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Abstrakt 

Tato práce pojednává o aplikaci kolokační metody řešení rovnic dynamiky pro programový 

systém ANSYS a její využití při aplikaci účinku přídavných hmotností, tuhostí a tlumení 

hydrodynamického ložiska či hydrodynamického tlumiče.  

Abstract 

This paper deals with an implementation trigonometric collocation method for ANSYS 

program system and its application with databases additional stiffness, mass and damping 

effects of journals or hydrodynamic dampers.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

ANSYS, metoda trigonomertických kolokací, harmonická ustálená odezva, přechodová 

odezva, dynamika rotorových soustav.   

Key words  

ANSYS, trigonometric collocations method, harmonic steady response, transient response, 

rotordynamics. 

 

 

Bibliografická citace: 

KLAŠKA, P. Implementace nových metod řešení úloh dynamiky v programovém systému 

ANSYS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2008. 56 s. 

Vedoucí diplomové práce prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

 

Tímto prohlašuji, že diplomovou práci jsem vypracoval sám pod vedením prof. Ing. Eduarda 

Malenovského, DrSc. s využitím vlastních znalostí a použité odborné literatury. 

  

Petr Klaška, Brno, 2008 



Petr Klaška  - 1 - 

Úvod 

Programový systém ANSYS je konečnoprvkový systém primárně určený pro výpočet 

statických nebo kvazistatických úloh z různých technických odvětví. Obsahuje sice funkce 

určené pro výpočty dynamického chování, avšak praxe ukázala, že výsledky získané 

výpočtem se od experimentálních liší. Největším úskalím je fakt, že při dynamických 

analýzách není ANSYS schopen postihnout některé nelineární vlastnosti.  

Na druhé straně existuje metoda trigonometrických kolokací. Teorie metody je již řadu let 

známá. Hojně se využívaná k popisu dynamických dějů v elektrotechnice. Pro strukturální 

problémy generuje rozměrnější soustavy rovnic k řešení, na druhou stranu je schopna 

iteračním způsobem postihnout nelinearity. Tato metoda v systému ANSYS dosud nebyla 

implementována. 

Tato práce si klade za úkol pokusit se implementovat metodu trigonometrických kolokací   

do programového systému ANSYS a ověřit, je-li vhodná k řešení dynamiky rotujících těles.      

1. Použité veličiny a označení. 

 M   … matice hmotností      …  kg 

 K   … matice tuhostí      … N / m 

 B   … matice tlumení     … N.s / m
 

 F   … matice vnějších sil     … N  

 u   … vektor posunů uzlů     … m 

 u   … vektor rychlostí uzlů     … m.s
-1 

 u   … vektor zrychlení uzlů     … m.s
-2 

   … úhlová rychlost     … rad.s
-1 

j,   … j-tá vlastní úhlová rychlost    … s 

t   … čas       … s 

i   … komplexní jednotka     … 1  

j   … čítací index      … -  

U   … změna vnitřní energie     … J 

 

v   … v-násobek otáčkové frekvence   … - 

   cjsj CC ,  … Sinová, kosinová část globální matice metody  

trigonometrických kolokací    … kg.s
-2 

   cjsj QQ ,  … Sinová, kosinová část vektoru zatížení  … N 

 

R   … průměr ložiska     … mm 

   … velikost mezery     … mm 

r   … vzdálenost středu hřídele vůči středu ložiska 

 ve válcovém souř. systému    … mm 
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   … úhel mezi kladnou osou x a spojnicí středů hřídele  

a ložiska ve válcovém souř. systému   … ° 

 

yx uu ,   … pozice středu hřídele vůči středu ložiska  

v kartézském souř. systému    … mm 

   cs qqq ,,  … vektor zobecněných souřadnic, jeho sinová a jeho kosinová část 

   … koeficient konstrukčního tlumení   … s  

   … koeficient materiálového tlumení   … s
-1 

   

2. Formulace problémové situace   

Nové metody pro řešení dynamiky nelineárních rotorových soustav vyžadují tvorbu nových 

algoritmů a přístupů k řešení. V oblasti dynamiky rotorových soustav s kluznými ložisky, 

případně hydrodynamickými tlumiči, je jednou z možností práce s databázemi přídavných 

účinků. V současné době není v programovém systému ANSYS implementována metoda 

jejich zahrnutí.  

 

3. Formulace problému 

1) Implementace algoritmů řešení odezvy vynuceného ustáleného kmitání v dynamice  

rotorových soustav s kluznými ložisky nebo hydrodynamickými tlumiči. 

 

2) Implementace algoritmů řešení odezvy přechodového kmitání v dynamice rotorových 

soustav s kluznými ložisky nebo hydrodynamickými tlumiči. 

 

Jednotlivé problémy pak můžeme rozdělit na tyto dílčí: 

a) Abychom mohli implementovat novou metodu pro výpočet dynamických dějů, 

potřebujeme znát matematickou teorii, 

b) dále pro tuto teorii vypracovat algoritmus, 

c) algoritmus implementovat do existujícího systému, nebo alespoň uzpůsobit jeho 

vstupy a výstupy tak, aby byly dále použitelné v původním systému, 

d) odladit a ověřit správnost řešení. 
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4. Rešeršní studie 

Při rešerši jsem vycházel z podkladů dodaných panem prof. Malenovským respektive 

z podkladů volně šířených internetem.  

 

Jako nejstarší uvádím práci pana D. C. Hana a jeho kolegů z roku 1995. Ti ve své práci [9] 

uvádějí modely dynamiky rotorů s distribuovanými pružinami místo jediné s důkazem,       

že tyto modely lépe odpovídají skutečnosti. Zde se však nejedná o výpočty pomocí metody 

konečných prvků ani pomocí metody trigonometrických kolokací. Celá tato práce je řešena 

maticovým počtem (lineární algebraické rovnice). Tato publikace mi nakonec sloužila pouze 

ke zorientování v problematice rotorových soustav.  

