2)=input('\n volba:'); 

 

if volba(2)==1 %menu OSAMĚLÉ SÍLY 
while volba(3)~=0 
volba(3)=-1; 
clc 
fprintf('\n  OSAMĚLÉ SÍLY '); 
fprintf('\n -------------------------'); 
if OSF(1,1)==0 
fprintf('\n  1.PŘIDAT'); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU ZATÍŽENÍ');  
fprintf('\n -------------------------'); 
volba(3)=input('\n volba:'); 
else 
VYPIS_SIL(OSF); 
fprintf('\n');                         
fprintf('\n  1.PŘIDAT'); 
fprintf('\n  2.UPRAVIT'); 
fprintf('\n  3.SMAZAT VŠECHNY SÍLY'); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU ZATÍŽENÍ');  
fprintf('\n --------------------------'); 
volba(3)=input('\n volba:'); 
end 

 
if volba(3)==1 
volba(4)=-1; 
clc 
fprintf('\n  PŘIDAT OSAMĚLOU SÍLU '); 
fprintf('\n ----------------------'); 
VYPIS_SIL(OSF); 
fprintf('\n'); 
OSF=ZAD_SIL(OSF); 
end 

 
if volba(3)==2 
volba(4)=-1; 
clc 
fprintf('\n  UPRAVIT OSAMĚLOU SÍLU '); 
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fprintf('\n ------------------------'); 
VYPIS_SIL(OSF); 
j=input('\n zvolte položku:'); 
clc 
fprintf('\n  UPRAVIT OSAMĚLOU SÍLU '); 
fprintf('\n ------------------------'); 
VYPIS_SIL(OSF); 
fprintf('\n'); 
OSF=UP_SIL(OSF,j); 
end 
 

if volba(3)==3 
volba(4)=-1; 
clc 
fprintf('\n  SMAZAT VŠECHNY SÍLY '); 
fprintf('\n ---------------------');  
fprintf('\n opravdu chcete vymazat všechny položky?'); 
volba(4)=input('\n [1=ANO;2=NE]  volba:'); 
if volba(4)==1 
OSF=zeros(50,4); 
fprintf('\n\n všechny položky byly vymazány.'); 
fprintf('\n zadáním jakéholiv čísla se vrátíte do menu OSAMĚLÉ SÍLY. \n'); 
i=input(''); 
else 
fprintf('\n\n zadáním jakéhokoliv čísla se vrátíte do menu OSAMĚLÉ SÍLY.'); 
i=input('\n'); 
end  
end  
end 
volba(3)=-1; 
end 

 
if volba(2)==2 %menu SPOJITÁ ZATÍŽENÍ 
while volba(3)~=0 
volba(3)=-1; 
clc 
fprintf('\n  SILOVÉ SPOJITÉ ZATÍŽENÍ '); 
fprintf('\n -------------------------'); 
if SZ(1,1)==0 
fprintf('\n  1.PŘIDAT'); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU ZATÍŽENÍ'); 
fprintf('\n -------------------------'); 
volba(3)=input('\n volba:'); 
else 
VYPIS_SPOZ(SZ); 
fprintf('\n'); 
fprintf('\n  1.PŘIDAT'); 
fprintf('\n  2.UPRAVIT'); 
fprintf('\n  3.SMAZAT VŠECHNA SP.ZAT.'); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU ZATÍŽENÍ');  
fprintf('\n -------------------------'); 
volba(3)=input('\n volba:'); 
end 

 

if volba(3)==1 
volba(4)=-1; 
clc 
fprintf('\n  PŘIDAT SPOJITÉ ZATÍŽENÍ '); 
fprintf('\n -------------------------'); 
VYPIS_SPOZ(SZ); 
fprintf('\n'); 
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SZ=ZAD_SPOZ(SZ); 
end 

 
if volba(3)==2 
volba(4)=-1; 
clc 
fprintf('\n  UPRAVIT SPOJITÉ ZATÍŽENÍ '); 
fprintf('\n --------------------------');  
VYPIS_SPOZ(SZ); 
j=input('\n zvolte položku:'); 
clc 
fprintf('\n  UPRAVIT SPOJITÉ ZATÍŽENÍ '); 
fprintf('\n --------------------------'); 
VYPIS_SPOZ(SZ); 
fprintf('\n'); 
SZ=UP_SPOZ(SZ,j); 
end 

 
if volba(3)==3 
volba(4)=-1; 
clc 
fprintf('\n  SMAZAT VŠECHNA SPOJITÁ ZATÍŽENÍ '); 
fprintf('\n ---------------------------------');  
fprintf('\n opravdu chcete vymazat všechny položky?'); 
volba(4)=input('\n [1=ANO;2=NE]  volba:'); 
if volba(4)==1 
SZ=zeros(50,5); 
fprintf('\n\n všechny položky byly vymazány.'); 
fprintf('\n zadáním jakéhokoliv čísla se vrátíte do menu SILOVÉ SPOJITÉ 

ZATÍŽENÍ.\n'); 
i=input(''); 
else 
fprintf('\n\n zadáním jakéhokoliv čísla se vrátíte do menu SILOVÉ SPOJITÉ 

ZATÍŽENÍ.\n'); 
i=input(''); 
end 
end 
end 
volba(3)=-1; 
end 

 
if volba(2)==3 %menu ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU 
while volba(3)~=0 
volba(3)=-1; 
clc 
fprintf('\n  ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU '); 
fprintf('\n -------------------------'); 
fprintf('\n  velikost: %5.2f kN/m3',ZAT_VHMOTN); 
fprintf('\n'); 
fprintf('\n  1.UPRAVIT VELIKOST'); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU ZATÍŽENÍ'); 
fprintf('\n -------------------------'); 
volba(3)=input('\n volba:'); 
if volba(3)==1 
clc 
fprintf('\n  UPRAVIT ZATÍŽENÍ VLASTNÍ TÍHOU '); 
fprintf('\n --------------------------------')  
ZAT_VHMOTN=input('\n nová velikost [kN/m3]:'); 
end 
end 
volba(3)=-1; 
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end 
end 
volba(2)=-1; 
end 

 
if volba(1)==4 %menu NASTAVENÍ ŘEŠIČE 
while volba(2)~=0 
volba(2)=-1; 
clc 
fprintf('\n  NASTAVENÍ ŘEŠIČE '); 
fprintf('\n -------------------------------------------------'); 
fprintf('\n  1.DĚLENÍ NA KONEČNÉ PRVKY'); 
fprintf('\n  2.NÁSOBITEL DEFORMACÍ'); 
fprintf('\n  3.POČET ZATĚŽOVACÍCH KROKŮ NELINEÁRNÍHO VÝPOČTU'); 
fprintf('\n  4.ZASTAVOVACÍ PODMÍNKA ITERACE'); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO HLAVNÍHO MENU'); 
fprintf('\n -------------------------------------------------'); 
volba(2)=input('\n volba:'); 

 
if volba(2)==1 %menu DĚLENÍ NA KONEČNÉ PRVKY 
while volba(3)~=0 
volba(3)=-1; 
clc 
fprintf('\n  DĚLENÍ NA KONEČNÉ PRVKY '); 
fprintf('\n ---------------------------------'); 
fprintf('\n  počet prvků na výšku profilu: %2.0f',PPHP); 
fprintf('\n'); 
fprintf('\n  1.UPRAVIT'); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU NASTAVENÍ ŘEŠIČE');             
fprintf('\n ---------------------------------'); 
volba(3)=input('\n volba:'); 

 
if volba(3)==1 
clc 
fprintf('\n  UPRAVENÍ DĚLENÍ NA KONEČNÉ PRVKY '); 
fprintf('\n ----------------------------------')  
PPHP=input('\n nový počet prvků na výšku profilu:'); 
end 
end 
volba(3)=-1; 
end 

 
if volba(2)==2 %menu NÁSOBITEL DEFORMACÍ 
while volba(3)~=0 
volba(3)=-1; 
clc 
fprintf('\n  NÁSOBITEL DEFORMACÍ '); 
fprintf('\n ---------------------------------'); 
fprintf('\n  nastavený násobitel: %3.0f',ND); 
fprintf('\n\n  1.UPRAVIT NÁSOBITELE'); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU NASTAVENÍ ŘEŠIČE');  
fprintf('\n ---------------------------------'); 
volba(3)=input('\n volba:'); 

 
if volba(3)==1 
clc 
fprintf('\n  UPRAVENÍ NÁSOBITELE DEFORMACÍ '); 
fprintf('\n -------------------------------'); 
ND=input('\n vámi zvolený násobitel:'); 
end 
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end 
volba(3)=-1; 
end 

 
if volba(2)==3 %menu POČET KROKŮ 
while volba(3)~=0 
volba(3)=-1; 
clc 
fprintf('\n  POČET ZATĚŽOVACÍCH KROKŮ '); 
fprintf('\n ---------------------------------'); 
fprintf('\n  nastavený počet kroků: %3.0f',PZK); 
fprintf('\n\n  1.UPRAVIT POČET KROKŮ'); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU NASTAVENÍ ŘEŠIČE');  
fprintf('\n ---------------------------------'); 
volba(3)=input('\n volba:'); 

 
if volba(3)==1 
clc 
fprintf('\n  NASTAVENÍ POČTU KROKŮ '); 
fprintf('\n -----------------------'  
PZK=input('\n vámi zvolený počet kroků:');  
end 
end 
volba(3)=-1; 
end 

 
if volba(2)==4 %menu ZASTAVOVACÍ PODMÍNKA ITERACE 
while volba(3)~=0 
volba(3)=-1; 
clc 
fprintf('\n  ZASTAVOVACÍ PODMÍNKA ITERACE '); 
fprintf('\n ---------------------------------'); 
fprintf('\n  nastavená velikost maximální deformace: %4.2f m',zast_it_def); 
fprintf('\n\n  1.UPRAVIT VELIKOST'); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU NASTAVENÍ ŘEŠIČE');  
fprintf('\n ---------------------------------'); 
volba(3)=input('\n volba:'); 

 
if volba(3)==1 
clc 
fprintf('\n  UPRAVENÍ ZASTAVOVACÍ PODMÍNKY '); 
fprintf('\n -------------------------------'); 
zast_it_def=input('\n vámi zvolený násobitel [m]:'); 
end 
end 
volba(3)=-1; 
end 

