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ABSTRAKT 

Tato práce je zaměřena na analýzu trojrozměrných objektů pomocí metody konečných prvků 

v časové oblasti. Je provedena analýza kovového rezonátoru vlnovodného typu, vyplněného 

vzduchem pomocí vektorové aproximace. Výsledky jsou srovnány s uzlovými konečnými prvky a s 

odbornou literaturou.  

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

3D analýza pomocí konečných prvků v časové oblasti (3D TDFE), vektorové konečné prvky, metoda 

konečných prvků (MKP), Matlab 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis is aimed on three-dimensional finite element time domain analysis. Vector finite elements 

are used for analysis of cavity resonator made from PEC and filled with vacuum. Results are 

compared with classical “nodal” finite elements and with published literature.  

 

 

 

KEYWORDS 

3D finite element analysis (3D TDFE), vector finite elements, finite element method (FEM), Matlab 

  



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYROVÝ, J. Analýza trojrozměrných objektů metodou konečných prvků v časové oblasti. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. 38 s. Vedoucí 

diplomové práce prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida. 
  



v 
 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že svou diplomovou práci na téma Analýza trojrozměrných objektů metodou 

konečných prvků v časové oblasti jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího 

diplomové práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou 

všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. 

Jako autor uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této práce 

jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem 

do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 

11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních 

důsledků vyplývajících z ustanovení § 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 

V Brně dne 20. května 2011 ............................................ 

 podpis autora 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu diplomové práce Prof. Dr. Ing. Zbyňku Raidovi za účinnou metodickou, 

pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé diplomové práce. 

V Brně dne 20. května 2011 ............................................ 

 podpis autora 

  



vi 
 

OBSAH 

ABSTRAKT ................................................................................................................................................... III 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................................................. VII 

SEZNAM TABULEK .................................................................................................................................. VIII 

ÚVOD.............................................................................................................................................................. 9 

1 METODA KONEČNÝCH PRVKŮ (KLASICKÁ) ............................................................................. 10 

1.1 ZÁKLADY METODY ......................................................................................................................... 10 

2 VEKTOROVÉ KONEČNÉ PRVKY ................................................................................................... 12 

2.1 ZÁKLADY METODY ......................................................................................................................... 12 

2.2 SIMULACE V PROSTŘEDÍ MATLAB.................................................................................................... 17 

3 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ ................................................................................................................. 24 

3.1 VEKTOROVÉ KONEČNÉ PRVKY – MATLAB ..................................................................................... 24 

3.1.1 Řídká síť .................................................................................................................................... 24 

3.1.2 Hustá síť .................................................................................................................................... 26 

3.2 PROGRAM HOMO_3D ...................................................................................................................... 29 

3.3 ANALYTICKÉ VÝSLEDKY ................................................................................................................. 29 

3.4 CST MW STUDIO ........................................................................................................................... 30 

3.5 CELKOVÝ SOUHRN .......................................................................................................................... 33 

4 ZÁVĚR ................................................................................................................................................. 37 

SEZNAM LITERATURY ............................................................................................................................ 38 

 



vii 
 

Seznam obrázků 
 

Obr. 1 Příklad nesymetrické sítě obdélníkových dvojprvků................................................... 10 

Obr. 2 Elementární obdélníkový dvojprvek........................................................................... 10 

Obr. 3 Elementární 2D vektorový konečný prvek. ................................................................ 12 

Obr. 4 Elementární 3D vektorový konečný prvek. ................................................................ 12 

Obr. 5 Rozdělení makrobuňky do šesti konečných prvků – normální síť ............................... 17 

Obr. 6 Rozdělení makrobuňky do dvanácti konečných prvků – hustá síť ............................... 17 

Obr. 7 Ilustrace obsahu MVS (vlevo) a jeho užití k číslování globálních hran (vpravo) ......... 18 

Obr. 8 Indexování sítě tvořené pouze jednou makrobuňkou .................................................. 19 

Obr. 9 Odhadovaný mód TE101 – řídká síť .......................................................................... 24 

Obr. 10 Odhadovaný mód TE110 – řídká síť ........................................................................ 25 

Obr. 11 Odhadovaný mód TE011/ TE201 – řídká síť ............................................................ 25 

Obr. 12 Odhadovaný mód TE111/ TM111 – řídká síť ........................................................... 26 

Obr. 13 Rozložení pole při frekvenci odpovídající vidu TE101 – hustá síť ............................ 27 

Obr. 14 Rozložení pole při frekvenci odpovídající vidu TE110 – hustá síť ............................ 27 

Obr. 15 Rozložení pole při frekvenci odpovídající vidu TE011/ TE201 – hustá síť ............... 28 

Obr. 16 Rozložení pole při frekvenci odpovídající vidu TE111/ TM111 – hustá síť .............. 28 

Obr. 17 Mód TE101 v programu CST MW Studio ................................................................ 30 

Obr. 18 Mód TE110 v programu CST MW Studio ................................................................ 31 

Obr. 19 Mód TE201 v programu CST MW Studio ................................................................ 31 

Obr. 20 Mód TE011 v programu CST MW Studio ................................................................ 32 

Obr. 21 Smíšený mód TE111/ TM111 v programu CST MW Studio (1. část) ....................... 32 

Obr. 22 Smíšený mód TE111/ TM111 v programu CST MW Studio (2. část) ....................... 33 

Obr. 23 Zobrazení vybraných hodnot vlnového čísla ............................................................ 34 

Obr. 24 Zobrazení absolutní chyby vybraných vlnových čísel ............................................... 34 

Obr. 25 Zobrazení vybraných hodnot rezonančního kmitočtu ............................................... 35 

Obr. 26 Zobrazení absolutní chyby vybraných rezonančních kmitočtů .................................. 36 

 

  



viii 
 

Seznam tabulek 
 

Tab. 1 Systém asociace hran a uzlů ....................................................................................... 12 

Tab. 2 Hodnoty získané solverem pro řídkou síť ................................................................... 24 

Tab. 3 Hodnoty získané solverem pro hustou síť ................................................................... 26 

Tab. 4 Hodnoty získané programem Homo_3d ..................................................................... 29 

Tab. 5 Analytické hodnoty vlnového čísla a rezonančního kmitočtu ..................................... 29 

Tab. 6 Hodnoty získané programem CST MW Studio .......................................................... 30 

Tab. 7 Srovnání vybraných hodnot vlnového čísla ................................................................ 33 

Tab. 8 Srovnání vybraných hodnot rezonančního kmitočtu ................................................... 35 

 

 

 

  

file:///D:\_-skola-_\M-EST\MME\MMSE.docx%23_Toc293643842
file:///D:\_-skola-_\M-EST\MME\MMSE.docx%23_Toc293643843
file:///D:\_-skola-_\M-EST\MME\MMSE.docx%23_Toc293643844
file:///D:\_-skola-_\M-EST\MME\MMSE.docx%23_Toc293643845
file:///D:\_-skola-_\M-EST\MME\MMSE.docx%23_Toc293643846
file:///D:\_-skola-_\M-EST\MME\MMSE.docx%23_Toc293643847
file:///D:\_-skola-_\M-EST\MME\MMSE.docx%23_Toc293643848
file:///D:\_-skola-_\M-EST\MME\MMSE.docx%23_Toc293643849


9 
 

ÚVOD 

Numerické metody představují přední výpočetní nástroj pro analýzu rozložení polí již řadu let. 