 

Další prací, ze které vycházím, je práce Y. Kanga z roku 2000 [10], ve které se zaměřuje 

spíše na modelování dynamických dějů u soustav hřídel - ložisko - základ. Ve své práci opět 

využívá pouze modelů s lineární pružinou. Zde už je použit konečnoprvkový systém 

ANSYS v. 5.5. Z této práce jsem použil hodnoty tuhostí a tlumení ložiska pro svoje 

výpočty. 

 

J. S. Rao ve své práci [8] o dynamice nesymetrických rotorů z roku 2003 uvádí, že všechny 

jeho modely obsahují pouze pružiny s konstantní tuhostí, a možnost výpočtů s proměnnou 

tuhostí nechává budoucím generacím. Výsledky byly získány pomocí blíže nespecifikované 

verze ANSYSu. Podle této práce jsem zkoušel první modely rotorů s hydrodynamickým 

ložiskem / tlumičem.  

   

Mezi internetem šířenými články jsem našel i jeden zabývající se ANSYS modulem          

pro modelování rotorových soustav ROTORDYNAMICS od společnosti SAS IP, Inc. Jedná 

se o modul usnadňující přístup k již existujícím funkcím systému ANSYS, využívaných     

při dynamické analýze. Jeho možnosti v roce 2004 popisuje pan Iván [12]. I zde jsou 

nelinearity ve vlastnostech tuhosti materiálů mezi rotující a pevnou částí uvedeny 

jako budoucí cíle. Modul ROTORDYNAMICS jsem neměl možnost nikde ozkoušet            

či prověřit jeho současné možnosti. Vycházím li ovšem z možností samotného ANSYSu 

(viz. Kapitola 7.), nelinearity v dynamice zůstávají problémem. Oficiální stránky 

www.ansys.com se o jeho podpoře a inovacích nezmiňují. 

http://www.ansys.com/
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5. Systém podstatných veličin 

5.1. Uvažovaná geometrie 

 

Skutečné těleso: Hřídel uložený s vůlí v hydrodynamickém ložisku nebo hydrodynamickém 

tlumiči (pak se neuvažuje rotace).  

Důležité rozměry: Průměr ložiska, průměr hřídele, pozice středu hřídele vůči středu ložiska, 

délka hřídele a vzdálenost ložisek. 

 

Obr. 1.: Definice rozměrů potřebných k určení přídavných účinků 

 

Model (viz obr. 2 ): Hřídel modelovaný prvky  

BEAM188 – 3D elastický nosník, 6st volnosti
1
 v každém uzlu, lineární báze  

BEAM189 – 3D elastický nosník, 6st volnosti
1
 v každém uzlu, kvadratická báze 

 

                                                 

1
 Za sedmý stupeň volnosti je považována hodnota zkroucení průřezu, avšak ta v mém případě není zahrnuta.  
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Ložisko jako pár na sebe kolmých pružin (viz Obr. 3.). 

Jiné vazby s okolím než pevné ložisko neuvažujeme. 

 

Obr. 2: Model rotorové soustavy 

 

Obr. 3: Detail modelu ložiska 

 

5.2. Aktivační veličiny 

Aktivaci objektu uvažujeme:  

 

V případě zadání 1) součet obecných harmonických buzení o frekvencích na vybraných 

násobcích otáčkové frekvence. V rámci metody toto buzení rozdělujeme na sinovou             

a kosinovou složku. 

      



n

j

jcjjsj tvQtvQQtQ
1

0 cossin   

V případě zadání 2) Uvažujeme impulzní změnu zatížení. V čase 0tt   je 0)( tQ ,           

pro 0tt  pak 0)( QtQ   a pro 0tt  je 0)( tQ . Jelikož řešení je založeno na součtu 

goniometrických řad můžeme na základě analogie s fourierovými nebo taylorovými rozvoji 

předpokládat, že použijeme-li k vyjádření )(q dostatečně vyskoké   dostaneme výsledek 

blízký skutečnosti. 

 

 Uvažujeme-li, že je zobecněná neznámá veličina posuv v uzlu, pak zobecněné buzení je síla 

působící v uzlu. Uvažujeme-li, že je zobecněná neznámá veličina natočení v uzlu,             

pak zobecněné buzení je moment působící v daném uzlu. 
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5.4. Strukturní veličiny 

Objekt popisují matice hmotnosti [M], tlumení [B], tuhosti [K]. Dále zahrnujeme vliv 

přídavných účinků [Mp], [Bp], [Kp], které uvažujeme jako kubické funkce závislé                 

na vzdálenosti od středu. 

 

3

21 rkrkK p  ,  

 

Hodnoty koeficientů 1k a 2k jsou definovány v přiloženém souboru “addings1.xls“ a jsou 

definovány vzhledem k polárním souřadnicím v rovině kolmé k ose ložiska / hřídele.    

5.5. Projevové veličiny 

Projevovými veličinami jsou pro nás pozice středu hřídele vůči středu ložiska vyjádřená 

vektorem  q . Posuzujeme hodnotu tohoto vektoru v čase (transientní analýza), případně 

v třírozměrném diagramu úhlová rychlost / frekvence kmitání / max. výchylka.  

6. Kluzná ložiska 

Ložiska obecně využíváme k uložení rotujících částí za účelem snížení tření. Kluzná ložiska 

s výhodou využíváme v technické praxi hlavně pro jejich nízkou hlučnost při vysokých 

otáčkách, velkou životnost při dodržení provozních podmínek a snadnou montáž                 

na rozměrná zařízení. Dělíme je na hydrostatická, u kterých kluzná vrstva vzniká vnějším 

tlakem mazací kapaliny, hydrodynamická, kde dochází ke vzniku mazné vrstvy vlivem 

přilnavosti kapaliny a řízené servofluidní, kde se využívá kombinace obou předchozích. 