 

end 
volba(2)=-1; 
end 

 
if volba(1)==5 %menu VÝPOČET 
while volba(2)~=0 
volba(2)=-1; 
clc 
if OSF(1,1)+SZ(1,1)~=0 
zadavani(1,5)=1; 
elseif OSF(1,1)+SZ(1,1)==0 
zadavani(1,5)=0; 
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end 
fprintf('\n  VÝPOČET '); 
fprintf('\n ----------------------------------'); 
if histc(zadavani,1:1)==5 
fprintf('\n  1.PRUŽNÝ VÝPOČET'); 
else 
fprintf('\n  nejsou zadána všechna vstupní data \n'); 
end 
if VYPOCET_1==1 
fprintf('\n  2.PRUŽNOPLASTICKÝ VÝPOČET'); 
end 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO HLAVNÍHO MENU'); 
fprintf('\n ----------------------------------'); 
volba(2)=input('\n volba:'); 

 

if volba(2)==1 
clc 
fprintf('\n  PRUŽNÝ VÝPOČET '); 
fprintf('\n ----------------'); 

 

fprintf('\n GEOMETRIE OBLOUKU:    '); 
%uzly-síť uzlů 
if Typ_Obl==1 
U=UKO(GEO_OBL,PROFIL,PPHP); 
elseif Typ_Obl==2 
U=UPO(GEO_OBL,PROFIL,PPHP); 
end 
fprintf(' HOTOVO'); 

 

fprintf('\n KÓDOVÁ ČÍLA:          '); 
%kódová čísla uzlů 
KC=zeros(size(U)); 
MAXKC=0; 
for i=1:size(U,1) 
MAXKC=MAXKC+2; 
KC(i,:)=[MAXKC-1 MAXKC]; 
end 
%kódová čísla prvků 
N=round(size(U,1)/(PPHP+1)); 
PCU=zeros(PPHP+1,N); 
CPCU=0; %pomocná matice čísel uzlů 
for i=1:PPHP+1 
for j=1:N 
CPCU=CPCU+1; 
PCU(i,j)=CPCU; 
end 
end 
clear CPCU 
P=CUAPP(U,PCU,PPHP); 
PP=size(P,1); 
KCP=zeros(PP,6); 
for i=1:PP %přiřazení kódových čísel jednotlivým prvkům  
KCP(i,1)=KC(P(i,1),1); 
KCP(i,2)=KC(P(i,1),2); 
KCP(i,3)=KC(P(i,2),1); 
KCP(i,4)=KC(P(i,2),2); 
KCP(i,5)=KC(P(i,3),1); 
KCP(i,6)=KC(P(i,3),2); 
end 
fprintf(' HOTOVO'); 
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fprintf('\n MATICE TUHOSTI:       '); 
E_ZAD=ones(MAXKC,1)*E_zadane; 
E_ZAD=OP_UP_ULOZENI(E_ZAD,KCP,PCU,KC,ULO_OBL,E_zadane,50); 
CMT=MAT_TUH(U,P,KCP,E_ZAD,mi,PROFIL); 
fprintf(' HOTOVO'); 

 
fprintf('\n ZATĚŽOVACÍ VEKTOR:    '); 
F=zeros(MAXKC,1); 
if OSF(1,1)~=0 
F=ZAT_SILY(F,OSF,U,PCU,KC); %osamělé síly 
end 
if SZ(1,1)~=0 
SZOF=TRANS_SPOZ_OSF(SZ,PROFIL,PPHP,3); 
F=ZAT_SILY(F,SZOF,U,PCU,KC); %spojitá zatížení 
end 
if ZAT_VHMOTN~=0 
F=ZAT_VTIHA(F,P,KCP,PROFIL,ZAT_VHMOTN); %zatížení od vlastní tíhy 
end 
F=F*(1000); 
fprintf(' HOTOVO'); 

 
fprintf('\n ZAVEDENÍ OKR.PODMÍNEK:'); 
OP=OP_ULOZENI(ULO_OBL,PCU,KC,PPHP); 

%OKRAJOVÉ PODMÍNKY - ÚPRAVA CELKOVÉ MATICE TUHOSTI 
POP=size(OP,2); 
for i=1:POP 
CMT(OP(1,i),:)=0; 
CMT(:,OP(1,i))=0; 
CMT(OP(1,i),OP(1,i))=1; 
F(OP(1,i))=0; 
end 
%oprava nulových řádků matice tuhosti 
for i=1:size(CMT,1) 
if CMT(i,:)==zeros(1,size(CMT,1)) 
CMT(i,i)=1; 
F(i,1)=0; 
end 
end 
fprintf(' HOTOVO'); 

 
fprintf('\n NAPĚTÍ V PRVCÍCH     :'); 
RP=DEF_UP(KCP,CMT,F); 
S=MAT_S(U,P); 
SP=NAP_P(RP,S,E_ZAD,mi); 
SHL=HL_NAP_P(SP); 
fprintf(' HOTOVO'); 

 
VYPOCET_1=KPL(SHL,PEVNOSTI(1,1)); 
MAX_LIN_VM_NAP=VYPOCET_1(1,2); 
VYPOCET_1=VYPOCET_1(1,1); 
for jj=1:1 %max. svislá deformace 
r=CMT\F; 
MD=[0 0]; 
for i=1:size(r,1)/2 
if abs(r(2*i))>MD(1,1) 
MD(1,1)=abs(r(2*i)); 
MD(1,2)=i; 
end 
end 
end 
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VYPOCET_0=1; 
fprintf('\n\n zadáním jakéhokoliv čísla se vrátíte do menu VÝPOČET. \n'); 
i=input(''); 
end 

 
if volba(2)==2 
for jjjj=1:1 %nelineární výpočet 
%předzadané hodnoty, vytvoření nnulových matic 
r_zat=zeros(MAXKC,100); 
S1_zat=zeros(100,PP); 
S2_zat=zeros(100,PP); 
S3_zat=zeros(100,PP); 
SP_zat=zeros(300,PP); 
E_cisv=zeros(PP,100); 
%tuhost v 1. a 2. kroku 
E_cisv(1:PP,1)=E_ZAD(1:PP,1); 
E_cisv(1:PP,2)=E_ZAD(1:PP,1); 
%počítadla cyklů 
itc=zeros(1,PZK); 
cisv=0; 
stop_it=0; 
krok_stop=100; 
%vytvoření F_zk a F_LIN 
F_LIN=(0.95*PEVNOSTI(1,1)/MAX_LIN_VM_NAP)*F; 
F_zk=(1-0.95*PEVNOSTI(1,1)/MAX_LIN_VM_NAP)*F/PZK; 
POP=size(OP,2); 
for i=1:POP 
F_zk(OP(1,i))=0; 
end 
%0.krok - 95%-ní lineární napjatost 
cisv=cisv+1; 
CMT=MAT_TUH(U,P,KCP,E_cisv(:,1),mi,PROFIL); 
%OKRAJOVÉ PODMÍNKY - ÚPRAVA CELKOVÉ MATICE TUHOSTI 
for i=1:size(OP,2) 
CMT(OP(1,i),:)=0; 
CMT(:,OP(1,i))=0; 
CMT(OP(1,i),OP(1,i))=1; 
F_LIN(OP(1,i))=0; 
end 
%oprava nulových řádků matice tuhosti 
for i=1:size(CMT,1) 
if CMT(i,:)==zeros(1,size(CMT,1)) 
CMT(i,i)=1; 
F(i,1)=0; 
end 
end 
r_C=CMT\F_LIN; 
RP_C=DEF_R_UP(KCP,r_C); 
S=MAT_S(U,P); 
SP_C=NAP_P(RP_C,S,E_ZAD,mi); 
SHL_C=HL_NAP_P(SP_C); 

 
r_zat(:,1)=r_C;     r_S=r_zat(:,1); 
S1_zat(1,:)=SHL_C(1,:); 
S2_zat(1,:)=SHL_C(2,:); 
SP_zat(1:3,:)=SP_C(:,:); 

 

for ij=1:PZK 
if stop_it~=2 
stop_it=0; 
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itc(ij)=0; 
while stop_it==0 && itc(ij)<krok_stop 
if max(abs(r_C))>zast_it_def 
for jj=1:1 %psaní textu 
if stop_it~=2 
clc 
fprintf('\n  PRUŽNOPLASTICKÝ VÝPOČET '); 
fprintf('\n -------------------------'); 
if ij>1 
for ii=1:ij-1 
fprintf('\n %2.0f.KROK - ITERACE %2.0f',ii,itc(ii)); 
end 
end 
fprintf('\n %2.0f.KROK - DOSAŽENO MAXIMÁLNÍ POVOLENÉ DEFORMACE ',ij); 
stop_it=2; 
end 
else 
cisv=cisv+1; 
%matice tuhosti 
clear CMT 
CMT=MAT_TUH(U,P,KCP,E_cisv(:,cisv),mi,PROFIL); 
OP=OP_ULOZENI(ULO_OBL,PCU,KC,PPHP); 
%OKRAJOVÉ PODMÍNKY - ÚPRAVA CELKOVÉ MATICE TUHOSTI 
POP=size(OP,2); 
for i=1:POP 
CMT(OP(1,i),:)=0; 
CMT(:,OP(1,i))=0; 
CMT(OP(1,i),OP(1,i))=1; 
end 
%oprava nulových řádků matice tuhosti 
for i=1:size(CMT,1) 
if CMT(i,:)==zeros(1,size(CMT,1)) 
CMT(i,i)=1; 
F(i,1)=0; 
end  
end 
%napětí 
r2=CMT\F_zk; 
r_C=r_S+r2; 
RP_C=DEF_R_UP(KCP,r_C); 
S=MAT_S(U,P); 
SP_C=NAP_P(RP_C,S,E_cisv(:,cisv),mi); 
SHL_C=HL_NAP_P(SP_C); 
for i=1:PP %změna E 
if SHL_C(3,i)>PEVNOSTI(1,1) && E_cisv(i,cisv)~=PEVNOSTI(1,2)*50 
E_cisv(i,cisv+1)=PEVNOSTI(1,3); 
elseif SHL_C(3,i)<=PEVNOSTI(1,1) && E_cisv(i,cisv)~=PEVNOSTI(1,2)*50 
E_cisv(i,cisv+1)=PEVNOSTI(1,2); 
elseif E_cisv(i,cisv)==PEVNOSTI(1,2)*ZES 
E_cisv(i,cisv+1)=E_cisv(i,cisv); 
end 
end 
if E_cisv(:,cisv)==E_cisv(:,cisv+1) 
stop_it=1; %ZASTAVOVÁNÍ ITERACE 
r_S=r_S+r_C; 
else 
%matice tuhosti 2 
clear CMT2 
CMT2=MAT_TUH(U,P,KCP,E_cisv(:,cisv+1),mi,PROFIL); 
%OKRAJOVÉ PODMÍNKY - ÚPRAVA CELKOVÉ MATICE TUHOSTI 
POP=size(OP,1); 
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for i=1:POP 
CMT2(OP(1,i),:)=0; 
CMT2(:,OP(1,i))=0; 
CMT2(OP(1,i),OP(1,i))=1; 
end 
%oprava nulových řádků matice tuhosti 
for i=1:size(CMT2,1) 
if CMT2(i,:)==zeros(1,size(CMT2,1)) 
CMT2(i,i)=1; 
end  
end  