Metoda konečných prvků (angl. finite element method) se stala jedním z hlavních výpočetních 

prostředků pro analýzu struktur a těles. Metoda pokrývá celou šíři fyzikálních aplikací: statika, 

dynamika, akustika, teplo, elektromagnetické pole, elektrostatika, piezoelektrické jevy a proudění. 

Metoda konečných prvků tyto problémy řeší pomocí převedení problému na soustavu lineárních 

rovnic, jejichž řešení lze efektivně provádět za pomoci výpočetní techniky.  

Počátky použití této metody pro analýzu statických, stacionárních a harmonických polí sahají do 

konce 60. let, ale k analýze elektromagnetických struktur v časové oblasti byla použita až o přibližně 

20 let později, tedy v roce 1987. Dalším milníkem byl rok 1997, kdy byla zveřejněna metoda 

s hranovou aproximací, která nejlepším možným způsobem uspokojuje potřebu spojitosti navázání 

složek pole na rozhraní dielektrik. Dodnes bylo publikováno mnoho článků, věnujících se rozvoji 

metody konečných prvků v časové oblasti (angl. Time Domain Finite Elements, zkr. TDFE). V [1] jsou 

tyto články rozděleny do čtyř základních skupin: 

 spojení metody konečných prvků (TDFE) a metody konečných diferencí (FDTD), 

 vývoj speciálních vektorových bázových funkcí pro řešení vlnové rovnice pomocí TDFE, 

 analýza stability této metody, 

 aplikace TDFE k modelování v oblasti mikrovlnné techniky. 

Dále se v [1] zmiňuje podstatně menší rozšíření metody TDFE v porovnání s metodou konečných 

diferencí. Důvodem je bezpochyby vyšší komplikovanost metody TDFE, což zejména před masivním 

rozvojem výpočetní techniky mělo zásadní vliv na potřebný výpočetní výkon. Avšak TDFE odstraňuje 

většinu nedostatků metody konečných diferencí, protože pomocí uzlových či hranových hodnot 

aproximuje rozložení pole ve všech bodech analyzovaného prostoru a tyto hodnoty (ve všech bodech 

analyzovaného prostoru) se podílejí na konečné chybě řešení. Další výhodou je variabilita 

diskretizační sítě, umožňující vytvořit nehomogenní diskretizační síť (výhodné zejména při analýze 

struktur např. kruhového průřezu). Díky aproximaci pole přes všechny body analyzovaného prostoru, 

vykazuje výsledné řešení minimální chybu v globálním významu a i tu lze redukovat pomocí 

adaptivního zjemňování diskretizační sítě [1], [2]. I přesto nedošlo k masovému rozšíření této metody 

a raději je rozvíjena metoda konečných diferencí. 

Široká problematika TDFE tedy zahrnuje různé způsoby tvorby sítě konečných prvků (trojúhelníkové, 

čtyřúhelníkové, parametrické nebo neparametrické,…), různé druhy aproximačních bázových funkcí 

(uzlové, hranové, hybridní), různou matematickou formulaci řešeného problému (přímé řešení 

Maxwellových rovnic, řešení vlnové rovnice) [1], [2].   

Tato práce je zaměřena zejména na použití hranové aproximace a její srovnání s uzlovou aproximací.  

(1) (2) (3) (4) (5) 
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1 METODA KONEČNÝCH PRVKŮ (KLASICKÁ) 

1.1 Základy metody 

Jedná se o obecnou metodu používanou k řešení parciálních diferenciálních rovnic. Základním 

principem této metody, jak už název napovídá, je diskretizace spojitého prostoru do určitého 

konečného počtu prvků, jejichž energie na ploše (popř. objemu) daného prvku je konečná – odtud 

pojmenování „konečné prvky“ (zkr. KP). Zjišťované rozložení pole a jiné parametry jsou určovány  

v jednotlivých uzlových bodech. Avšak konečné prvky pracují s hodnotami pole v každém bodě 

analyzovaného prostoru tak, že rozložení pole v uzlech je pomocí lineárních či kvadratických funkcí 

aproximováno nad všemi body každého konečného prvku. To je hlavní odlišnost od starší  

a jednodušší metody konečných diferencí (angl. Finite Difference Time Domain, zkr. FDTD), kde 

uzlové hodnoty nejsou aproximovány přes všechny body. Jelikož je princip uzlového rozdělení v rámci 

metody konečných prvků nejstarší, nejjednodušší a též nejrozšířenější, lze tento přístup nazvat 

„klasickou“ metodou konečných prvků a tato práce na ni bude v tomto duchu odkazovat. 

Výraznějšího využití se metoda konečných prvků díky své komplikovanosti dočkala až po rozvoji 

výpočetní techniky. 

 

Klasická metoda konečných prvků sestává z těchto základních kroků [1], [2]: 

1. Analyzovaná struktura se rozdělí na konečné prvky, které se vzájemně nepřekrývají a jejichž 

sjednocení zahrnuje všechny body analyzované oblasti. V oblasti konečného prvku musí být 

parametry analyzované struktury (permitivita, permeabilita, vodivost) konstantní. Na velikost 

a tvar konečných prvků nejsou kladena žádná omezení. Síť konečných prvků může být 

hustější v oblasti, v níž nás zajímají detaily řešení a relativně řídká tam, kde nás detaily řešení 

nezajímají.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Příklad nesymetrické sítě obdélníkových 
dvojprvků 

 

Obr. 2 Elementární obdélníkový dvojprvek  
(Gp) – globální uzly; (Lq) – lokální uzly 

G1 G2 

G3 

L1 L2 

L3 

G4 

L4 L5 

L6 
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2. Je-li analyzovaná struktura rozdělena na jednotlivé konečné prvky, je možno formálně 

vyjádřit aproximaci hledané neznámé funkce nad celou plochou jednotlivého konečného 

prvku. Obvykle je přitom neznámé řešení aproximováno lineární kombinací zvolených 

aproximačních funkcí a neznámých aproximačních koeficientů 

 

    (1)   

 

,kde  je aproximace průběhu hledané funkce nad plochou n-tého konečného prvku,  

 jsou neznámé aproximační koeficienty a  jsou zvolené dílčí aproximační funkce  

na n-tém konečném prvku,  značí počet dílčích aproximačních funkcí, použitých  

pro sestavení aproximace hledané funkce nad plochou n-tého konečného prvku. 

Sloučením aproximací nad všemi N konečnými prvky je pak dosaženo celkové (globální) 

aproximace nad analyzovanou oblastí:  
 

 

(2)   

 

Vztah (2) je jedinou rovnicí o M neznámých aproximačních koeficientech cm. Podaří-li se tyto 

neznámé koeficienty nalézt, získá se aproximace rozložení hledané veličiny v celé 

analyzované oblasti. 

 

3. Je zavedena zbytková funkce (reziduum), která je rovna rozdílu mezi přesným řešením 

parciální diferenciální rovnice  a mezi jeho aproximací :  

 

.   (3)   

 

Aproximace bude tím přesnější, čím menších hodnot bude nabývat reziduální funkce. Proto 

je nutno tuto funkci minimalizovat, a to přes celou zkoumanou oblast. Jednou z možností je 

metoda vážených reziduí. Využije-li se tohoto postupu, musí se vynásobit reziduum  

vhodnou váhovou funkcí . Získaný součin je poté integrován přes celou zkoumanou 

oblast V a výsledek se položí roven nule  

 

(4)   

 

 , kde . 