Spolu s rotující částí soustavu nazýváme rotorovou soustavou. 

 

Pro modelování rotorových soustav používáme dva základní modely. Lavalův (Jeffcotův) 

model, který se vyznačuje jako hmotný bod umístěný uprostřed na nehmotné hřídeli. Tento 

model má 1 stupeň volnosti ve 2D úlohách a 2 stupně volnosti v 3D úlohách. Stodolův 

model je modelován pomocí hřídele a disku a má 4 stupně volnosti. Stodolův model lépe 

popisuje účinek gyroskopických momentů.  
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Obr. 4: Přehled prvků používaných k modelování rotorových soustav 

 

Jedním způsobem, jak v konečnoprvkových systémech modelujeme ložisko, je kombinace 

pružiny a tlumiče, v systému ANSYS označovanou jako prvek COMBIN. Rotující část 

nahrazujeme v případě hřídelů nosníkovými prvky typu BEAM. Disky nebo lopatkování 

modelujeme pomocí prvků typu PIPE. Pro generování nevývah se používá prvek typu 

MASS (hmotný bod). Od každého z typů existuje několik variant lišících se v prostorové 

konfiguraci, ve stupni aproximace chování a v zahrnutí nelinearit.   
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7. Současné možnosti programového systému ANSYS. 

7.1. Modální analýza  

Modální analýza slouží k určení vlastních čísel a vlastních tvarů součásti, nejlépe ještě 

v době návrhu. Je vhodná také jako odrazový bod pro harmonickou analýzu, tranzientní 

analýzu nebo spektrální analýzu. 

   

předpoklady a omezení: 

 

 Ve struktuře jsou správně definovány stupně volnosti. 

 Struktura má konstantní účinek tuhosti a hmotnosti, nelinearity jsou ignorovány.  

 Není zde tlumení, dokud není nastaven řešič vlastních čísel s tlumením 

(MODOPT,DAMP nebo MODOPT,QRDAMP).  

 Na strukturu nepůsobí časově proměnné síly, přetvoření, tlaky nebo teploty. Jiné 

„zatížení“ než nulové posuvy jako omezení pohybu je  ignorováno. 

 Jako vstupní hodnoty jsou brány buď Youngův modul pružnosti v tahu (EX)              

a hustota (DENS), nebo hmotnost(KXX) a tuhost(MASS) 

 

Rovnice pro výpočet pohybové rovnice bez tlumení:       0 uKuM      [1] 

kde očekávaný výsledek je ve formě :     tu ii  cos       [2] 

kde  i  je vlastní vektor čísel pro úhlovou frekvenci i . 

Vlastní výpočet pak spočívá v řešení rovnice:         02  ii KM     [3] 

a jelikož uvažovat řešení    0i  nemá smysl, pak rovnice má řešení když : 

     0det 2  MK i           [4] 

 

Tato rovnice má tolik smysluplných řešení, kolik prvků použijeme k popisu tělesa 

(uvažujeme-li analýzu v jedné rovině). Běžně však používáme výčet nejnižších.  

Při použití modální analýzy získáme vlastní frekvence tělesa. Algoritmus modální analýzy 

správně funguje při použití lineárních pružin. Při použití nelineární pružiny jsou výsledky 

degradovány tím, že je uvažována pouze tuhost při posunutí 0xu .  
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Metody řešení modální analýzy: 

Block Lanczos metoda 

 užívá se pro řešení velkých symetrických matic při řešení vlastních čísel. 

 standardně statický výpočet pomocí sparse, lze však použít kterýkoliv jiný pomocí 

příkazu EQSLV. 

 rychlejší konvergence k výsledku než u Subspace metoda. 

Subspace metoda 

 užívá se pro řešení velkých symetrických matic při řešení vlastních čísel. 

PowerDynamics 

 používá se pro velmi rozsáhlé modely (>100 000  stupňů volnosti). 

 automaticky využívá aproximaci seskupením hmoty. 

Metoda redukce (Householder)  

 využívá redukovaného systému matic pro výpočet 

 méně přesná než předešlé, protože využívá jen přibližných matic 

 potřebuje předdefinovat hlavní směry pohybu (Master DOF) 

Unsymmetric metoda 

 vhodná k řešení nesymetrických problémů jako jsou fluidní nebo kontaktní úlohy.  

Damped metoda 

 vhodná pro problémy, kde tlumení nemůže být ignorováno, například úlohy s ložisky 

QR damped metoda 

 je kombinací Lanczosovy metody a komplexní Hessenbergerovy metody 

 využívá redukovanou matici tlumení k určení komplexních tlumených vlastních 

frekvencí 

 rychlejší a efektivnější než předešlá uvedená 
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7.2. Harmonická analýza  

Harmonická analýza je technika k popisu stacionární odezvy chování součásti s lineárními 

materiálovými charakteristikami při harmonickém časově proměnném zatěžování. 

 

předpoklady a omezení: 

 Vlastnosti materiálu jsou lineární izotropní nebo ortotropní, mohou být teplotně 

závislé, Plasticita nebo jiné nelinearity jsou ignorovány. 

 Ve struktuře jsou správně definovány stupně volnosti. 

 V celé struktuře jsou konstantní nebo na frekvenci závislé účinky tuhosti, tlumení      

a setrvačné účinky.  

 Všechny zatížení a posuvy jsou harmonicky proměnné se stejnou frekvencí (není 

nutné, aby byla shodná i fáze).  