 
%VEKTOR NEVYVÁŽENÝCH SIL 
G=CMT*r2-CMT2*r2; 
%ZASTAVOVÁNÍ ITERACE 
if norm(G)/norm(F_zk)<=1e-3 
stop_it=0; 
elseif norm(G)/norm(F_zk)>1e-3 
r_S=r_S+r_C; 
stop_it=1; 
end 

 
end 
%výpis stavu výpočtu 
clc 
fprintf('\n  PRUŽNOPLASTICKÝ VÝPOČET '); 
fprintf('\n -------------------------'); 
if ij>1 
for ii=1:ij-1 
fprintf('\n %2.0f.KROK - ITERACE %2.0f',ii,itc(ii)); 
end 
end 
itc(ij)=itc(ij)+1; 
fprintf('\n %2.0f.KROK - ITERACE %2.0f',ij,itc(ij)); 
%ukládání průběžných výsledků 
r_zat(:,cisv)=r_C(:,1); 
S1_zat(cisv,:)=SHL_C(1,:); 
S2_zat(cisv,:)=SHL_C(2,:); 
S3_zat(cisv,:)=SHL_C(3,:); 
SP_zat(3*cisv-2:3*cisv,:)=SP_C(:,:); 
end 
end 
end 
end 
%VYMAZÁNÍ NEPOTŘEBNÝCH SLOUPCŮ MATIC 
S1_zat=ODMAZ(S1_zat,2); 
S2_zat=ODMAZ(S2_zat,2); 
S3_zat(1,:)=SHL(3,:)*(max(F_LIN)/max(F)); 
S3_zat=ODMAZ(S3_zat,2); 
SP_zat=ODMAZ(SP_zat,2); 
r_zat=r_zat(:,1:size(S1_zat,1)); 
E_cisv=ODMAZ(E_cisv,1); 

 
MAX_DEF_PRUZNPLAST=[0 0]; 
for i=1:size(r,1)/2 
if abs(r_S(2*i))>MAX_DEF_PRUZNPLAST(1,1) 
MAX_DEF_PRUZNPLAST(1,1)=abs(r_S(2*i)); 
MAX_DEF_PRUZNPLAST(1,2)=i; 
end 
end 
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VYPOCET_2=1; 
fprintf('\n\n zadáním jakéhokoliv čísla se vrátíte do menu VÝPOČET. \n'); 
i=input(''); 
end 
end 
end 
volba(2)=-1; 
end 

 
if volba(1)==6 %menu VÝSLEDKY 
if VYPOCET_2==0 %menu VÝSLEDKY PRUŽNÉHO VÝPOČTU 
while volba(2)~=0 
volba(2)=-1; 
k=0; 
clc 

 
fprintf('\n  VÝSLEDKY PRUŽNÉHO VÝPOČTU '); 
fprintf('\n ------------------------------');  
fprintf('\n  1.DEFORMOVANÁ SÍŤ'); 
fprintf('\n  2.OSOVÁ NAPĚTÍ'); 
fprintf('\n  3.HLAVNÍ NAPĚTÍ'); 
fprintf('\n  4.MAXIMÁLNÍ SVISLÁ DEFORMACE'); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU VÝSLEDKY'); 
fprintf('\n ------------------------------'); 
volba(2)=input('\n volba:'); 

 
if volba(2)==1 || volba(2)==2 || volba(2)==3 || volba(2)==4 
XYN=VEKTORY_XY_N(U,P); 
XYD=VEKTORY_XY_D(U,P,KCP,CMT,F,ND); 
end 

 
if volba(2)==1 %DEFORMOVANÁ SÍŤ 
k=DEF_SIT(XYN,XYD,ND,k); 
end 

 
if volba(2)==2 %OSOVÁ NAPĚTÍ 
close all 
k=0; 
while volba(3)~=0 
volba(3)=-1; 
clc 
fprintf('\n  OSOVÁ NAPĚTÍ '); 
fprintf('\n ------------------------------------------'); 
fprintf('\n  1.SIGMA(X) '); 
fprintf('\n  2.SIGMA(Y) '); 
fprintf('\n  3.TAU(XY) '); 
fprintf('\n  4.ZAVŘÍT OKNA GRAFŮ '); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU VÝSLEDKY PRUŽNÉHO VÝPOČTU '); 
fprintf('\n ------------------------------------------'); 
volba(3)=input('\n volba:'); 

 
if volba(3)==0 
close all 
clear k 
end 

 
if volba(3)==1 || volba(3)==2 || volba(3)==3 
k=OS_NAP(SP(volba(3),:),XYD,volba(3),k); 
end 
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if volba(3)==4 
close all 
k=0; 
end 
end 
volba(3)=-1; 
end 
 

if volba(2)==3 %HLAVNÍ NAPĚTÍ 
close all 
k=0; 
while volba(3)~=0 
volba(3)=-1; 
clc 
fprintf('\n  HLAVNÍ NAPĚTÍ '); 
fprintf('\n ------------------------------------------'); 
fprintf('\n  1.SIGMA(1) '); 
fprintf('\n  2.SIGMA(2) '); 
fprintf('\n  3.VON-MISESOVO NAPĚTÍ '); 
fprintf('\n  4.ZAVŘÍT OKNA GRAFŮ '); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU VÝSLEDKY PRUŽNÉHO VÝPOČTU '); 
fprintf('\n ------------------------------------------'); 
volba(3)=input('\n volba:'); 

 
if volba(3)==0 
close all 
clear k 
end 

 

if volba(3)==1 || volba(3)==2 || volba(3)==3 
k=H_NAP(SHL(volba(3),:),XYD,volba(3),k); 
end 

 
if volba(3)==4 
close all 
k=0; 
end 
end 
volba(3)=-1; 
end 

 
if volba(2)==4 %MAXIMÁLNÍ SVISLÁ DEFORMACE 
clc 
fprintf('\n  MAXIMÁLNÍ SVISLÁ DEFORMACE '); 
fprintf('\n ----------------------------'); 
fprintf('\n  velikost: %9.3e m',MD(1,1)); 
fprintf('\n  pozice: x= %5.3f m',U(MD(1,2),1)); 
fprintf('\n          y= %5.3f m',U(MD(1,2),2)); 

 
fprintf('\n\n zadáním jakéholiv čísla se vrátíte do menu VÝSLEDKY PRUŽNÉHO 

VÝPOČTU. \n'); 
i=input(''); 
end 
end 
close all 
volba(2)=-1; 
end 

 

if VYPOCET_2==1 %menu VÝSLEDKY PRUŽNOPLASTICKÉHO VÝPOČTU 
while volba(2)~=0 
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volba(2)=-1; 
clc 
k=0; 
XYN_KONC=VEKTORY_XY_N(U,P); 
XYD_KONC=VEKTORY_XY_D_R(U,P,KCP,r_S,ND); 

 
fprintf('\n  VÝSLEDKY PRUŽNOPLASTICKÉHO VÝPOČTU '); 
fprintf('\n ------------------------------------'); 
fprintf('\n  1.DEFORMOVANÁ SÍŤ - VÝSLEDNÝ STAV'); 
fprintf('\n  2.ZPLASTIZOVANÁ OBLAST'); 
fprintf('\n  3.VÝSLEDNÁ OSOVÁ NAPĚTÍ'); 
fprintf('\n  4.VÝSLEDNÁ HLAVNÍ NAPĚTÍ'); 
fprintf('\n  5.PRŮBĚH ZATĚŽOVÁNÍ'); 
fprintf('\n  6.VÝSLEDNÁ MAX. SVISLÁ DEFORMACE'); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU VÝSLEDKY');             
fprintf('\n ------------------------------------'); 
volba(2)=input('\n volba:'); 

 
if volba(2)==1 %DEFORMOVANÁ SÍŤ - VÝSLEDNÝ STAV 
k=DEF_SIT(XYN_KONC,XYN_KONC,ND,k); 
end 

 
if volba(2)==2 %ZPLASTIZOVANÁ OBLAST 
k=0; 
while volba(3)~=0 
volba(3)=-1; 
clc 
fprintf('\n  ZPLASTIZOVANÁ OBLAST '); 
fprintf('\n ---------------------------------------------------'); 
fprintf('\n  1.VÝSLEDNÝ STAV '); 
fprintf('\n  2.PRŮBĚH PŘI ZATĚŽOVÁNÍ '); 
fprintf('\n  3.ZAVŘÍT OKNA GRAFŮ '); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU VÝSLEDKY PRUŽNOPLASTICKÉHO VÝPOČTU '); 
fprintf('\n ---------------------------------------------------'); 
volba(3)=input('\n volba:'); 