 

Při použití tolika různých vhodně zvolených váhových funkcí Wn, kolik je neznámých 

koeficientů, je získána lineární soustava se stejným počtem rovnic, jaký je počet neznámých 

koeficientů. Vyřešením této soustavy budou neznámé koeficienty jednoznačně určeny. 

 

4. Vyřešením maticové rovnice pro vektor neznámých aproximačních koeficientů je získáno 

řešení problému. Dosazením aproximačních koeficientů do vztahu (1) dostaneme aproximaci 

hledané funkce v každém bodě n-tého konečného prvku, sjednocením aproximací nad všemi 

konečnými prvky dle rovnice (2) pak získáme globální aproximaci ve všech bodech oblasti, 

nad kterou bylo hledáno řešení zadané parciální diferenciální rovnice.  
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2 VEKTOROVÉ KONEČNÉ PRVKY 

2.1 Základy metody 

Hlavní rozdíl mezi klasickou uzlovou a vektorovou metodou tkví v samotné reprezentaci konečných 

prvků. V klasické uzlové metodě je použita uzlová diskretizační sít, což neumožňuje efektivní využití 

metody pro analýzu dějů na rozhraní dvou prostředí s rozdílnou permitivitou či permeabilitou, 

protože nemůžeme zajistit spojitou změnu pole na hranách mezi prostředími. Skoková změna hodnot 

pole na takovém rozhraní způsobuje vznik fyzikálně neexistujících řešení [1], [2]. Pro účely  

co nejvěrnější simulace takovýchto jevů byly vyvinuty vektorové metody, které využívají aproximace 

na bázi hranových konečných prvků (vektorů), umožňující tak modelovat spojitě přechody mezi 

rozdílnými prostředími, čímž dojde k zamezení vzniku fyzikálně neexistujících řešení.  

Vektorová metoda konečných prvků sestává z těchto základních kroků [1], [2], [3]: 

1. Analyzovaná struktura je rozdělena sítí konečných prvků, avšak s tím rozdílem, že není 

použita uzlová aproximace intenzity pole, ale síť hranových vektorů – rozložení veličin pole  

je aproximováno nad plochou (popř. objemem) KP skládáním jednotkových vektorů, které 

jsou orientovány do směrů hran KP, a které jsou násobeny takovými skalárními koeficienty,  

aby průběh pole nad KP odpovídal řešení Maxwellových rovnic pro daný problém. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2D 3D 

Hrana # Uzel 1 Uzel 2 Hrana # Uzel 1 Uzel 2 

1 1 2 1 1 2 

2 1 3 2 1 3 

3 2 3 3 1 4 

 

4 2 3 

5 2 4 

6 3 4 

 

 

Díky tomuto systému asociace hran – tedy zaručení stavu, že směr lokální hrany je vždy  

od uzlu s nižším indexem k uzlu s vyšším indexem – je zajištěno, že při zachování stejného 

systému značení směru globálních hran pro vazební matici a vhodného číslování uzlů sítě, 

budou všechny lokální hrany shodně orientované s globálními, a tudíž budou mít ve vazební 

matici kladné znaménko. Což značně zjednodušuje konstrukci vazební matice. 

Tab. 1 Systém asociace hran a uzlů 

  

2 
 

 

Obr. 3 Elementární 2D vektorový konečný prvek.  

3 

1 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Obr. 4 Elementární 3D vektorový konečný prvek.  

4 

2 
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2. Výpočet matic elementů ,  pomocí bázových funkcí jako: 
 

                    (5)   

 

                           (6)   

 ,kde i a j jsou hranové vektory. 
 

 

Dle definic pro přesné určení simplexních souřadnic v prostoru je třeba o jeden bod více, než 

je hodnota řádu zkoumaného prostoru [2]. Splnění tohoto požadavku pro dvou-

dimenzionální prostor vede k použití tří bodů a řešení pro tři dimenze vede ke čtyřem 

bodům. Nejjednodušší útvar tvořený třemi body je trojúhelník (angl. triangle), pro čtyři body 

je to čtyřstěn (angl. tetrahedron). V případě řešení dvojrozměrného problému se tedy plocha 

analyzované oblasti rozdělí na konečný počet menších trojúhelníkových ploch  

a u trojrozměrného problému se objem analyzované oblasti rozdělí na konečný počet 

čtyřstěnů.  

 

Simplexní koeficienty můžeme získat inverzí matice souřadnic (dále jen pro 3D): 

  (7)   

 , kde  jsou souřadnice vrcholu i. 

Takto získané simplexní koeficienty však nejsou normalizované k objemu čtyřstěnu. 
 

Rovnici (7) v Matlabu odpovídá: 

% coordinate matrix: 
    CM = [x(1) x(2) x(3) x(4); y(1) y(2) y(3) y(4); z(1) z(2) z(3) z(4);  

      1 1 1 1]; 

% matrix of simplex coefficients: 
    SC = inv(CM);   

 , kde x(i), y(i), z(i) jsou souřadnice vrcholů čtyřstěnu a kde i = {1, 2, 3, 4}.  
 

Vzhledem k tomu, že je k řešení využito rozdělení sítě principielně podobné klasickému 

uzlovému rozdělení, tj. na elementární kvádry, popř. krychle, budou tyto elementární útvary 

označovány jako makrobuňky. Každá makrobuňka se skládá z šesti nebo dvanácti čtyřstěnů  

(v závislosti na typu sítě). A právě proto nabývá výše zmíněná proměnná i hodnot ,1, 2, …, 8-, 

pro normální síť a hodnot ,1, 2, …, 9-, pro hustší síť. To však samozřejmě platí pouze  

pro jednu makrobuňku. 

 

 i = 1, 2, …, mi      (8)   

 , kde mi je počet vrcholů a …  jsou simplexní koeficienty. 
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Rovnici (8) v Matlabu odpovídá: 

% simplices L1-L4 
    L1 = SC(1,4) + SC(1,1)*pnt_p(1) + SC(1,2)*pnt_p(2) + SC(1,3)*pnt_p(3); 
    L2 = SC(2,4) + SC(2,1)*pnt_p(1) + SC(2,2)*pnt_p(2) + SC(2,3)*pnt_p(3); 
    L3 = SC(3,4) + SC(3,1)*pnt_p(1) + SC(3,2)*pnt_p(2) + SC(3,3)*pnt_p(3); 
    L4 = SC(4,4) + SC(4,1)*pnt_p(1) + SC(4,2)*pnt_p(2) + SC(4,3)*pnt_p(3); 

,kde pnt_p(i) je zvolený bod p dle *4+, potřebný pro výpočet simplexních souřadnic a i nabývá 

hodnot od 1 do 3, což odpovídá jednotlivým souřadnicím tohoto bodu ,1, 2, 3- ≈ ,X, Y, Z-. 

 

    (9)   

 , kde  je gradient i-té simplexní souřadnice a , ,  jsou jednotkové vektory. 
 

Rovnici (9) v Matlabu odpovídá: 

% gradient matrix 
    grL_mtx = SC(1:4, 1:3); % (4 simplices x 3 dimensions) 

Z výše uvedeného zápisu je patrné, že matice simplexních koeficientů získaná výpočtem 

podle rovnice (7) obsahuje přímo gradienty simplexních souřadnic a konstanty. 