 Je předpokládané, že zatížení elementů je pouze reálné (ve fázi) s výjimkou: 

o proudové hustoty (elektrické obvody) 

o tlaky při použití prvků SURF153 a 154. 

 Ve výpočtech je možné uvažovat předpětí (prestress). 

 Lze řešit i vzájemné působení mezi kapalinou a pevnou fází.   

 

Řešená pohybová rovnice pro získání harmonické odezvy: 

          aFuKuBuM             [5] 

Jak už je napsáno výše, všechny body struktury se pohybují se stejnou frekvencí, nikoliv 

však ve fázi. To je známo jako tlumení způsobené fázovým posuvem. Proto posuvy mohou 

být definovány jako: 

    tii

MAX eeuu            [6] 

což je shodné jako psát:         tieuiuu 
21    kde    [7] 

   cos1 MAXuu   je reálnou částí vektoru posunutí uzlu a     [8a] 

   sin2 MAXuu   je imaginární částí vektoru posunutí uzlu    [8b] 

Analogicky můžeme popsat i vektor působících sil. 

    tii

MAX eeFF            [9] 

což je shodné jako psát:         tieFiFF 
21    kde    [10] 
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   cos1 MAXFF   je reálnou částí vektoru působících sil a               [11a]  

   sin2 MAXFF   je imaginární částí vektoru působících sil             [11b] 

Substitucí do pohybové rovnice [5] dostaneme: 

                titi eFiFeuiuKBiM  2121

2       [12] 

odkud krácením člen tie   odstraníme. Pro výpočet pak získáváme: 

               2121

2 FiFuiuKBiM         [13] 

Pro řešení této rovnice používáme čtyři algoritmy. Jsou označované jako full, reduced, mode 

superposition, variational technology. Každá má svoje pro a proti.  

 

full: Plná harmonická analýza. Spočívá v přímém řešení rovnice [13] vyjádřené pomocí 

komplexních složek.     ccc FuK  . K výpočtu se používá frontální řešič. Úloha se počítá 

jako statická. 

 

reduced: Metoda, která používá k řešení redukované matice hmotnosti. Pro použití této 

metody se předpokládá: 

Elementy nejsou zatíženy plošně (např. tlakem), všechny zatížení jsou vyjádřeny jako síly 

v hlavních uzlech nebo jako účinek zrychlení v těchto uzlech.  

Nenulové posuvy smí být pouze v master DOF (hlavních směrech pohybu). 

Tato metoda je obvykle rychlejší jak předchozí jmenovaná, což vyplývá z faktu, že výpočet 

probíhá na redukovaných maticích.   

Pro výpočet harmonické analýzy pro body mimo hlavních uzlů můžeme použít příkaz 

EXPASS,ON  

 

mode superposition: Tato metoda využívá k výpočtu odezvy na harmonické buzení 

vlastních frekvencí a tvarů. Předpokládá se: 

Nenulové harmonické posuvy nejsou dovoleny 

K výpočtu se nevyužívá matice tlumení. Ikdyž různé metody tlumení jsou zahrnuty. 
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Řeší se pak rovnice: 

jjjjjjj fyyy  22             [15] 

kde  jy  … je modální souřadnice 

 j … je j-tá vlastní frekvence 

 j … je podíl kritického tlumení při j-tém módu 

 jf … je síla odpovídající modální souřadnici 

kde  ti

jcj eff   a      ti

jcj eyy         [16] 

Po dosazení do [15] dostáváme:   ti

jc

ti

jcj

ti

jcjj

ti

jc efeyeyiey    22 2  [17] 

Krátíme rovnici členem tie   a vyjádříme jcy : 

   
jjj

jc

jc
i

f
y

 


222
         [18] 

pak    



n

j

jc Cu
1

  kde      jcjj yC    je příspěvek j-tého módu 

   a   j    je j-tý vlastní tvar. 

 

variational technology (VT): Běžný postup získání harmonické odezvy je získání vlastních 

frekvencí a odezvy netlumeného systému a následně za pomocí vzorců pro tlumení získáme 

odezvu tlumeného systému. Nicméně, pokud jsou vlastnosti materiálu tělesa závislé            

na frekvenci nebo pokud tlumení je dostatečně vysoké, mohou být vlastní kmity netlumené 

soustavy a vlastní kmity tlumené soustavy značně rozdílné a tím se tento postup stane 

nepoužitelným. 

 

Alternativou k přímé modální analýze může být vytvoření násobné modální báze s různě 

definovanými vlastnostmi. Odezvy pak získáváme jako kombinace těchto bází. Tato metoda 

je komplexní, náchylná na chyby a není určena k vyjádření činitele útlumu.    

 

Další alternativou je získání přímé frekvenční odezvy. Výsledek získáváme výpočtem krok 

za krokem s tím, že pro každý frekvenční krok zadáváme nové materiálové vlastností 

systému. Tento postup je přesný, avšak značně náročný na výpočetní čas.   
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Tato technika je v programu ANSYS řešena pomocí modulu VT-Accelerator. Je to výkonný 

řešič frekvenční odezvy přes stanovené frekvenční pásmo pro materiály s definovanou 

závislostí vlastnosí materiálu na frekvenci (definuje se pomocí TB,SDAMP                     

nebo TB,ELASTIC).  

 

Uživatel, který se rozhodne použít VT, musí rozhodnout jestli ve výpočtu bude uvažovat 

viskózní tření nebo tření hysterezní.  