 
if volba(3)==0 
close all 
clear k 
end 

 
if volba(3)==1 
%GRAFICKÝ VÝSTUP - VÝSLEDNÝ STAV ZPL.OBL. 
N=min(size(E_cisv,2),size(r_zat,2)); 
k=PLAST_OBL_VS(E_cisv(:,N),PEVNOSTI,XYD_KONC,ZES,k); 
end 

 
if volba(3)==2 
%GRAFICKÝ VÝSTUP - PRŮBĚH PLASTIZACE 
k=PLAST_OBL_PZ(E_cisv,PEVNOSTI,r_zat,ND,U,P,KCP,ZES,k); 
end 

 
if volba(3)==3 
close all 
k=0; 
end 
end 
volba(3)=-1; 
end 
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if volba(2)==3 %VÝSLEDNÁ OSOVÁ NAPĚTÍ 
k=0; 
while volba(3)~=0 
volba(3)=-1; 
clc 
fprintf('\n  VÝSLEDNÁ OSOVÁ NAPĚTÍ '); 
fprintf('\n ---------------------------------------------------'); 
fprintf('\n  1.SIGMA(X) '); 
fprintf('\n  2.SIGMA(Y) '); 
fprintf('\n  3.TAU(XY) '); 
fprintf('\n  4.ZAVŘÍT OKNA GRAFŮ '); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU VÝSLEDKY PRUŽNOPLASTICKÉHO VÝPOČTU '); 
fprintf('\n ---------------------------------------------------'); 
volba(3)=input('\n volba:'); 

 

if volba(3)==0 
close all 
clear k 
end 

 

if volba(3)==1 || volba(3)==2 || volba(3)==3 
k=OS_NAP_VS(SP_zat,XYD_KONC,volba(3),k); 
end 

 

if volba(3)==4 
close all 
k=0; 
end 
end 
volba(3)=-1; 
end 

 
if volba(2)==4 %VÝSLEDNÁ HLAVNÍ NAPĚTÍ 
k=0; 
while volba(3)~=0 
volba(3)=-1; 
clc 
fprintf('\n  HLAVNÍ NAPĚTÍ '); 
fprintf('\n ---------------------------------------------------'); 
fprintf('\n  1.SIGMA(1) '); 
fprintf('\n  2.SIGMA(2) '); 
fprintf('\n  3.VON-MISESOVO NAPĚTÍ '); 
fprintf('\n  4.ZAVŘÍT OKNA GRAFŮ '); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU VÝSLEDKY PRUŽNOPLASTICKÉHO VÝPOČTU '); 
fprintf('\n ---------------------------------------------------'); 
volba(3)=input('\n volba:'); 

 
if volba(3)==0 
close all 
clear k 
end 

 
if volba(3)==1 
k=H_NAP_VS(S1_zat(size(S1_zat,1),:),XYD_KONC,volba(3),k); 
end 

 
if volba(3)==2 
k=H_NAP_VS(S2_zat(size(S2_zat,1),:),XYD_KONC,volba(3),k); 
end 
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if volba(3)==3 
k=H_NAP_VS(S3_zat(size(S3_zat,1),:),XYD_KONC,volba(3),k); 
end 

 
if volba(3)==4 
close all 
k=0; 
end 
end 
volba(3)=-1; 
end 

 
if volba(2)==5 %PRŮBĚH ZATĚŽOVÁNÍ 
while volba(3)~=0 
volba(3)=-1; 
clc 
fprintf('\n  PRŮBĚH ZATĚŽOVÁNÍ '); 
fprintf('\n ---------------------------------------------------'); 
fprintf('\n  1.OSOVÁ NAPĚTÍ '); 
fprintf('\n  2.HLAVNÍ NAPĚTÍ '); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU VÝSLEDKY PRUŽNOPLASTICKÉHO VÝPOČTU '); 
fprintf('\n ---------------------------------------------------'); 
volba(3)=input('\n volba:'); 
if volba(3)==0 
close all 
clear k 
end 
if volba(3)==1 %PRŮBĚH ZATĚŽOVÁNÍ - OSOVÁ NAPĚTÍ 
k=0; 
while volba(4)~=0 
volba(4)=-1; 
clc 
fprintf('\n  PRŮBĚH ZATĚŽOVÁNÍ - OSOVÁ NAPĚTÍ '); 
fprintf('\n -------------------------------------------'); 
fprintf('\n  1.SIGMA(X) '); 
fprintf('\n  2.SIGMA(Y) '); 
fprintf('\n  3.TAU(XY) '); 
fprintf('\n  4.ZAVŘÍT OKNA GRAFŮ '); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU VÝSLEDKY PRŮBĚH ZATĚŽOVÁNÍ '); 
fprintf('\n -------------------------------------------'); 
volba(4)=input('\n volba:'); 

 
if volba(4)==0 
close all 
clear k 
end 

 
if volba(4)==1 || volba(4)==2 || volba(4)==3 
k=OS_NAP_PZ(SP_zat,r_zat,volba(4),ND,U,P,KCP,k); 
end 

 
if volba(4)==4 
close all 
k=0; 
end 
end 
volba(4)=-1; 
end 

 
if volba(3)==2 %PRŮBĚH ZATĚŽOVÁNÍ - HLAVNÍ NAPĚTÍ 
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k=0; 
while volba(4)~=0 
volba(4)=-1; 
clc 
fprintf('\n  PRŮBĚH ZATĚŽOVÁNÍ - HLAVNÍ NAPĚTÍ '); 
fprintf('\n -------------------------------------------'); 
fprintf('\n  1.SIGMA(1) '); 
fprintf('\n  2.SIGMA(2) '); 
fprintf('\n  3.VON-MISESOVO NAPĚTÍ '); 
fprintf('\n  4.ZAVŘÍT OKNA GRAFŮ '); 
fprintf('\n  0.ZPĚT DO MENU VÝSLEDKY PRŮBĚH ZATĚŽOVÁNÍ '); 
fprintf('\n -------------------------------------------'); 
volba(4)=input('\n volba:'); 

 
if volba(4)==0 
close all 
clear k 
end 

 
if volba(4)==1 
k=H_NAP_PZ(S1_zat,r_zat,volba(4),ND,U,P,KCP,k); 
end 

 
if volba(4)==2 
k=H_NAP_PZ(S2_zat,r_zat,volba(4),ND,U,P,KCP,k); 
end 

 
if volba(4)==3 
k=H_NAP_PZ(S3_zat,r_zat,volba(4),ND,U,P,KCP,k); 
end 

 
if volba(4)==4 
close all 
k=0; 
end 
end 
volba(4)=-1; 
end 

 
end 
volba(3)=-1; 
end 

 

if volba(2)==6 %MAXIMÁLNÍ SVISLÁ DEFORMACE 
clc 
fprintf('\n  MAXIMÁLNÍ SVISLÁ DEFORMACE '); 
fprintf('\n ----------------------------'); 
fprintf('\n  velikost: %9.3e m',MAX_DEF_PRUZNPLAST(1,1)); 
fprintf('\n  pozice: x= %5.3f m',U(MAX_DEF_PRUZNPLAST(1,2),1)); 
fprintf('\n          y= %5.3f m',U(MAX_DEF_PRUZNPLAST(1,2),2)); 

 
fprintf('\n\n zadáním jakéhokoliv čísla se vrátíte do menu VÝSLEDKY 

PRUŽNÉHO VÝPOČTU. \n'); 
i=input('');  
end 
end 
volba(2)=-1; 
end 
end 
end 



VŠB - Technická univerzita Ostrava  Příloha I 

78 

 

fprintf('\n PROGRAM UKONČEN\n'); 
format short; 

 

Zdrojové kódy podfunkcí pro výpočet geometrie oblouků a tvorbu sítě uzlů 

function Y=KOR(b,dh,r,T) 
d=(b^2+dh^2)^0.5; 
while r<d/2 
    clc 
    fprintf('\n POLOMĚR OBLOUKU JE PŘÍLIŠ MALÝ !!!'); 
    fprintf('\n nový poloměr [m]: '); 
    r=input(''); 
end 

  
A=acos((d/2)/r); 
B=atan(dh/b); 
dh2=r*sin(A+B); 
DH=r-dh2; 
c=(r^2-(d/2)^2)^0.5; 
dcy=c*cos(B); 
dcx=c*sin(B); 
if T==1 
    Y=[DH,r,b/2-dcx,-dh/2-dcy]; 
elseif T==2 
    Y=[DH,r,b/2+dcx,dh/2-dcy]; 
end 
%Y(1)=VZEPĚTÍ OD VYŠŠÍHO KONCE 
%Y(2)=POLOMĚR 
%Y(3,4)=SOUŘADNICE STŘEDU OBLOUKU OD LEVÉHO KONCE 
%T=1/T=2 => LEVÝ/PRAVÝ BOD VYŠŠÍ 
end 

 

function Y=KOV(b,dh,V,T) 
%V=vzepětí od nižšího konce 
d=(b^2+dh^2)^0.5; 
B=atan(dh/b); 
while V>(d/2+dh/2) 
    fprintf('\n'); 
    fprintf('\n VZEPĚTÍ OBLOUKU JE PŘÍLIŠ VELKÉ !!!'); 
    fprintf('\n nové vzepětí [m]: '); 
    V=input(''); 
end 

  
V2=-10; %libovolná odlišná hodnota 
r1=d/2+5*(d/2); 
d1=5*(d/2); 
while abs(V2-V)>0.01 
    A=acos((d/2)/r1);     
    dh2=r1*sin(A+B); 
    DH=r1-dh2; 
    V2=dh+DH; 
    if abs(V2-V)>0.01 
        if V2<V 
            r1=r1-d1/2; 
        elseif V2>=V 
            r1=r1+d1/2; 
        end     
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        d1=d1/2; 
    end 
end 
r=r1; 
clear r1 V2 