 

 i = 1, 2, …, ni      (10)    

, kde  je délka hrany i,  je simplexní souřadnice odpovídající prvnímu uzlu hrany i 

a  je simplexní souřadnice odpovídající druhému uzlu hrany i; ni udává počet hran 

konečného prvku. 
 

Realizace rovnice (10) by v matlabu vypadala takto: 

% basis functions 
    % basis functions matrix: 
    B_mtx = zeros(6,3);     % (6 edges x 3 dim.) 
    B_mtx(1,:) = l(1)*(L1*grL_mtx(2,:) - L2*grL_mtx(1,:)); 
    B_mtx(2,:) = l(2)*(L1*grL_mtx(3,:) - L3*grL_mtx(1,:)); 
    B_mtx(3,:) = l(3)*(L1*grL_mtx(4,:) - L4*grL_mtx(1,:)); 
    B_mtx(4,:) = l(4)*(L2*grL_mtx(3,:) - L3*grL_mtx(2,:)); 
    B_mtx(5,:) = l(5)*(L2*grL_mtx(4,:) - L4*grL_mtx(2,:)); 
    B_mtx(6,:) = l(6)*(L3*grL_mtx(4,:) - L4*grL_mtx(3,:)); 

 , kde l(i) je vektor délek hran čtyřstěnu; i = ,1, 2, …, 6- 

 

3. Výpočet vektorové a skalární matice pro příslušné dvojice uzlů i a j z Tab. 1 jako: 

    

          (11)   
 

       (12)   
 

Tyto matice jsou konstantní pro daný konečný prvek. Jelikož jsou obě matice nezávislé  

na pozici, lze je vyjmout z integrandu. Za povšimnutí stojí fakt, že pro vektorovou matici platí 

 . 
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Výpočet vektorové a skalární matice v prostředí Matlab: 

% vector and scalar matrix computation: 

    % allocation 
        V_mtx = zeros(4,12);  % (4 nodes x (4 nodes x 3 dim.)) 
        Fi_mtx = zeros(4);    % (4 nodes x 4 nodes) 

  
for m=1:4   % lines 
    for n=1:4   % columns 
        lw = 3*n-2; 
        hg = 3*n; 
        V_mtx(m,lw:hg) = cross(grL_mtx(m,1:3), grL_mtx(n,1:3)); % vctr mtx 
        Fi_mtx(m,n) = grL_mtx(m,1:3)*grL_mtx(n,1:3)';   % scalar mtx 
    end 
end 

Nicméně v praxi jsou z těchto matic potřebné jen čtyři hodnoty, které odpovídají 

požadovaným hranám daného čtyřstěnu, jejichž souřadnice vyjadřují pro obecný čtyřstěn 

z Obr. 4 přímo indexy uzlů (nodů) uvedené v Tab. 1. Tedy např. hodnoty pro první hranu jsou 

v prvním řádku a druhém sloupci, protože je mezi uzlem „1“ a uzlem „2“. Právě z tohoto 

důvodu, a dále ještě pro zvýšení přehlednosti jsou v realizovaném programu zkopírovány 

hodnoty z vektorové matice do zvláštní proměnné, která dále usnadňuje indexování tohoto 

obsahu. 

 

4. Výpočet první matice elementů : 

K tomu je třeba nejprve získat rotaci bázových funkcí [3] 

         

                    

           (13)   

A nyní zpět k výpočtu matice elementů :  

        

               (14)   

 

5. Výpočet druhé matice elementů  dosazením do (6): 

K tomu budeme potřebovat skalárně násobit bázové funkce [3] 

      

     (15)    

  

Kombinací (12) a (15) získáme:  

 

             (16)   

 

Druhou matici elementů  tedy můžeme zapsat jako:  

     

            (17)   
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V rovnici (17) jsou v každém integrálu obsaženy dvě simplexní souřadnice  

(pravděpodobně tytéž). Tyto integrály mohou být zjednodušeny a vyjádřeny následující 

maticovou formou:  

      (18)   

 

Aplikací rovnic (17) a (18) je výpočet  zredukován následovně: 

      

                  (19)   

 

6. Řešení získáme po dosazení matic elementů  a  do vlnové rovnice (20) 

            

            

       

          

         (20)   
 

Část řešení vlnové rovnice v prostředí Matlab pak lze zapsat jako: 

         (21)   

 , kde  je diagonální matice obsahující hodnoty vlastních čísel, resp. jejich druhou 

 mocninu a   je matice korespondujících sloupcových vektorů, popisujících 

 rozložení pole pro řešenou síť KP. 

 

Před vlastním dosazením hodnot do rovnice (21) je však nutné svázat hodnoty lokálních hran 

s odpovídajícími globálními hranami pomocí vazební matice C:  

         (22)   

             (23)   
  

 Vazbení matic elementů a výpočet vlnových čísel v prostředí Matlab: 

% application of coupling matrix 
    Efinal    = C'*E*C; 
    Fmtxfinal = C'*Fmtx*C; 

  
% eigenvalue computation 
    [EE,KK] = eig(Efinal,Fmtxfinal); 

% eigenvalues 
    kn = sqrt(diag(KK)); 
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2.2 Simulace v prostředí Matlab 

Tato metoda byla použita pro modální analýzu rezonátoru, popsaném v [3]. Jedná se o analýzu 

pravoúhlé dutiny o rozměrech 1 x 0,5 x 0,75 m. V [3] byl použit pro tvorbu sítě čtyřstěnů  

(angl. tetrahedral mesh) komerční software, který daný prostor rozdělil do nepravidelných sítí 

s různým počtem konečných prvků.  

Naproti tomu zde použitá síť je rovnoměrná a spočívá v rovnoměrném rozdělení analyzované oblasti 

na kvádry stejné velikosti – makrobuňky – z nichž každá je tvořena šesti konečnými prvky tvaru 

čtyřstěnu. Toto rozdělení je symetrické, proto lze z Obr. 5 vypozorovat shodné dvojice čtyřstěnů 

(žlutý-fialový, oranžový-modrý, červený-zelený). Tato síť však není příliš vhodná pro analýzu signálů 

harmonického průběhu. 

 

 

 

 

 

 

Značným zlepšením by v tomto směru měla být hustější síť, která využívá rozdělení makrobuňky  

na dvanáct čtyřstěnných konečných prvků, jak je ukázáno na Obr. 6. Toto rozdělení spočívá v přidání 

bodu do středu kvádru, jenž by se dal nejsnáze definovat jako průsečík tělesových úhlopříček. Pokud  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 5 Rozdělení makrobuňky do šesti konečných prvků – normální síť 
  

dy 

dz dx 

dy 

dz dx 

dy 

dz dx 

dy 

dz dx 

dy 

dz dx 

dy 

dz 

Obr. 6 Rozdělení makrobuňky do dvanácti konečných prvků – hustá síť 
  

dy 

dz 

dy 

dz dx 

dy 

dz dx 

dx 

dx 
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nyní propojíme tento bod se všemi vrcholy makrobuňky, získáme šest jehlanů. Zbývá už jen každou 

stěnu této makrobuňky rozdělit v půli stejným způsobem jako u předchozího modelu na Obr. 5  

a získáme již zmíněných dvanáct čtyřstěnů, uvedených na Obr. 6. Každá zde uvedená dvojice 

čtyřstěnů, tvořící výše zmíněný jehlan, nebo chcete-li vyplňující jednu stěnu makrobuňky, je stejného 

barevného provedení. 