 

ad viskózní tření ) 

Považujeme-li soustavu hmotnost-pružina-tlumič za objekt harmonického tlumení, odezva 

systému je dána: 

    tii

MAX eeuu            [19] 

Jelikož soustavu uvažujeme tlumenou energie je rozptylována. Velikost rozptýlené energie 

za jeden cyklus je úměrná frekvenci. U soustavy s jedním stupněm volnosti s konstantou 

útlumu b pak platí: 

2

maxubU            [20] 

 

ad hysterezní tření ) 

Zkušenosti ukázaly, že energie rozptýlená vnitřním třením v materiálu naopak na frekvenci 

nezávisí. Vyzářenou energii pak uvádíme jako: 

2

maxuU             [21] 

kde  je frekvenčně závislé tlumení známé jako hysterezní nebo vnitřní tlumení a může být 

zahrnuto v komplexním Youngově modulu pružnosti v tahu. 

 iEEkopl  1.            [22] 
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7.3. Tranzientní analýza 

Tranzientní analýza (česky přechodová analýza) je určena k alalýze popisu odezvy systému 

na změnu vstupních parametrů v časové oblasti. Jelikož ani modální ani harmonická analýza 

není určena pro výpočet nelineárních systémů, bude většina problémů řešena pomocí 

tranzientní analýzy.  

 

Použití tranzientní analýzy v systému ANSYS závisí na počtu použitých stupňů volnosti. 

Strukturální, akustické a další systémy v ANSYSu označované jako druhořadé v čase 

používají jiný řešič výpočtu než systémy elektromagnetické či teplotní označované jako 

prvořadé v čase. Pro výpočet kombinovaných systémů jako jsou piezoelektrické existuje 

procedura, která výše zmíněné řešiče propojuje. Jelikož tato práce se zabývá pouze 

strukturální analýzou, budu se dále věnovat pouze prvnímu z uvedených. 

 

předpoklady a omezení: 

 Jsou známy počáteční podmínky. 

 Při výpočtu jsou zahrnuty i Coriolisovy nebo gyroskopické efekty. 

 

Pro lineární struktury vycházíme z rovnice dynamické rovnováhy: 

          aFuKuBuM             [23] 

 

Pro vyřešení této rovnice máme na výběr dvě metody. Přímou integraci časových přírůstků a 

Newmarkovu časovou integraci. Přímá integrace se používá především pro explicitní 

tranzientní analýzy a je hlavní součástí modulu LS-Dyna (více v [7]). Newmarkova metoda 

včetně HHT algoritmu se používá pro implicitní alalýzy a bude popsán níže. 

 

I Newmarkova metoda využívá časového kroku o konečné velikosti t  

 

         tuuuu nnnn   11 )1(          [24] 

           2

12
1

1 )( tuutuuu nnnnn  
        [25] 

 

kde  ,  jsou Newmarkovy integrační parametry 
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a nn ttt  1  

Pokud cílem výpočtu je získat vektor posunů  1nu  hlavní je spočíst rovnici [23] v čase 1nt  

 

          a

nnn FuKuBuM   111
        [26] 

 

Uspořádáním [24] a [25] získáme: 

 

          nnnnn uauauuau 
32101          [27] 

       1761   nnnn uauauu          [28] 

 

kde: 

20

1

t
a





    
t

a






1  

t
a





1
2     1

2

1
3 


a  

14 



a     











 2

2
5



t
a  

  16 ta     ta 7       [29] 

 

Nemůžeme rovnici [28] vyřešit dosazením rovnice [27], jelikož neznáme hodnotu vektoru 

 1nu . Použijeme proto substituci rovnic [27] a [28] do rovnice [26]. Tím získáme: 

 

            n

a

n uaFuKBaMa 0110           [30] 

 

Při použití tranzientní analýzy získáme chování tělesa při přechodovém jevu. Při použití 

deformační počáteční podmínky jsou výsledky velice přesné a konvergence rychlá.            

Při použití silové počáteční podmínky bývá v některých případech problematická 

konvergence. Po uplynutí přechodového děje jsme schopni z výsledného signálu určit 

pomocí FFT analýzy, které frekvence jsou ve spektru nebezpečné a které jsou naopak 

utlumeny.  
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7.3. Spektrální analýza 

Pro úplnost možností dynamické analýzy v systému ANSYS je nutné se alespoň zmínit        

o spektrální analýze. Jak uvádí dokumentace, spektrální analýza využívá výsledků modální 

analýzy a známého spektra buzení pro výpočet odezvy na náhodná buzení jako jsou 

zemětřesení, účinky větru, účinky vln oceánu, tah proudového motoru či vibrace tryskových 

motorů.  

 

Spektrální analýza umožňuje tři základní typy úloh: 

 Odezvové spektrum: Získáváme odezvové spektrum při zatížení definovanou, 

časově proměnnou zatěžovací funkcí. Pokud zatěžování tělesa probíhá podle jediné 

zatěžovací funkce mluvíme o tzv. single-point response spectrum, pokud                  

je definováno více funkcí pro různé skupiny uzlů, mluvíme o multi-point response 

spectrum.  

 Metoda analýzy dynamickým návrhem: Technologie využívaná k vyhodnocování 

nárazové odolnosti vybavení palub lodí. Využívá se srovnání spektrální odezvy 

získané z řady empirických rovnic a tabulky poskytované Americkým 

námořnictvem. Jedná se o deterministickou analýzu a počítá se v ní s maximálními 

hodnotami. 

 Výkonová spektrální hustota: Je definována jako limita střední kvadratické hodnoty 

náhodné proměnné. Je využívána k analýze náhodných vibrací, ve které jsou 

velikosti okamžitých reakcí uvedeny pouze pomocí funkce pravděpodobnostního 

rozdělení a ukazují, že existuje pravděpodobná velikosti při určité hodnotě zatížení. 

Jedná se o přístup pravděpodobnostní na rozdíl od předchozího a výpočet probíhá 

pomocí statistických zástupců.   
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8. Vytvoření APDL procedur, ověření možností systému 

ANSYS.  