  
A=acos((d/2)/r); 
dh2=r*sin(A+B); 
DH=r-dh2; 
c=(r^2-(d/2)^2)^0.5; 
dcy=c*cos(B); 
dcx=c*sin(B); 

  
if T==1 
    Y=[DH,r,b/2-dcx,-dh/2-dcy]; 
elseif T==2 
    Y=[DH,r,b/2+dcx,dh/2-dcy]; 
end 
%Y(1)=VZEPĚTÍ OD VYŠŠÍHO KONCE 
%Y(2)=POLOMĚR 
%Y(3,4)=SOUŘADNICE STŘEDU OBLOUKU OD LEVÉHO KONCE 
%T=1/T=2 => LEVÝ/PRAVÝ KONEC VYŠŠÍ 
end 

 

function Y=KOV(b,dh,V,T) 
%V=vzepětí od nižšího konce 
d=(b^2+dh^2)^0.5; 
B=atan(dh/b); 
while V>(d/2+dh/2) 
    fprintf('\n'); 
    fprintf('\n VZEPĚTÍ OBLOUKU JE PŘÍLIŠ VELKÉ !!!'); 
    fprintf('\n nové vzepětí [m]: '); 
    V=input(''); 
end 
 

V2=-10; %libovolná odlišná hodnota 
r1=d/2+5*(d/2); 
d1=5*(d/2); 
while abs(V2-V)>0.01 
    A=acos((d/2)/r1);     
    dh2=r1*sin(A+B); 
    DH=r1-dh2; 
    V2=dh+DH; 
    if abs(V2-V)>0.01 
        if V2<V 
            r1=r1-d1/2; 
        elseif V2>=V 
            r1=r1+d1/2; 
        end     
        d1=d1/2; 
    end 
end 
r=r1; 
clear r1 V2 

  
A=acos((d/2)/r); 
dh2=r*sin(A+B); 
DH=r-dh2; 
c=(r^2-(d/2)^2)^0.5; 
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dcy=c*cos(B); 
dcx=c*sin(B); 
if T==1 
    Y=[DH,r,b/2-dcx,-dh/2-dcy]; 
elseif T==2 
    Y=[DH,r,b/2+dcx,dh/2-dcy]; 
end 
%Y(1)=VZEPĚTÍ OD VYŠŠÍHO KONCE 
%Y(2)=POLOMĚR 
%Y(3,4)=SOUŘADNICE STŘEDU OBLOUKU OD LEVÉHO KONCE 
%T=1/T=2 => LEVÝ/PRAVÝ KONEC VYŠŠÍ 
end 

 

function Y=POA(b,dh,a,T) 
x1=(b^2-dh/a)/(2*b); 
x2=b-2*x1; 
DH=a*x1^2; 
if T==1 
    Y=[DH,a,x1,DH]; 
elseif T==2 
    Y=[DH,a,x1+x2,dh+DH]; 
end 
%Y(1)=VZEPĚTÍ OD VYŠŠÍHO KONCE 
%Y(2)=PARAMETR OBLOUKU (Y=A*X^2) 
%Y(3,4)=SOUŘADNICE VRCHOLU OBLOUKU OD LEVÉHO KONCE 
%T=1/T=2 => LEVÝ/PRAVÝ BOD VYŠŠÍ 
end 

 

function Y=POV(b,dh,V,T) 
DH=V-dh; 
V2=-10; 
x1=b/2; 
d1=b/2; 
while abs(V2-V)>0.01 
    a1=DH/(x1^2); 
    x2=(b-x1); 
    V2=a1*(x2^2); 
    if abs(V2-V)>0.01 
        if V2<V 
            x1=x1-d1/2; 
        elseif V2>=V 
            x1=x1+d1/2; 
        end     
        d1=d1/2; 
    end 
end 
a=a1; 
clear a1 x1 x2 d1 
%x1 a x2 už mají jiný význam než výše !!! 
x1=(DH/a)^0.5; 
x2=b-2*x1; 
DH=a*x1^2; 
if T==1 
    Y=[DH,a,x1,DH]; 
elseif T==2 
    Y=[DH,a,x1+x2,dh+DH]; 
end 
%Y(1)=VZEPĚTÍ OD VYŠŠÍHO KONCE 
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%Y(2)=PARAMETR OBLOUKU (Y=A*X^2) 
%Y(3,4)=SOUŘADNICE VRCHOLU OBLOUKU OD LEVÉHO KONCE 
%T=1/T=2 => LEVÝ/PRAVÝ BOD VYŠŠÍ 
end 

 

function U=UKO(G,P,PPHP) 
if G(1,5)==1 %vyšší je levý konec 
    if G(1,7)~=0 
        U1=atan(G(1,6)/G(1,7)); 
    elseif G(1,7)==0 
        U1=-pi/2; 
    end 
    if -G(1,7)-G(1,2)>0 
        U2=atan((G(1,1)-G(1,6))/(-G(1,7)-G(1,2))); 
    elseif -G(1,7)-G(1,2)<0 
        U2=atan((G(1,1)-G(1,6))/(-G(1,7)-G(1,2)))+pi/2; 
    elseif -G(1,7)-G(1,2)==0 
        U2=pi/2; 
    end 
elseif G(1,5)==2 %vyšší je pravý konec 
    if G(1,7)>0 
        U1=(atan(G(1,6)/G(1,7))+pi/2)*(-1); 
    elseif G(1,7)<0 
        U1=atan(G(1,6)/G(1,7)); 
    elseif G(1,7)==0 
        U1=-pi/2; 
    end 
    if G(1,2)-G(1,7)~=0 
        U2=atan((G(1,1)-G(1,6))/(G(1,2)-G(1,7))); 
    elseif G(1,2)-G(1,7)==0 
        U2=pi/2; 
    end 
end 

 
D=((U2-U1)/(2*pi))*(2*pi*G(1,3)); 
PPDO=round(D/(P(1,2)/PPHP)); 
U3=(U2-U1)/PPDO; 
PU=round((U2-U1)/U3); 
if mod(PU,2)==1 && G(1,2)==0 
    PU=PU+1;    %symetrická síť 
end 
U3=(U2-U1)/PU; 

 
U=zeros(PPHP+1,2*PU); 
for i=0:PPHP 
    for j=0:PU 
        U(i+1,2*j+1)=sin(U1+j*U3)*(G(1,3)+P(1,2)/2-i*P(1,2)/PPHP); 
        U(i+1,2*j+2)=cos(U1+j*U3)*(G(1,3)+P(1,2)/2-i*P(1,2)/PPHP); 
    end 
end 

  
%pouze posunutí všech uzlů 
N=size(U,2)/2; 
for i=1:N 
    for j=1:PPHP+1 
        U(j,2*(i-1)+1)=U(j,2*(i-1)+1)+G(1,6); 
        U(j,2*(i-1)+2)=U(j,2*(i-1)+2)+G(1,4)-G(1,3); 
    end 
end 
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%přepis do jiné formy 
U2=zeros(size(U,1)*size(U,2)/2,2); 
CU=0; 
for i=1:PPHP+1 
    for j=1:N 
        CU=CU+1; 
        U2(CU,1:2)=[U(i,2*(j-1)+1),U(i,2*(j-1)+2)]; 
    end 
end 
U=U2; 

  
end 

 

function U=UPO(G,P,PPHP) 
X=zeros(200,1); 
X(1,1)=-G(1,6); 
X1=X(1,1); 
X2=G(1,1)-G(1,6); 
DL=P(1,2)/PPHP; 

  
i=0; 
Y2=-1200; 
while Y2<X2 
    i=i+1; 
    A=atan(G(1,3)*X(1,i)*(-1)); 
    DX=cos(A)*DL; 
    X(1,i+1)=X(1,i)+DX; 
    Y2=X(1,i+1); 
end 
N=i; 
if X2>=(X(1,N-1)+X(1,N))/2 
    XZAM=X(1,1:N)*((X2-X1)/(X(1,N)-X(1,1))); 
elseif X2<(X(1,N-1)+X(1,N))/2 
    XZAM=X(1,1:N-1)*((X2-X1)/(X(1,N-1)-X(1,1))); 
end 
clear X X1 X2 Y2 DX DL 

  

N=size(XZAM,2); 
YZAM=zeros(size(XZAM)); 
for i=1:N 
    YZAM(1,i)=G(1,3)*(XZAM(1,i)^2)*(-1); 
end 

  
U=zeros(PPHP,2*N); 
for i=1:N 
    for j=0:PPHP 
        A=atan(G(1,3)*XZAM(1,i)*(-1)); 
        U(j+1,2*(i-1)+1)=XZAM(1,i)-((P(1,2)/2)-(j*P(1,2)/PPHP))*sin(A); 
        U(j+1,2*(i-1)+2)=YZAM(1,i)+((P(1,2)/2)-(j*P(1,2)/PPHP))*cos(A); 
    end 
end 

  
%pouze posunutí všech uzlů 
if G(1,5)==1 
    for i=1:N 
        for j=1:PPHP+1 
            U(j,2*(i-1)+1)=U(j,2*(i-1)+1)+G(1,6); 
            U(j,2*(i-1)+2)=U(j,2*(i-1)+2)+G(1,2)+G(1,7); 
        end 
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    end 
elseif G(1,5)==2 
    for i=1:N 
        for j=1:PPHP+1 
            U(j,2*(i-1)+1)=U(j,2*(i-1)+1)+G(1,6); 
            U(j,2*(i-1)+2)=U(j,2*(i-1)+2)+G(1,7); 
        end 
    end 
end 
%přepis do jiné formy 
U2=zeros(size(U,1)*size(U,2)/2,2); 
CU=0; 
for i=1:PPHP+1 
    for j=1:N 
        CU=CU+1; 
        U2(CU,1:2)=[U(i,2*(j-1)+1),U(i,2*(j-1)+2)]; 
    end 
end 
U=U2; 
end 