Pokud by mělo dojít k dalšímu zjemnění sítě, rozdělila by se každá stěna makrobuňky další 

úhlopříčkou, což by mělo za následek, že každý takový elementární kvádr by byl tvořen 

dvojnásobným počtem dosavadních konečných prvků, tedy čtyřiadvaceti prvky. Každé takové 

navýšení, ale značně zvyšuje nároky výpočetní výkon. 

Po získání matic elementů pro jednotlivé makrobuňky v podobě rovnic (14) a (19) a po jejich 

následném uspořádání do matice platné pro celou síť (hodnoty jsou symetricky umístěné na hlavní 

diagonále a kolem ní), je pro účely alokace, indexace a kontroly generována matice MVS. Její název  

je zkratkou slov Matice Vzájemných Spojení či Souvislostí (odtud angl. ekvivalent Matrix of Mutual 

Connections).  Tato matice o velikosti odpovídající počtu uzlů diskretizační sítě obsahuje  

na jednotlivých souřadnicích počet lokálních hran, které propojují danou dvojici uzlů – viz Obr. 7 

vlevo. Navíc při dodržení pravidel indexace uvedených v Tab. 1 se tyto hodnoty nacházejí pouze  

nad hlavní diagonálou této matice, jak ilustruje Obr. 7. Je zavedeno pravidlo pro číslování globálních 

hran dle shodného principu, kdy jsou nejprve vyčerpány všechny existující kombinace spojení uzlu 

s nejnižším indexem a uzlem k němu přilehlým s vyšším indexem. Následuje totéž pro uzel 

s nejbližším vyšším číslem, dokud nejsou vyčerpána všechna spojení. Toto pravidlo lze snadno splnit 

vyčítáním nenulových hodnot z  matice MVS po řádcích. Souřadnice takto vyčítaných hodnot přímo 

udává mezi kterými uzly diskretizační sítě se daná globální hrana nachází. Tyto hodnoty v podobě 

matice na Obr. 7 vpravo jsou uloženy do proměnné GEPtrix (angl. Global Edge Position matrix).  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9     1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  2 2 0 3 2 0 0 0    1  1 2 0 3 4 0 0 0 

2   2 2 5 2 2 0 0    2   5 6 7 8 9 0 0 

3    2 5 2 0 2 0    3    10 11 12 0 13 0 

4     5 0 2 2 2    4     14 0 15 16 17 

5      5 5 5 3  →  5      18 19 20 21 

6       2 2 0    6       22 23 0 

7        2 2    7        24 25 

8         2    8         26 

9             9          

 

 

 

Toto značení uzlů je odvozeno od situace na Obr. 8, na kterémž nejsou z důvodu přehlednosti 

naznačeny jednotlivé čtyřstěny, poněvadž jejich umístění uvnitř makrobuňky je již na Obr. 6. Jsou zde 

pouze naznačeny tělesové úhlopříčky, sloužící pro zobrazení středového uzlu. 

 

  

Obr. 7 Ilustrace obsahu MVS (vlevo) a jeho užití k číslování globálních hran (vpravo) 
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Pro účely alokace rozměrů nejen vazební matice (a tím zrychlení sparse indexování) slouží právě 

proměnná udávající počet globálních hran g_sum, který lze numericky pro obecný model zjišťovat jen 

obtížně. Tato hodnota se zjišťuje tvorbou identické matice MVS, která obsahuje jedničky na pozici 

nenulových hodnot. Poté jsou sečteny všechny hodnoty této matice, výsledek uložen do proměnné 

g_sum a matice je smazána. 

Následuje jednoduchá kontrola chyb v matici MVS – je proveden kontrolní součet všech hodnot 

(odpovídá součtu lokálních hran) v matici obsažených a výsledek se uloží do proměnné MVSsum. 

Tento výsledek musí být shodný s celkovým počtem lokálních hran vypočítaným obecně jako počet 

všech lokálních hran v jedné makrobuňce a posléze vynásobený počtem makrobuňek. Tato hodnota 

je uložena v proměnné ledge_cnt. Výsledek kontroly je následně zobrazen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola chyb v MVS v prostředí Matlab: 

% MVS - fast error check 
    MVSsum  = sum(sum(MVS)); 
    ledg_cnt = Nx*Ny*Nz*12*6; % local edge count 
    if MVSsum ~= ledg_cnt; 
        hlaska = 'chyba v MVS'; 
        disp(hlaska); 
    else  
        hlaska = 'MVS prosla kontrolou'; 
        disp(hlaska); 
    end 

  , kde Nx, Ny, Nz značí počet makrobuňek v daném směru. 

  

Obr. 8 Indexování sítě tvořené pouze jednou makrobuňkou 

5 

1 2 

3 4 

6 7 

8 9 
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Použití MVS pro získání číslování a umístění globálních hran v prostředí Matlab: 

% GLOBAL EDGE POSITION MATRIX (GEPtrix) & Gcoor construction using MVS: 
    % pre-setting 
        globind = 0; 
        GEPtrix = sparse(vert_cnt,vert_cnt); 
        Gcoor   = zeros(g_sum,2); 

         
    % read from upper diagonal matrix 
        for k=1:(vert_cnt-1) % lines 
            for l=(k+1):vert_cnt % columns 
                if MVS(k, l)>0 
                    % global edge index 
                        globind = globind+1; 
                    % save globind into corresponding coordinates 
                        GEPtrix(k,l) = globind; 
                    % save coordinates of globind 
                        Gcoor(globind, 1) = k;  
                        Gcoor(globind, 2) = l; 
                end % if 
            end % for l 
        end % for k 
    % de-sparsing 
    GEPtrix = full(GEPtrix); 

  , kde vert_cnt je celkový počet uzlů sítě. 

V dalším kroku řešení je nutné generovat vazební matici. Pro tyto účely je zavedena pomocná matice 

C_hlp, jejíž počet řádků odpovídá počtu uzlů sítě a počet sloupců odpovídá též počtu uzlů,  

ale násobenému maximálním počtem společných lokálních hran, které mohou náležet s ohledem  

na stavbu diskretizační sítě jedné globální hraně. Toto číslo je rovno šesti pro síť s normální hustotou 

a osmi pro síť hustou. Opět je zachován princip číslování z Tab. 1, proto matice obsahuje hodnoty 

pouze nad hlavní diagonálou. Samotný princip pomocné proměnné spočívá v tom, že známe číslování 

lokálních hran elementární makrobuňky. Číslování ve všech ostatních makrobuňkách je tedy shodné, 

avšak indexy lokálních hran jsou vyšší o celistvý násobek počtu lokálních hran elementární 

makrobuňky (to je 36 pro normální síť a 72 pro síť hustou). Jelikož jsou indexy jednotlivých hran 

zapisovány postupně, je nutné zajistit, aby nedošlo k přepsání předchozí hodnoty. K tomu slouží 

smyčka, která nejprve načte danou šestici (popř. osmici), do níž se má zapisovat a zjistí, kolik 

nenulových hodnot se v ní nachází. Z důvodu úspory prostředků je pomocná matice C_hlp definována 

jako „sparse“, tedy řídká matice, a proto je nutno pro vyhledávání nenulových hodnot použít funkci 

nnz(…), která vrátí počet nenulových hodnot (angl. non-zeros). Tato návratová hodnota je následně 

přičtena k souřadnici první buňky dané šestice (popř. osmice). Tímto způsobem jsou naklonovány 

všechny hrany elementární makrobuňky na celou diskretizační síť. Jako poslední krok k získání 

výsledné vazební matice je nutné už jen postupně číst hodnoty z C_hlp po šesticích (popř. osmicích)  

a opět pomocí funkce nnz(…) získat počet nenulových prvků, který je následně použit jako horní mez 

cyklu, během kterého jsou postupně tyto nenulové hodnoty ukládány na příslušnou pozici  

ve výsledné vazební matici C.  
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Úsek programu pro generování vazební matice v prostředí Matlab: 