8.1. Modální analýza. 

Než byla započata samotná práce na řešení rotujícího hřídele v kluzných ložiscích bylo 

zapotřebí vytvořit si soubor procedur v ANSYS parametrickém jazyce pro usnadnění další 

práce. Dále jsem považoval za nutné na jednoduchém případu tyto procedury ozkoušet. Jako 

zkušební těleso jsem použil jednostranně vetknutý nosník, s pružinou na volném konci        

v příčném směru. Pro harmonickou analýzu jsem použil sílu s amplitudou  100N. 

 

Obr. 5.: Zkušební těleso pro ověření APDL maker pro ANSYS. 

 

 

Obr. 6.: Zkušební těleso vytvořené v programu ANSYS. 
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Nejprve jsem ozkoušel možnosti modální analýzy. Výsledky pro samotné těleso, těleso 

s pružinou o tuhosti k = 1e8 N/m a těleso s pružinou o tuhosti k = 1e8 N/m a tlumičem 

s lineární hodnotou útlumu b = 1e4 N*s /m je možno vidět v tabulce Tab.1. 

 

Tab. 1.:Výsledky modální analýzy pro zkušební těleso. 

 bez tlumení s lin. Pružinou s lin. pružinou  

a tlumičem 

s nelin. pružinou  

a tlumičem 

1 144,25 144,25 144,25 144,25 

2 144,25 575,13 575,13 575,13 

3 874,46 874,46 874,46 874,46 

4 874,46 1481,4 1481,4 1481,4 

5 1609,0 1609,0 1609,0 1609,0 

6 2334,5 2334,5 2334,5 2334,5 

7 2334,5 2594,4 2594,4 2594,4 

8 2594,4 2645,1 2645,1 2645,1 

9 4308,5 4308,5 4308,5 4308,5 

10 4308,5 4453,4 4453,4 4453,4 
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8.2. Harmonická analýza. 

 

Další kroky vedly k harmonické analýze. Opět byly provedeny výpočty pro výše definované 

zkušební těleso. Provedl jsem ověření vlivu množství vzorků na šířku zkoumaného 

frekvenčního pásma na přesnost výsledku.  

 

7a)                 7b) 

 

7c) 

Obr.  7:Frekvenční odezva: a)  samostatné těleso, b) pružina k=1e6N/m, c) pružina 

k=1e6N/m a tlumič b=1e4N*s/m 
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8.3. Transientní analýza 

Transientní analýza byla provedena opět pro těleso uvedené na začátku 8. kapitoly. Pro lepší 

konvergenci jsem místo silového zatěžování definoval zatížení výchylkou 2mm na volném 

konci nosníku. 

 

 

Obr. 8: Srovnání transientní analýzy nosníku s lineární pružinou (vlevo)  a s nelineární 

pružinou (vpravo). 

Na obr. 8 je vidět rozdíl průběhů výchylky koncového bodu nosníku s lineární pružinou a 

koncového bodu nosníku s nelineární pružinou. Kvalitativně můžeme říct, že se u systému 

s nelineární pružinou je průběh kmitů méně pravidelný či periodický. Na kvantitativní popis 

jeden výpočet nestačí. Záznam druhé varianty je doplněn o průběh kmitů ve ¾ délky 

nosníku. Zde můžeme říct, že vliv nelineární pružiny v této části nosníku už není patrný. 

 

Obr. 9: Transientní analýza nosníku se zahrnutím tlumení 
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Na obr. 9 byl navíc zahrnut vliv materiálového tlumení.  

8.4. Prvek COMBIN39 

Nelineární pružina modelovaná pomocí prvku COMBIN39 pracuje v uzlovém 

souřadnicovém systému viz obr. xx. Lze jej proto využít pouze ke statické analýze, 

respektive k transientní analýze, která se počítá jako kvazistatická krok za krokem. Nelze jí 

využít např. při modální nebo harmonické analýze, protože při formování matice tuhosti je 

uvažována pouze počáteční tuhost (rozumějte při 0xu ). V našem případě, kdy tuhost 

uvažujeme jako kubickou závislost, je počáteční tuhost nulová resp. velmi malé číslo – 

inflexní bod. 

 

 

Obr. 10.: Definice prvku COMBIN39 

 

Při pokusu o použití nelineární pružiny při modální analýze nebo při harmonické analýze 

došlo k očekávanému varování.  

 

*** NOTE ***   

The model contains element type COMBIN39 that operates entirely in the 

nodal coordinate system. Viewing nodal displacements or forces in other 

than tne nodal coordinate system may be invalid. 

 

Výsledné hodnoty modální analýzy zůstaly stejné jako při použití lineárních prvků. Při 

použití při transientní analýze byly výsledky již rozdílné viz obr. 8. 
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Makra pomocí kterých byly analýzy provedeny, a které naleznete na přiloženém CD. 

8.5. Využití prvků COMBIN14, BEAM188 a BEAM189 

Prvek KOMBIN 14 (viz obr. 11) je definován jako kombinace podélné nebo torzní pružiny a 

tlumiče. Pro podélnou variantu je definována závislost jednoosého napětí, má tři stupně 

volnosti – posunutí ve směru os UX, UY a UZ. U podélného případu není zahrnut ani ohyb 

ani krut. Pro torzní variantu je prvek čistě rotační. Má opět tři stupně volnosti, tentokráte 

rotace okolo os ROTX, ROTY a ROTZ. Zde naopak prvek nepočítá s posuvy. Ani jedna 

z variant nemá hmotnost.  

 

 

Obr. 11: definice prvku COMBIN14 

 

Element COMBIN14 byl využit k modelování ložiska. Díky tomu, že je element bez 

hmotnosti, se mi daří jej rychle vyhledat jeho pozici v matici hmotností a pak následně 

upravovat při započítávání přídavných účinků odpovídající pozice v matici tuhostí. 