 

function ulozeni(X) 
if X==1 
    fprintf('vetknutí                      '); 
elseif X==2 
    fprintf('sivsle neposuvná kl.podpora   '); 
elseif X==3 
    fprintf('vodorovně neposuvná kl.podpora'); 
elseif X==4 
    fprintf('pevná kloubová podpora        '); 
end 
end 

 

function Y=uprava_ulozeni 
clc 
fprintf('\n  ÚPRAVA ULOŽENÍ '); 
fprintf('\n ----------------------------------'); 
fprintf('\n  1.VETKNUTÍ '); 
fprintf('\n  2.SVISLE NEPOSUVNÁ KL.PODPORA '); 
fprintf('\n  3.VODOROVNĚ NEPOSUVNÁ KL.PODPORA '); 
fprintf('\n  4.PEVNÁ KLOUBOVÁ PODPORA'); 
fprintf('\n ----------------------------------'); 
X=input('\n volba:'); 
if X==1 || X==2 || X==3 || X==4 
    Y=X; 
end 
end 

 

Zdrojové kódy podfunkcí pro tvorbu matic tuhosti a zavedení okrajových podmínek 

function S=MAT_S(U,P) 
PP=size(P,1); 
S=zeros(6,6,PP); 
for i=1:PP 
    S(:,:,i)=[U(P(i,1),1) U(P(i,1),2) 1 0 0 0; 
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              0 0 0 U(P(i,1),1) U(P(i,1),2) 1; 
              U(P(i,2),1) U(P(i,2),2) 1 0 0 0; 
              0 0 0 U(P(i,2),1) U(P(i,2),2) 1; 
              U(P(i,3),1) U(P(i,3),2) 1 0 0 0; 
              0 0 0 U(P(i,3),1) U(P(i,3),2) 1]; 
end 
end 

 

function MT=MAT_TUH(U,P,KCP,E,M,PRF) 
S=MAT_S(U,P); 

  
PP=size(P,1); 
BM=[1 0 0 0 0 0;0 0 0 0 1 0;0 1 0 1 0 0]; 
GMT=zeros(6,6,PP); 
for i=1:PP 
    D=E(i,1)/(1-M^2)*[1 M 0;M 1 0;0 0 0.5*(1-M)]; 
    GMT(:,:,i)=P(i,4)*PRF(1,1)*(inv(S(:,:,i)))'*BM'*D*BM/S(:,:,i); 
end 

  
MT=zeros(max(max(KCP))); 
for i=1:PP 
    for j=1:6 
        for k=1:6 
            MT(KCP(i,j),KCP(i,k))=MT(KCP(i,j),KCP(i,k))+GMT(j,k,i);        
        end 
    end 
end 

  

end 

 

function OP=OP_ULOZENI(UO,PCU,KC,PPHP) 
  %1.VETKNUTÍ 
  %2.SVISLE NEPOSUVNÁ KL.PODPORA 
  %3.VODOROVNĚ NEPOSUVNÁ KL.PODPORA 
  %4.PEVNÁ KLOUBOVÁ PODPORA 

  
K=round(PPHP/2+1); 
OP=zeros(1,20); 
COP=0; 
for j=1:2 
    if j==1 
        J=1; 
    elseif j==2 
        J=size(PCU,2); 
    end 

     
    if UO(1,j)==1 
        for i=1:PPHP+1 
            COP=COP+1; 
            OP(1,COP)=KC(PCU(i,J),1); 
            COP=COP+1; 
            OP(1,COP)=KC(PCU(i,J),2); 
        end 
    elseif UO(1,j)==2 
        COP=COP+1; 
        OP(1,COP)=KC(PCU(K,J),2); 
    elseif UO(1,j)==3 
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        COP=COP+1; 
        OP(1,COP)=KC(PCU(K,J),1); 
    elseif UO(1,j)==4 
        COP=COP+1; 
        OP(1,COP)=KC(PCU(K,J),1); 
        COP=COP+1; 
        OP(1,COP)=KC(PCU(K,J),2); 
    end 
end 
OP=OP(1,1:COP); 

  
end 

 

function E_ZAD=OP_UP_ULOZENI(E_ZAD,KCP,PCU,KC,UO,E_PRIM,N) 
  %1.VETKNUTÍ 
  %2.SVISLE NEPOSUVNÁ KL.PODPORA 
  %3.VODOROVNĚ NEPOSUVNÁ KL.PODPORA 
  %4.PEVNÁ KLOUBOVÁ PODPORA 

 
A=size(KCP,1); 
B=size(PCU,1); 
C=size(KCP,1); 
for i=1:2 
    for j=1:A 
        if i==1 
            m=1; 
        elseif i==2 
            m=size(PCU,2); 
        end 
        if UO(1,i)==2 || UO(1,i)==3 || UO(1,i)==4 
            for k=1:B 
                E(1,1:2)=KC(PCU(k,m),1:2); 
                for L=1:C 
                    if histc(KCP(L,:),E(1,1):E(1,1))~=0 || histc(KCP(L,:), 

                      E(1,2):E(1,2))~=0 
                        E_ZAD(L,1)=E_PRIM*N; 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end         
end 
end 

 

function P=CUAPP(U,PCU) 
%čísla uzlů a plocha prvku 
N=(size(PCU,1)-1)*(size(PCU,2)-1); 
CP=0; 
P=zeros(N,4); 
for i=1:(size(PCU,1)-1) %přiřazení čísel uzlů jednotlivým prvkům  
    for j=1:((size(PCU,2))-1) 
        if mod(CP,2)==1 
            CP=CP+1; 
            P(2*(CP-1)+1,1:3)=[PCU(i+1,j),PCU(i+1,j+1),PCU(i,j)];  
            P(2*(CP-1)+1,4)=O3UH(U,P(2*(CP-1)+1,1:3)); 
            P(2*(CP-1)+2,1:3)=[PCU(i+1,j+1),PCU(i,j+1),PCU(i,j)]; 
            P(2*(CP-1)+2,4)=O3UH(U,P(2*(CP-1)+2,1:3)); 
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        elseif mod(CP,2)==0 
            CP=CP+1; 
            P(2*(CP-1)+1,1:3)=[PCU(i+1,j),PCU(i,j+1),PCU(i,j)]; 
            P(2*(CP-1)+1,4)=O3UH(U,P(2*(CP-1)+1,1:3)); 
            P(2*(CP-1)+2,1:3)=[PCU(i+1,j),PCU(i+1,j+1),PCU(i,j+1)]; 
            P(2*(CP-1)+2,4)=O3UH(U,P(2*(CP-1)+2,1:3)); 
        end 
    end 
end 
end 

 

function S=O3UH(U,P) 
X(1,1)=U(P(1),1); 
X(1,2)=U(P(2),1); 
X(1,3)=U(P(3),1); 
Y(1,1)=U(P(1),2); 
Y(1,2)=U(P(2),2); 
Y(1,3)=U(P(3),2); 
S=(X(1)*Y(2)-X(2)*Y(1)+X(2)*Y(3)-X(3)*Y(2)+X(3)*Y(1)-X(1)*Y(3))/2; 
end 

 

zdrojové kódy podfunkcí pro vytvoření zatěžovacího vektoru 

function F=ZAT_SILY(F,OSF,U,PCU,KC) 
if OSF(1,1)~=0 
    M=size(PCU,2); 
    N=OSF(1,1); 
    for i=1:N 
        sklon=OSF(i+1,3)*(pi/180); 
        XF=OSF(i+1,2); 
        FX=OSF(i+1,1)*sin(sklon); 
        FY=OSF(i+1,1)*cos(sklon)*(-1); 
        if OSF(i+1,4)==1 
            L=1; 
        elseif OSF(i+1,4)==2 
            L=size(PCU,1); 
        end 
        for j=1:M-1 %mimouzlové síly  
            LU=PCU(L,j);    PU=PCU(L,j+1); 
            if U(LU,1)<XF && XF<U(PU,1) 
                D1=XF-U(LU,1); 
                D2=U(PU,1)-XF; 
                D3=U(PU,1)-U(LU,1); 
                F(KC(LU,1))=F(KC(LU,1))+FX*(D2/D3); %LX 
                F(KC(LU,2))=F(KC(LU,2))+FY*(D2/D3); %LY 
                F(KC(PU,1))=F(KC(PU,1))+FX*(D1/D3); %PX 
                F(KC(PU,2))=F(KC(PU,2))+FY*(D1/D3); %PY 
            end 
        end 
        for j=1:M %síly v uzlech  
            if U(PCU(L,j),1)==XF 
                F(KC(PCU(L,j),1),1)=F(KC(PCU(L,j),1),1)+FX; 
                F(KC(PCU(L,j),2),1)=F(KC(PCU(L,j),2),1)+FY; 
            end 
        end 
    end 
end 
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end 

 

function OSF2=TRANS_SPOZ_OSF(SPOZ,P,PPHP,L) 
OSF=zeros(1000,4); 
K=SPOZ(1,1); 
D=P(1,2)/PPHP; 
CF=0; 

  
for i=1:K 
    C=round(SPOZ(i+1,3)-SPOZ(i+1,2)/(D*L)); 
    DSP=SPOZ(i+1,3)-SPOZ(i+1,2)/C; 
    for j=0:C 
        if j==0 || j==C 
            CF=CF+1; 
            OSF(CF,1:4)=[SPOZ(i+1,1)*DSP/2,SPOZ(i+1,2)+j*DSP,SPOZ(i+1,4), 

              SPOZ(i+1,5)]; 
        else 
            OSF(CF,1:4)=[SPOZ(i+1,1)*DSP/1,SPOZ(i+1,2)+j*DSP,SPOZ(i+1,4), 

              SPOZ(i+1,5)]; 
        end 
    end 
end 
OSF2(1,1)=CF; 
OSF2(2:CF+1,:)=OSF(1:CF,:); 
end 

 

function F=ZAT_VTIHA(F,P,KCP,PRUREZ,VT) 
N=size(P,1); 
for i=1:N 
    for j=2:2:6 
        F(KCP(i,j),1)=F(KCP(i,j),1)+(P(i,4)*PRUREZ(1,1)/3)*VT*(-1); 
    end 
end 
end 

 