% construction of coupling matrix C from C_hlp matrix 
    for k=1:(vert_cnt-1) % lines 
        for l=(k+1):vert_cnt % columns 
            lw = l*maxindx-lowi; % lower index 
            hg = l*maxindx; % higher index 
            % vector of local edges connected to actual global position 
            PVvctr = C_hlp(k, lw:hg); % position value 
                % check for nonzero values 
                chck = nnz(PVvctr); % returns number of non-zeros 
                if chck~=0 % if nonzero values present, do followings... 
                    % global edge index 
                        globind = globind+1; 
                    for q=1:chck % for all discovered non-zeros... 
                        % local edge indices belonging to partic. globind 
                            locind = PVvctr(q); 
                        % saving one(s) into corresponding coordinate(s) 
                            C(locind,globind) = 1; 
                    end % for q 
                end % if 

  
        end % for l 
    end % for k 

  , kde maxindx je maximální počet lokálních hran svázaných s jednou globální hranou 

  a lowi odpovídá hodnotě „maxindx-1“. 

Tímto je vše připraveno pro výpočet rovnic (21) až (23). Jejich realizace v prostředí Matlab je uvedena 

pod nimi. Jako další krok pro získání vlnových čísel je nutné odmocnit hodnoty z hlavní diagonály 

matice KK.  

Získané hodnoty vlnových čísel je nutné dále zpracovat, a to nejdříve eliminovat fyzikálně neexistující 

řešení, jako jsou např. záporná, popř. komplexní vlnová čísla. Pro jejich eliminaci byl nastaven práh  

na 0,01 a všem hodnotám pod tímto prahem je přiřazena nová hodnota – velmi vysoké číslo  

(zde 1e+15).  

Úsek programu pro eliminaci neexistujících nejnižších módů v prostředí Matlab: 

% lowest mode elimination (complex - not equal to real case) 
    % pre-setting 
        csl = 0;  
        clear val ind 
% finding and eliminating wave no. lower than desired limit 
    while ((min(kn))<0.01) 
        % find minimum and return its value (val) and index (ind) 
            [val,ind] = min(kn);  
        % counter of eliminated values 
            csl = csl+1;       
        % saving eliminated (non-desired) values into "nondsrd" 
            nondsrd(csl) = val; 
        % and elimination itself -> huge increase in value 
            kn(ind) = 1e+15;         
    end 
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Tím je provedena příprava pro seřazení zbylých vlnových čísel podle velikosti od nejmenšího  

po největší. Zároveň je pro snadnější manipulaci s odpovídajícími vlastními vektory s hodnotami 

rozložení pole přesunut i odpovídající sloupec matice EE na pozici odpovídající pořadí vlnového čísla. 

Tyto hodnoty jsou uloženy do nových proměnných EEs (obsahuje seřazené vlastní vektory – první 

sloupcový vektor odpovídá prvnímu vlnovému číslu atp.) a dsrd (obsahuje požadované hodnoty 

vlnových čísel seřazené od nejmenšího po největší). Aby se mezi tyto seřazené hodnoty nedostala 

předešlá vyřazená vlnová čísla, je opět nastavena mez, po kterou je seřazování prováděno. Staré 

proměnné jsou po dokončení operace smazány, aby zbytečně nezabíraly místo v paměti. V průběhu 

seřazování hodnot vlnových čísel jsou ještě vypočítány hodnoty vlastní frekvence  

(angl. eigenfrequency) pro šíření ve vakuu, odpovídající příslušným vlnovým číslům podle rovnice (24)  

uvedené v *5+: 

          (24)   

  , kde k je vlnové číslo, c je rychlost šíření světla ve vakuu. 

Úsek programu pro seřazení vlnových čísel v prostředí Matlab: 

% sort non-eliminated values 
    val = 0; ind = 0; kindx = 0; dsrd = 0; 
% find values lower than eliminated 
    EEs = zeros(size(EE)); 
    for b=1:length(kn) 
        % find minimum and return its value (val) and index (ind) 
            [val,ind] = min(kn); 
        if (val<1e+15) % if lower than previously eliminated... 
            kindx = kindx+1; % index for sorting 
            % copy column of corresponding values into EEs (= EE-sorted) 
            EEs(:,kindx) = EE(:,ind); 
            % and save this desired value 
            dsrd(kindx) = val;  
            % and elimination itself -> huge increase in value 
            kn(ind) = 1e+16; 

  % corresponding eigenfrequency [GHz] computation (in vacuum) 
            efreq(kindx) = (val*c/(2*pi))/1e+09; 

 
        end 
    end 

Dalším krokem je zobrazení diskretizační sítě, která má zejména kontrolní funkci – uživateli se tak 

nabízí možnost utvořit si představu o jemnosti sítě. K tomuto účelu je nutné vytvořit triangulační data 

pro vykreslení pomocí funkce tetramesh. Tato data jsou generována do matice NAM (angl. Node 

Assignment Matrix) podobným způsobem jako je tvořena vazební matice, tedy čtyřstěny jsou 

nadefinovány pro elementární makrobuňku a ta je následně „naklonována“ na celou síť. V této matici 

jsou však uloženy pouze indexy jednotlivých nodů, tvořících vrcholy daného čtyřstěnu. Aby tyto 

hodnoty bylo možné vykreslit, je nutné vytvořit ještě jednu matici – vertices; obsahující na příslušném 

řádku prostorové souřadnice příslušného vrcholu. Tedy souřadnice uzlu sítě s indexem „1“ bude  

na prvním řádku matice vertices ve formátu . Funkce tetramesh tedy z matice NAM načte 

indexy vrcholů, tvořící požadovaný čtyřstěn a vykreslí je na odpovídajících souřadnicích uvedených 

v matici vertices.  
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Dalším nástrojem pro interpretaci získaných dat je 3-D šipkový graf quiver3 pro vykreslování hodnot 

pole na hranách. Pro tento účel jsou zjišťovány směry hran podle (25): 

     (25)   

  , kde   je vektor směru globální hrany i,  je koncový uzel hrany i a  je  

  počáteční uzel  hrany i. 

Tyto směrové vektory jsou poté dle (26) násobeny hodnotou pole FV (angl. Field Value) na téže 

hraně, získanou ze solveru: 

       (26)   

  , kde  je směrový vektor hrany i násobený hodnotou pole  na hraně i. 

Vykreslovací funkce quiver3 ještě dále vyžaduje souřadnice bodů, ve kterých bude vykreslovat 

výsledné vektory. Do těchto bodů jsou dosazeny vypočítané souřadnice poloviny hran, aby byl graf 

přehlednější. Ze stejných důvodů je nastaveno automatické měřítko velikosti vynášených vektorů, 

aby nedocházelo k překrývání šipek v případě hrany s velkou intenzitou pole. V této fázi je již vše 

připraveno pro vlastní vykreslování výsledků. 