 

  

Obr. 12: Definice prvků BEAM 188 a BEAM 189 
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Nosníkové prvky byly využity k modelování hřídele. V každém uzlu mají šest stupňů 

volnosti. Tři posuvy ve směru os UX, UY a UZ a dále tři natočení okolo každé z os ROTX, 

ROTY a ROTZ. Každý uzel tedy rozšiřuje globální matici o šest řádků / sloupců.  

 

BEAM188 je prvek s lineární bázovou funkcí a obsahuje 2 uzly. BEAM189 je prvek 

s kvadratickou bázovou funkcí a obsahuje tři uzly. Proto matice pro BEAM 189 jsou 

rozměrnější při stejném počtu prvků v modelu. Na princip výpočtu to ovšem nemá vliv. 

Vlastnosti těchto prvků během výpočtu neupravuji. 

 

Jak prvek COMBIN14, tak prvky BEAMXX přispívají do globální matice symetricky. 

Nesymetrie by se objevila až při uvažování disku v modelu a přičtení gyroskopických 

momentů do matice tlumení.  

 

8.7. Export pomocných souborů 

Programový systém ANSYS používá pro import a export několik druhů typů souborů: 

 

 Pro přenos geometrie, případně sítě využívá souborů typu: Catia V4 a V5, 

Pro/Engineer, IGES, UniGraphic, SAT a Parasolid. Jedná se převážně o typy 

souborů CAD/CAM programů. 

 

 Pro přenos elementárních matic slouží k exportu/importu soubory typu: binární 

soubor s definicí formátu dat, binární soubor úplný, binární soubor ve formátu 

Harwell-Boeing, textový soubor ve formátu Harwell-Boeing, úplný textový soubor. 

 

 Uživatelsky definované vstupy a výstupy: Vhodné pro předání skalárních hodnot 

nebo malého počtu hodnot jelikož je nutné definovat formát každého řádku nebo 

proměnné. 

 

Pro názornost a srozumitelnost souboru v textovém formátu Harwell-Boeing byl použit 

právě tento. 
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Abychom mohli vyexportovat globální matice modelu, musíme nejprve definovat, pro které  

uzly hledáme řešení – označují se jako Master. Standardně provede ANSYS redukci a 

některé z uzlů vypustí. Abych zachoval ve výpočtu všechny uzly nejprve jsem definoval 

jako Master všechny uzly v modelu. 

  

Příkaz pro vyexportování matice tuhosti: 

 

/AUX2    

FILE,'matKMB','sub',' ' 

HBMAT,'tuhost','bin ',' ',ASCII,STIFF,YES  

FINISH   

 

Soubor matKMB.sub je úplný binární soubor. Příkazem FILE jej získáme i bez provádění 

řešení. Příkazem HBMAT z předešlého pak získáme soubor v textové podobě s daty 

z vybrané matice. Poslední parametr, v našem příkladě „YES“, definuje zda do výstupního 

souboru má být uložena i hodnota vektoru pravé strany, tj. vektor zatížení. Použijeme li 

místo parametru STIFF parametr MASS získáme matici hmotností. 

 

Abychom získali matici tlumení musíme nejprve nechat řešit modální analýzu s uvažováním 

tlumení. Nejlépe použít metodu QR Damped. Dále už se pokračuje jako ve výše zmíněných 

případech a 5. parametr v příkazu HBMAT je DAMP. 

 

Více detailů v přiloženém makru „080223-makro_MBK.txt“ 

 

Spolu s maticemi tuhostí, tlumení a hmotností je vyexportován mapovací soubor *.mapping. 

Jedná se o textový soubor, kde na každém řádku je uvedeno ke kterému uzlu se odpovídající 

řádek matice vztahuje a také který stupeň volnosti daného uzlu vyjadřuje. Toho využívám  

pro rychlé získání skupiny hodnot pro zobrazení výsledků. 
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9. Metoda trigonometrických kolokací  

9.1. Metoda trigonometrických kolokací obecně 

 

Jak už je uvedeno výše pouze tranzientní analýza umí zahrnout nelinearity, ale pro určení 

vlastností rotorových soustav, nebo pro použití při aplikaci přídavných hmotností, tuhostí a 

tlumení je nepraktická a časově náročná. Jednou z metod řešení odezvy na vynucené 

ustálené kmitání je metoda trigonometrické kolokace. Tato metoda umí do levé strany 

soustavy rovnic zahrnout příspěvky přídavných účinků a / nebo i nelineární závislost matic 

   MK ,  a  B . 

 

Buzení soustavy budeme vyjadřovat jako součet sinové a kosinové složky. Zároveň je 

budeme vyjadřovat jako násobek budící frekvence. 

 

      



n

j

jcjjsj tvQtvQQtQ
1

0 cossin         [31] 

   
3
5

3
4

3
1

2
1 ,,...,,,...,3,2,1 jvv  kde nj 1    

 

pro určení pouze jedné frekvence u soustavy s jedním stupněm volnosti pak získáme: 

 

   tQtQkqqbqm cs  cossin          [32] 

kde  tqtqq cs  cossin   

pak: 
     

tQtQ

tqtqktqtqbtqtqm

cs

cscscs
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nebo také: 
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  [33] 

 

pro více násobků budící frekvence a libovolný stupeň volnosti pak získáváme: 
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Z výše uvedeného vyplývá, že máme 2*n neznámých ve 2 rovnicích. Proto tyto opakovaně 

sestavujeme pro n kolokačních časů.  
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Výsledná pohybová rovnice je: 
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Kde horní index k označuje kolimační čas. 