Zdrojové kódy podfunkcí pro výpočet deformací a napětí na konečných prvcích a 

zjištění přítomnosti plasticity v konstrukci 

function R=DEF_UP(KCP,MT,F) 
r=MT\F; 
PP=size(KCP,1); 
R=zeros(PP,6); 
for i=1:PP 
    for j=1:6 
        R(i,j)=r(KCP(i,j)); 
    end 
end 
end 

 

function NP=NAP_P(RP,S,E,M) 
PP=size(RP,1); 
EP=zeros(3,PP); 
NP=zeros(3,PP); 
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for i=1:PP 
    BM=[1 0 0 0 0 0;0 0 0 0 1 0;0 1 0 1 0 0]; 
    EP(:,i)=BM/S(:,:,i)*RP(i,:)'; %BM*inv(S(:,:,i))*RP(i,:)'; 
    D=E(i,1)/(1-M^2)*[1 M 0;M 1 0;0 0 0.5*(1-M)]; 
    NP(:,i)=D*EP(:,i); 
end 
end 

 

function SH=HL_NAP_P(SP) 
SH=zeros(3,size(SP,2)); 
for i=1:size(SP,2) 
    SH(1,i)=0.5*(SP(1,i)+SP(2,i))+0.5*((SP(1,i)-

SP(2,i))^2+4*SP(3,i)^2)^0.5; 
    SH(2,i)=0.5*(SP(1,i)+SP(2,i))-0.5*((SP(1,i)-

SP(2,i))^2+4*SP(3,i)^2)^0.5; 
    SH(3,i)=(((SH(1,i)-SH(2,i))^2+SH(1,i)^2+SH(2,i)^2)/2)^0.5; 
end 
end 

 

function PL=KPL(SHL,FY) 
PL=[0,0]; 
for i=1:size(SHL,2) 
    if SHL(3,i)>FY && PL(1,1)==0 
        PL(1,1)=1; 
        PL(1,2)=SHL(3,i); 
    end 
end 
fprintf('\n KONTROLA PLASTICITY  :'); 
if PL(1,1)==0 
    fprintf(' PLASTICITA SE NEVYSKYTUJE'); 
elseif PL(1,1)==1; 
    fprintf(' PLASTICITA SE VYSKYTLA'); 
end 
end 

 

function T=ODMAZ(T,k) 
  %1 sloupcové matice 
  %2 řádkové matice 

  

i=1;    j=0; 
if k==1 
    M=size(T,2); 
    N=size(T,1); 
    while T(:,i)~=zeros(N,1) 
        if i<=M 
            i=i+1; 
            j=j+1; 
        end 
    end 
    T=T(:,1:j); 
elseif k==2 
    M=size(T,1); 
    N=size(T,2); 
    while T(i,:)~=zeros(1,N) 
        if i<=M 
            i=i+1; 
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            j=j+1; 
        end 
    end 
    T=T(1:j,:); 
end 
end 

 

function R=DEF_R_UP(KCP,r) 
PP=size(KCP,1); 
R=zeros(PP,6); 
for i=1:PP 
    for j=1:6 
        R(i,j)=r(KCP(i,j)); 
    end 
end 
end 

 

Zdrojové kódy podfunkcí pro grafické výstupy výsledků 

function k=DEF_SIT(XYN,XYD,N,k) 
k=k+1; 
figure(k) 
title(['Deformovaná síť x' num2str(N)]); 
xlabel('X-ová souřadnice [m]'); 
ylabel('Y-ová souřadnice [m]'); 
hold on 
for i=1:size(XYN,1)     
    plot(XYN(i,1:4),XYN(i,5:8),'g.:');     
    plot(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),'k.-'); 
end 
hold off 
end 

 

function k=OS_NAP_VS(NP_ZAT,XYD,C,k) 
PP=size(NP_ZAT,2); 
NP(1,:)=NP_ZAT(size(NP_ZAT,1)-3+C,:); 

  
MAX_HODN=max(NP(1,1:PP)); 
MIN_HODN=min(NP(1,1:PP)); 
MAX=MAX_HODN-MIN_HODN; 
NPU(1,1:PP)=(NP(1,1:PP)-MIN_HODN)/MAX; 
k=k+1; 
figure(k) 
hold on 
for i=1:PP   
    if NPU(1,i)<=0.5 
        fill(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),[0,sin(NPU(1,i)*pi),cos(NPU(1,i)*pi)]);  
    elseif NPU(1,i)>0.5 
        fill(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),[-cos(NPU(1,i)*pi),sin(NPU(1,i)*pi),0]);  
    end 
end 
hold off 

  

if C==1 
    title(['osová napětí - sigma(x) - výsledný stav  max: '  
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      num2str(MAX_HODN,3) 'Pa  min: ' num2str(MIN_HODN,3) 'Pa']); 
elseif C==2 
    title(['osová napětí - sigma(y) - výsledný stav  max: '  

      num2str(MAX_HODN,3) 'Pa  min: ' num2str(MIN_HODN,3) 'Pa']); 
elseif C==3 
    title(['osová napětí - tau(xy) - výsledný stav  max: '  

      num2str(MAX_HODN,3) 'Pa  min: ' num2str(MIN_HODN,3) 'Pa']); 
end 
xlabel('X-ová souřadnice [m]'); 
ylabel('Y-ová souřadnice [m]'); 
Sk=zeros(1,11); 
for i=0:10 
    Sk(i+1)=MIN_HODN+(i/10)*MAX; 
end 
colorbar('YTickLabel',{[num2str(Sk(1),3) 'Pa'],[num2str(Sk(2),3) 

'Pa'],[num2str(Sk(3),3) 'Pa'],[num2str(Sk(4),3) 'Pa'],[num2str(Sk(5),3) 

'Pa'],[num2str(Sk(6),3) 'Pa'],[num2str(Sk(7),3) 'Pa'],[num2str(Sk(8),3) 

'Pa'],[num2str(Sk(9),3) 'Pa'],[num2str(Sk(10),3) 'Pa'],[num2str(Sk(11),3) 

'Pa']}); 
end 

 

function k=OS_NAP_VS(NP_ZAT,XYD,C,k) 

  

PP=size(NP_ZAT,2); 
NP(1,:)=NP_ZAT(size(NP_ZAT,1)-3+C,:); 

  
MAX=max(NP(1,1:PP))-min(NP(1,1:PP)); 
NPU(1,1:PP)=(NP(1,1:PP)-min(NP(1,1:PP)))/MAX; 
k=k+1; 
figure(k) 
hold on 
for i=1:PP   
    if NPU(1,i)<=0.5 
        fill(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),[0,sin(NPU(1,i)*pi),cos(NPU(1,i)*pi)]);  
    elseif NPU(1,i)>0.5 
        fill(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),[-cos(NPU(1,i)*pi),sin(NPU(1,i)*pi),0]);  
    end 
end 
hold off 

  
if C==1 
    title(['osová napětí - sigma(x) - výsledný stav \n max: ' num2str 

      (max(NP(1,:)),2) ' Pa \n min: ' num2str(min(NP(1,:)),2) ' Pa']); 
elseif C==2 
    title(['osová napětí - sigma(y) - výsledný stav \n max: ' num2str 

      (max(NP(1,:)),2) ' Pa \n min: ' num2str(min(NP(1,:)),2) ' Pa']); 
elseif C==3 
    title(['osová napětí - tau(xy) - výsledný stav \n max: ' num2str 

      (max(NP(1,:)),2) ' Pa \n min: ' num2str(min(NP(1,:)),2) ' Pa']); 
end 
xlabel('X-ová souřadnice [m]'); 
ylabel('Y-ová souřadnice [m]'); 
Sk=zeros(1,11); 
for i=0:10 
    Sk(i+1)=MIN_HODN+(i/10)*MAX; 
end 
colorbar('YTickLabel',{[num2str(Sk(1),3) 'Pa'],[num2str(Sk(2),3) 'Pa'], 

  [num2str(Sk(3),3) 'Pa'],[num2str(Sk(4),3) 'Pa'],[num2str(Sk(5),3) 'Pa'], 

  [num2str(Sk(6),3) 'Pa'],[num2str(Sk(7),3) 'Pa'],[num2str(Sk(8),3) 'Pa'], 
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  [num2str(Sk(9),3) 'Pa'],[num2str(Sk(10),3) 'Pa'],[num2str(Sk(11),3)  

  'Pa']}); 
end 

 

function k=OS_NAP_PZ(NP_ZAT,R,C,ND,U,P,KCP,k) 
N=min(round(size(NP_ZAT,1)/3),size(R,2)); 
PP=size(NP_ZAT,2); 
for j=1:N 
    XYD=VEKTORY_XY_D_R(U,P,KCP,R(:,j),ND); 
    NP(1,:)=NP_ZAT(j*3-(3-C),:); 
    MAX_HODN=max(NP(1,1:PP)); 
    MIN_HODN=min(NP(1,1:PP)); 
    MAX=MAX_HODN-MIN_HODN; 
    NPU(1,1:PP)=(NP(1,1:PP)-MIN_HODN)/MAX; 
    k=k+1; 
    figure(k) 
    hold on 
    for i=1:PP   
        if NPU(1,i)<=0.5 
        fill(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),[0,sin(NPU(1,i)*pi),cos(NPU(1,i)*pi)]);  
        elseif NPU(1,i)>0.5 
        fill(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),[-cos(NPU(1,i)*pi),sin(NPU(1,i)*pi),0]);  
        end 
    end 
    hold off 
    if C==1 
        title(['osová napětí - sigma(x) - průběh zatěžování - ' num2str 

          (j,2) '.krok  max: ' num2str(MAX_HODN,3) 'Pa min: ' num2str 

          (MIN_HODN,3) 'Pa']); 

    elseif C==2 
        title(['osová napětí - sigma(y) - průběh zatěžování - ' num2str 

          (j,2) '.krok  max: ' num2str(MAX_HODN,3) 'Pa min: ' num2str 

          (MIN_HODN,3) 'Pa']); 
    elseif C==3 
        title(['osová napětí - tau(xy) - průběh zatěžování - ' num2str(j,2)  