Úsek programu pro vykreslování vektorů intenzity pole v prostředí Matlab: 

for m = 1:1 % plot first m values 
    LFV = EEs(:,m); 
    % allocation 
        Gsol = zeros(g_sum, 3); 
    for num=1:g_sum % over all global edges 
        % direction of partic. edge multiplied by corresponding edge value 
        Gsol(num,:) = Gdir(num,:).*LFV(num); 
        % edge vectors multiplied by particular field values from solver 
        U2(num) = Gsol(num,1); 
        V2(num) = Gsol(num,2); 
        W2(num) = Gsol(num,3); 
    end 

     
figure; 
% auto-scaled graph 
quiver3(X,Y,Z,U2,V2,W2) 
title(['k_n= ' num2str(dsrd(m)) ' ; F_e_i_g = ' num2str(efreq(m)) ' GHz']) 
xlabel('osa X') 
ylabel('osa Y') 
zlabel('osa Z') 
end 

  , kde X, Y, Z jsou vektory souřadnic bodů, ve kterých se provádí vykreslení vektorů 

  (v polovinách hran).  
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3 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Vzduchem vyplněný kovový rezonátor o rozměrech 1,0 x 0,5 x 0,75 m byl pro srovnání analyzován 

nejprve pomocí programu Homo_3d, využívajícího uzlové aproximační sítě a krychlových konečných 

prvků, poté byly vypočítány analytické hodnoty vlnových čísel a rezonančního kmitočtu a nakonec byl 

rezonátor modelován v prostředí CST MW Studio. 

3.1 Vektorové konečné prvky – MATLAB 

3.1.1 Řídká síť 

Tato konfigurace sítě se pro svou značnou nesymetrii rozdělení prostoru makrobuňky příliš nehodí 

pro simulaci harmonických polí, protože makrobuňka je rozdělena na poloviny ve smyslu roviny 

procházející uzly 2-3-7-8 dle Obr. 8 (uzel 5 se vyskytuje pouze v hustší síti), ale už ne ve směru na tuto 

rovinu kolmém. Síť je složena ze 480 makrobuňek, tj. 2880 čtyřstěnů. Průměrná délka hrany v jedné 

makrobuňce je 116,9 mm. V Tab. 2 jsou uvedeny hodnoty ze solveru, s tím že v prvním sloupci je 

pořadí daného parametru na výstupu dat ze solveru.  

# módu vlnové číslo kn [m-1] vypočítaná frekvence *GHz+ odhadovaný mód 

1 2,2136 0,1057 - 

2 2,2435 0,1071 - 

3 2,3438 0,1190 - 

34 5,3482 0,2554 TE101 

59 6,9534 0,3320 TE110 

71 7,6382 0,3647 TE011 / TE201 

82 8,0618 0,3850 TE111 / TM111 

 
 

 

  

Tab. 2 Hodnoty získané solverem pro řídkou síť 

Obr. 9 Odhadovaný mód TE101 – řídká síť 
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Obr. 10 Odhadovaný mód TE110 – řídká síť 

Obr. 11 Odhadovaný mód TE011/ TE201 – řídká síť 
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3.1.2 Hustá síť 

Tato síť již dosahuje přiměřené přesnosti pro orientační zjištění hodnot. Síť je složena z 240 

makrobuňek, tj. 2880 čtyřstěnů. Průměrná délka hrany v jedné makrobuňce je 58,6 mm. V Tab. 3 jsou 

uvedena výstupní data ze solveru, s tím že v prvním sloupci je pořadí daného parametru na výstupu 

dat ze solveru. V posledním sloupci jsou uvedeny odhadované módy – pokud rozložení pole pro dané 

vlnové číslo, resp. rezonanční kmitočet blízké analytickým hodnotám vlnového čísla, resp. kmitočtu 

neodpovídá předpokládanému rozložení, je mód uveden šedou barvou v závorce. 

 

# módu vlnové číslo kn [m-1] vypočítaná frekvence *GHz+ odhadovaný mód 

1 5,6104 0,2679 (TE101) 

2 6,1410 0,2932 - 

3 6,2084 0,2964 - 

13 7,0891 0,3385 (TE110) 

18 7,5602 0,3610 (TE011/ TE201) 

29 8,1777 0,3910 (TE111/ TM111) 

 

  

Tab. 3 Hodnoty získané solverem pro hustou síť 

Obr. 12 Odhadovaný mód TE111/ TM111 – řídká síť 
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Obr. 13 Rozložení pole při frekvenci odpovídající vidu TE101 – hustá síť 

Obr. 14 Rozložení pole při frekvenci odpovídající vidu TE110 – hustá síť 
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Obr. 15 Rozložení pole při frekvenci odpovídající vidu TE011/ TE201 – hustá síť 

Obr. 16 Rozložení pole při frekvenci odpovídající vidu TE111/ TM111 – hustá síť 
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3.2 Program Homo_3d 

Program Homo_3d byl vytvořen ve spolupráci s vedoucím diplomové práce. Výstupem tohoto 

programu jsou pouze hodnoty vlnových čísel. Prvních pět hodnot je uvedeno v tabulce Tab. 4. Byla 

použita síť složená z 32x16x24 krychlových prvků ve směru {X, Y, Z}. Síť je tedy složena z 12288 

krychlových konečných prvků. Frekvence byla vypočtena podle (24). Místo konkrétního vidu, jsou 

uvedena pouze vidová čísla. 

# módu 
vlnové číslo 

kn 
vypočítaná frekvence 

[GHz] 
předpokládaný 

mód 

1 7,0411 0,3362 110 

2 8,2072 0,3919 111 

3 8,9211 0,4260 102 

4 9,8737 0,4714 211 

5 11,0005 0,5252 112 
 

3.3 Analytické výsledky 

Pro srovnání jsou počítány teoretické hodnoty rezonančního kmitočtu a vlnového čísla podle rovnic 

(27),(28) uvedených v [5]. Hodnoty jsou pro snadnou orientaci řazeny vzestupně. 

  (27)   

 

   (28)   

  , kde q, r, s jsou vidová čísla; a, b, c jsou rozměry analyzované struktury  

  ve směru {X, Y, Z}. 

 

vidová čísla k [m-1] f [GHz] vidová čísla k [m-1] f [GHz] 

100 3,1416 0,1500 012 10,4720 0,5000 

001 4,1888 0,2000 202 10,4720 0,5000 

101 5,2360 0,2500 112 10,9331 0,5220 

010 6,2832 0,3000 212 12,2123 0,5831 

200 6,2832 0,3000 020 12,5664 0,6000 

110 7,0248 0,3354 120 12,9531 0,6185 

011 7,5514 0,3606 021 13,2461 0,6325 

201 7,5514 0,3606 121 13,6136 0,6500 

111 8,1789 0,3905 220 14,0496 0,6708 

002 8,3776 0,4000 221 14,6608 0,7000 

210 8,8858 0,4243 022 15,1029 0,7211 

102 8,9473 0,4272 122 15,4262 0,7366 

211 9,8236 0,4690 222 16,3577 0,7810 

 

Tab. 4 Hodnoty získané programem Homo_3d 

Tab. 5 Analytické hodnoty vlnového čísla a rezonančního kmitočtu 
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3.4 CST MW Studio 

V univerzitní verzi tohoto programu byl vytvořen model rezonátoru, jehož stěny jsou tvořeny PEC 

(perfect electric conductor), výplň tvoří vakuum. Výstupem programu je pouze rezonanční kmitočet, 

proto bylo vlnové číslo vyjádřeno z rovnice (24) a dopočítáno. Pro účely ilustrace rozložení pole  

byl použit bublinový graf. 

 

# módu 
vypočítané vlnové 

číslo kn 
frekvence 

[GHz] 
mód šíření 

1 5,2295 0,2497 TE101 

2 7,0114 0,3348 TE110 

3 7,5368 0,3599 TE201 

4 7,5368 0,3599 TE011 

5 8,1640 0,3898 TE111/ TM111 

 

 

 

 

 

  

Obr. 17 Mód TE101 v programu CST MW Studio 

Tab. 6 Hodnoty získané programem CST MW Studio 
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Obr. 18 Mód TE110 v programu CST MW Studio 

Obr. 19 Mód TE201 v programu CST MW Studio 
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Obr. 20 Mód TE011 v programu CST MW Studio 

Obr. 21 Smíšený mód TE111/ TM111 v programu CST MW Studio (1. část) 
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3.5 Celkový souhrn 

Hodnoty vybraných vlnových čísel byly získány simulací ve výše zmíněných programech. Za referenční 

hodnotu je považována exaktní hodnota z článku *3+, která byla získána iterativním postupem. 

Souhrn uvedených dat je uveden v Tab. 7 a v Tab. 8, tyto hodnoty jsou následně vyneseny do grafu 

spolu s jejich odchylkami od exaktních hodnot, viz Obr. 23, Obr. 24, Obr. 25, Obr. 26. 

 

mód šíření 
normální síť (10x6x8 makrobuněk) hustá síť (8x5x6 makrobuněk) článek *3+ 

k  
[m-1] 

abs. chyba  
[m-1] 

k  
[m-1] 

abs. chyba  
[m-1] 

k  
[m-1] 

TE101 5,3482 0,1122 5,6104 0,3744 5,2360 

TE110 6,9534 -0,0714 7,0891 0,0643 7,0248 

TE011 7,6382 0,0867 7,5602 0,0087 7,5515 

TE111 8,0618 -0,1171 8,1777 -0,0012 8,1789 

Homo_3d (32x16x24 KP) CST analytické hodnoty 

k  
[m-1] 

abs. chyba  
[m-1] 

k  
[m-1] 

abs. chyba  
[m-1] 

k  
[m-1] 

abs. chyba  
[m-1] 

- - 5,2295 -0,0065 5,2360 0,0000 

7,0411 0,0163 7,0114 -0,0134 7,0248 0,0000 

- - 7,5368 -0,0147 7,5514 -0,0001 

8,2072 0,0283 8,1640 -0,0149 8,1789 0,0000 

 

  

Tab. 7 Srovnání vybraných hodnot vlnového čísla 

Obr. 22 Smíšený mód TE111/ TM111 v programu CST MW Studio (2. část) 
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Obr. 23 Zobrazení vybraných hodnot vlnového čísla 

Obr. 24 Zobrazení absolutní chyby vybraných vlnových čísel 
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mód šíření 

normální síť (10x6x8 
makrobuněk) 

hustá síť (8x5x6 makrobuněk) článek *3+ 

frekvence 
[GHz] 

abs. chyba 
[MHz] 

frekvence 
[GHz] 

abs. chyba 
[MHz] 

frekvence 
[GHz] 

TE101 0,2554 5,4 0,2679 17,9 0,2500 

TE110 0,3320 -3,4 0,3385 3,1 0,3354 

TE011 0,3647 4,1 0,3610 0,4 0,3606 

TE111 0,3850 -5,5 0,3910 0,5 0,3905 

Homo_3d (32x16x24 KP) CST analytické hodnoty 

frekvence 
[GHz] 

abs. chyba 
[MHz] 

frekvence 
[GHz] 

abs. chyba 
[MHz] 

frekvence 
[GHz] 

abs. chyba 
[MHz] 

- - 0,2497 -0,3 0,25 0 

0,3362 0,8 0,3348 -0,6 0,3354 0 

- - 0,3599 -0,7 0,3606 0 

0,3919 1,4 0,3898 -0,7 0,3905 0 
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Obr. 25 Zobrazení vybraných hodnot rezonančního kmitočtu 

Tab. 8 Srovnání vybraných hodnot rezonančního kmitočtu 
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4 ZÁVĚR 

V této práci byla provedena modální analýza kovového rezonátoru vyplněného vzduchem. Použity 

přitom byly dvě diskretizační sítě různé hustoty. Z výstupních dat lze snadno vyvodit, že hustší síť je 

vhodnější pro analýzu harmonických polí, poněvadž při stejném počtu konečných prvků jsou touto 

metodou získávány přesnější hodnoty vlnového čísla, resp. rezonančního kmitočtu. Tuto síť by bylo 

možné v případě potřeby opět zjemnit, a to tak, že by do každé stěny elementární makrobuňky byla 

vepsána další stěnová úhlopříčka. Došlo by tak k rozdělení současné stěnové úhlopříčky v polovině. 

Výsledkem by byla makrobuňka se čtyřiadvaceti konečnými prvky, přičemž by byl takový prostor 

diskretizován lokálními 144 hranami. Přestože jsou hodnoty vlnového čísla získaného analýzou hustší 

sítě uspokojivé, rozložení pole na hranách při této konfiguraci dosahuje nereálných hodnot, protože 

je výsledná intenzita pole často situována zejména v okolí jednoho bodu uvnitř rezonátoru nebo  

se vyskytuje maximum pouze podél jedné stěny rezonátoru a ve zbytku analyzovaného prostoru 

dosahuje intenzita velmi malých hodnot. Toto rozložení neodpovídá očekávanému rozložení intenzity 

pole uvnitř rezonátoru. Hlavní příčinou je zřejmě nevhodné nastavení okrajových podmínek. Výsledky 

jsou dále částečně zkresleny tím, že grafy se směry vektorů jsou vykresleny s automatickým 

měřítkem, aby nedocházelo k překrytí zobrazovaných vektorů intenzity pole. Toto zkreslení ale 

zkresluje výsledek lineárně. Hustá síť dosahuje větší přesnosti zejména u vyšších hodnot vlnového 

čísla, resp. rezonančního kmitočtu oproti výsledkům dosaženým pomocí řídké sítě. Zvýšení počtu 

makrobuňek by přineslo přesnější výsledky, to však povede k situaci, že v běžných podmínkách již 

nebude možné simulaci dokončit, protože nebude dostatek paměti RAM (testováno na sestavě se 

čtyř-jádrovým procesorem a 4GB paměti RAM). Z porovnání výsledků jednotlivých analýz dosahuje 

nejlepších výsledků CST MW Studio, jehož výsledky se téměř shodují s výsledky publikovanými v *3+ a 

s výsledky analytického výpočtu. Řešení, získané programem Homo_3d, kvůli schodovité aproximaci 

analyzovaného prostoru neobsahovalo některá vlnová čísla, ačkoliv byla vzdálenost mezi jednotlivými 

uzly sítě téměř poloviční oproti průměrné délce hrany husté diskretizační sítě pro vektorové prvky. 
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