          '.krok  max: ' num2str(MAX_HODN,3) 'Pa min: ' num2str(MIN_HODN,3)  

          ' Pa']); 
    end 
    xlabel('X-ová souřadnice [m]'); 
    ylabel('Y-ová souřadnice [m]'); 
    Sk=zeros(1,11); 
    for i=0:10 
        Sk(i+1)=MIN_HODN+(i/10)*MAX; 
    end 
colorbar('YTickLabel',{[num2str(Sk(1),3) 'Pa'],[num2str(Sk(2),3) 'Pa'], 

  [num2str(Sk(3),3) 'Pa'],[num2str(Sk(4),3) 'Pa'],[num2str(Sk(5),3) 'Pa'], 

  [num2str(Sk(6),3) 'Pa'],[num2str(Sk(7),3) 'Pa'],[num2str(Sk(8),3) 'Pa'], 

  [num2str(Sk(9),3) 'Pa'],[num2str(Sk(10),3) 'Pa'],[num2str(Sk(11),3)  

  'Pa']}); 
end 
end 

 

function k=H_NAP(NP,XYD,C,k) 
PP=size(NP,2); 
MAX_HODN=max(NP(1,1:PP)); 
MIN_HODN=min(NP(1,1:PP)); 
MAX=MAX_HODN-MIN_HODN; 
NPU(1,1:PP)=(NP(1,1:PP)-MIN_HODN)/MAX; 
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k=k+1; 
figure(k) 
hold on 
for i=1:PP   
    if NPU(1,i)<=0.5 
        fill(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),[0,sin(NPU(1,i)*pi),cos(NPU(1,i)*pi)]);  
    elseif NPU(1,i)>0.5 
        fill(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),[-cos(NPU(1,i)*pi),sin(NPU(1,i)*pi),0]);  
    end 
end 
hold off 
if C==1 
    title(['hlavní napětí - sigma(1)  max: ' num2str(MAX_HODN,3) 'Pa min: '  

      num2str(MIN_HODN,3) 'Pa']); 
elseif C==2 
    title(['hlavní napětí - sigma(2)  max: ' num2str(MAX_HODN,3) 'Pa min: '  

      num2str(MIN_HODN,3) 'Pa']); 
elseif C==3 
    title(['Von-Misesovo napětí - sigma(VM)  max: ' num2str(MAX_HODN,3) 'Pa  

      min: ' num2str(MIN_HODN,3) 'Pa']); 
end 
xlabel('X-ová souřadnice [m]'); 
ylabel('Y-ová souřadnice [m]'); 
Sk=zeros(1,11); 
for i=0:10 
    Sk(i+1)=MIN_HODN+(i/10)*MAX; 
end 
colorbar('YTickLabel',{[num2str(Sk(1),3) 'Pa'],[num2str(Sk(2),3) 'Pa'], 

  [num2str(Sk(3),3) 'Pa'],[num2str(Sk(4),3) 'Pa'],[num2str(Sk(5),3) 'Pa'], 

  [num2str(Sk(6),3) 'Pa'],[num2str(Sk(7),3) 'Pa'],[num2str(Sk(8),3) 'Pa'], 

  [num2str(Sk(9),3) 'Pa'],[num2str(Sk(10),3) 'Pa'],[num2str(Sk(11),3)  

  'Pa']}); 
end 

 

function k=H_NAP_VS(NP,XYD,C,k) 
PP=size(NP,2); 
MAX_HODN=max(NP(1,1:PP)); 
MIN_HODN=min(NP(1,1:PP)); 
MAX=MAX_HODN-MIN_HODN; 
NPU(1,1:PP)=(NP(1,1:PP)-MIN_HODN)/MAX; 
k=k+1; 
figure(k) 
hold on 
for i=1:PP   
    if NPU(1,i)<=0.5 
        fill(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),[0,sin(NPU(1,i)*pi),cos(NPU(1,i)*pi)]);  
    elseif NPU(1,i)>0.5 
        fill(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),[-cos(NPU(1,i)*pi),sin(NPU(1,i)*pi),0]);  
    end 
end 
hold off 
if C==1 
    title(['hlavní napětí - sigma(1) - výsledný stav  max: '  

      num2str(MAX_HHODN,3) 'Pa min: ' num2str(MAX_HHODN,3) 'Pa']); 
elseif C==2 
    title(['hlavní napětí - sigma(2) - výsledný stav  max: '  

      num2str(MAX_HHODN,3) 'Pa min: ' num2str(MAX_HHODN,3) 'Pa']); 
elseif C==3 
    title(['von-Misesovo napětí - sigma(VM) - výsledný stav  max: '  

      num2str(MAX_HHODN,3) 'Pa min: ' num2str(MAX_HHODN,3) 'Pa']); 
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end 
xlabel('X-ová souřadnice [m]'); 
ylabel('Y-ová souřadnice [m]'); 
Sk=zeros(1,11); 
for i=0:10 
    Sk(i+1)=MIN_HODN+(i/10)*MAX; 
end 
colorbar('YTickLabel',{[num2str(Sk(1),3) 'Pa'],[num2str(Sk(2),3) 'Pa'], 

  [num2str(Sk(3),3) 'Pa'],[num2str(Sk(4),3) 'Pa'],[num2str(Sk(5),3) 'Pa'], 

  [num2str(Sk(6),3) 'Pa'],[num2str(Sk(7),3) 'Pa'],[num2str(Sk(8),3) 'Pa'], 

  [num2str(Sk(9),3) 'Pa'],[num2str(Sk(10),3) 'Pa'],[num2str(Sk(11),3)  

  'Pa']}); 
end 

 

function k=H_NAP_PZ(NP_ZAT,R,C,ND,U,P,KCP,k) 
N=min(size(NP_ZAT,1),size(R,2)); 
PP=size(NP_ZAT,2); 
for j=1:N 
    XYD=VEKTORY_XY_D_R(U,P,KCP,R(:,j),ND); 
    NP(1,:)=NP_ZAT(j,:); 
    MAX_HODN=max(NP(1,1:PP)); 
    MIN_HODN=min(NP(1,1:PP)); 
    MAX=MAX_HODN-MIN_HODN; 
    NPU(1,1:PP)=(NP(1,1:PP)-MIN_HODN)/MAX; 
    k=k+1; 
    figure(k) 
    hold on 
    for i=1:PP   
        if NPU(1,i)<=0.5 
            

fill(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),[0,sin(NPU(1,i)*pi),cos(NPU(1,i)*pi)]);  
        elseif NPU(1,i)>0.5 
            fill(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),[-

cos(NPU(1,i)*pi),sin(NPU(1,i)*pi),0]);  
        end 
    end 
    hold off 
    if C==1 
        title(['hlavní napětí - sigma(1) - průběh zatěžování - ' num2str 

          (j,2) '.krok  max: ' num2str(MAX_HODN,3) 'Pa min: ' num2str 

          (MIN_HODN,3) 'Pa']); 
    elseif C==2 
        title(['hlavní napětí - sigma(2) - průběh zatěžování - ' num2str 

          (j,2) '.krok  max: ' num2str(MAX_HODN,3) 'Pa min: ' num2str 

          (MIN_HODN,3) 'Pa']); 
    elseif C==3 
        title(['Von-Misesovo napětí - sigma(VM) - průběh zatěžování - '  

          num2str(j,2) '.krok  max: ' num2str(MAX_HODN,3) 'Pa min: '  

          num2str(MIN_HODN,3) 'Pa']); 
    end 
    xlabel('X-ová souřadnice [m]'); 
    ylabel('Y-ová souřadnice [m]'); 
    Sk=zeros(1,11); 
    for i=0:10 
        Sk(i+1)=MIN_HODN+(i/10)*MAX; 
    end 
colorbar('YTickLabel',{[num2str(Sk(1),3) 'Pa'],[num2str(Sk(2),3) 'Pa'], 

  [num2str(Sk(3),3) 'Pa'],[num2str(Sk(4),3) 'Pa'],[num2str(Sk(5),3) 'Pa'], 

  [num2str(Sk(6),3) 'Pa'],[num2str(Sk(7),3) 'Pa'],[num2str(Sk(8),3) 'Pa'], 

  [num2str(Sk(9),3) 'Pa'],[num2str(Sk(10),3) 'Pa'],[num2str(Sk(11),3)  
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  'Pa']}); 
end 
end 

 

function k=PLAST_OBL_VS(E,PM,XYD,ZES,k) 
PP=size(E,1); 
k=k+1; 
figure(k) 
hold on 
for i=1:PP   
    if E(i,1)==PM(1,2) 
        fill(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),[0,1,0]); 
    elseif E(i,1)==PM(1,3) 
        fill(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),[1,0,0]); 
    elseif E(i,1)==PM(1,2)*ZES 
        fill(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),[0,0,1]); 
    end 
end 
hold off 
title('zplastizovaná oblast - výsledný stav'); 
xlabel('X-ová souřadnice [m]'); 
ylabel('Y-ová souřadnice [m]'); 

  

end 

 

function k=PLAST_OBL_PZ(E,PM,R,NAS,U,P,KCP,ZES,k) 
PP=size(E,1); 
N=min(size(R,2),size(E,2)); 
for j=1:N 
    k=k+1; 
    figure(k) 
    XYD=VEKTORY_XY_D_R(U,P,KCP,R(:,j),NAS); 
    hold on 
    for i=1:PP   
        if E(i,j)==PM(1,2) 
            fill(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),[0,1,0]); 
        elseif E(i,j)==PM(1,3) 
            fill(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),[1,0,0]); 
        elseif E(i,j)==PM(1,2)*ZES 
            fill(XYD(i,1:4),XYD(i,5:8),[0,0,1]); 
        end 
    end 
    hold off 
    title(['zplastizovaná oblast - průběh zatěžování - '  

      num2str(j,2) '.krok']); 
    xlabel('X-ová souřadnice [m]'); 
    ylabel('Y-ová souřadnice [m]'); 
end 
end 

 

 