 

První nevýhoda metody je, že řešená soustava má 2*n-násobný počet rovnic k řešení oproti 

statické úloze. Druhou nevýhodou je nutnost správně zvolit 2*n vhodných kolokačních časů, 

aby byla zajištěna konvergence. Výhodou naopak je, že do matic hmotnosti, tuhosti či 

tlumení lze zahrnout téměř libovolné nelinearity.   
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9.2. Aplikace přídavných účinků z databáze 

Abychom mohli zahrnout nelinearity do této metody musíme si uvědomit, že ze systému 

lineárních rovnic vytvoříme systém linearizovaný. Nemůžeme počítat řešení naráz, ale 

musíme použít iteračního řešení. Zahrnutí nelinearit probíhá již ve formulaci submatic  sjC  

a  cjC . V soustavě rovnic [34] se opakovaně pro každý iterační krok musí vyčíslit matice 

 M ,  B  a  K . V našem případě jsme vzhledem k časovým nároků ustoupili k tomu, že se 

opakovaně vyčísluje pouze matice  K . Matice tuhosti a hmotnosti zůstaly lineární.  

10. Volba software a postup řešení.  

10.1. Volba software a postup řešení.  

 

Matematický předpis na metodu trigonometrické kolokace jsem dostal od mého vedoucího 

DP, pana prof. Malenovského. Její algoritmizace není v podstatě složitá a sočivá „jen“ 

v cyklickém sestavení submatic sjC  a cjC pro všechny požadované násobky budící frekvence 

 . 

 

Systém ANSYS je však jako nástroj na operace s maticemi poněkud nevhodný. Problémy 

vznikly i kolem ovládnutí iteračních procesů a úpravy matic po každém výpočetním kroku. 

 

Jako další varianta připadalo v úvahu využití kombinace sytému ANSYS a MATLAB. Tuto 

variantu jsem však zavrhnul proto, že k ovládání MATLABu se používá především 

skriptovací jazyk, což jej činí pomalým. Navíc skript vytvořený v MATLABu lze jen těžko 

využít pro rozšíření zdrojového kódu ANSYSu. 

 

Nakonec jsem zvolil kombinaci ANSYS a mnou vytvořeného programu TrigonCollocs. 

TrigonCollocs jsem vytvořil pomocí Borland Delphi Studia (dále jen BDS). Abych nemusel 

vytvářet celou množinu tříd a operací pro práci s maticemi, použil jsem volně dostupný 

balík komponent Dew Lab Studio v.3 pro BDS 2006 od společnosti Dew Research 

Laboratories. Jelikož je tento určen pouze pro nekomerční využití, lze TrigonCollocs soubor 
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spustit pouze tehdy, je-li na počítači nainstalováno i vývojové prostředí BDS. Při použití 

komerční verze by výsledný TrigonCollocs.exe soubor byl libovolně přenosný a spustitelný. 

 

Samotný výpočet probíhá tak, že pomocí APDL makra z ANSYSu vygeneruji soubory 

s hodnotami matic    MK ,  a  B , pomocí definičního souboru (viz 11. kapitola) a databáze 

přídavných účinků matice modifikuji a řeším výslednou soustavu rovnic v programu 

TrigonCollocs. Modifikaci a řešení  provádím opakovaně, abychom dosáhli požadované 

přesnosti. 

 

Podrobnější rozklad problému viz. obr. 13.   

   

 

 

 

Obr. 13: Schéma uspořádání operací metody. 
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Pozdější implementace algoritmu do systému ANSYS je relativně jednoduchá. Odkazy na 

definiční soubor se nahradí vnitřními proměnnými prostředí ANSYS a *.exe soubor se po 

drobných úpravách překompiluje na dynamickou knihovnu (*.dll).  

 

Tento přístup vedl k tomu, že se dále v práci objevují obraty spíše běžné pro obory 

informačních technologií. Proto v následujícím textu se pokusím stručně vysvětlit použité 

technologie a důvod proč jsem jich použil. 

10.2. Formáty souborů MatrixMarket a Harwell-Boeing Exchange 

Harwell-Boeing formát je nejpopulárnější mechanizmus pro předávání obsahu řídkých matic 

pomocí textových souborů v konečnoprvkových systémech. Paradoxně k tomu, jak dlouho 

je tento formát definován, se využívá mimo konečnoprvkové systémy velice zřídka. 

V ostatních aplikacích se používá spíše formát MatrixMarket. A právě proto jsem byl nucen 

naprogramovat proceduru, která soubor dodaný ANSYSem ve formátu Harwell-Boeing 

převedla na formát MatrixMarket, který jsem dále mohl zpracovat nástroji Dew Lab Studia.  

 

Formát MatrixMarket je textový soubor, kde na prvním řádku je uvedena velikost matice a 

počet nenulových prvků a na každém dalším řádku je napsán řádkový index, sloupcový 

index, reálná hodnota a komplexní hodnota oddělená mezerou. Na obr. 14. je jako příklad 

uvedena část souboru reálné matice získané z jednoho z řešených modelů.  

 

 

Obr. 14: Vzorek ze souboru MatrixMarket 
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 Formát Harwell-Boeing je trochu složitější. Soubor obsahuje hlavičku, která upřesňuje 

paměťové nároky na uložení obsahu, blok řádkových indexů, které v praxi definují i počet 

hodnot na každém řádku, blok sloupcových indexů, následuje blok hodnot matice a blok 

hodnot odpovídajících vektoru zatížení. 

 

Tab. 2.: Podrobná definice hlavičky souboru ve formátu Harwell-Boeing 

Řádek Rozsah 

znaků 

Význam Název 

proměnné 

1 

 

1 – 72 Titulek  

73 – 80 Klíč  

2 

 

1 – 14 počet řádků včetně hlavičky  TOTCRD 

15 – 28 počet řádků s ukazateli řádkových indexů PTRCRD 

29 – 42 počet řádků s ukazateli sloupcových indexů INDCRD 

43 – 56 počet numerických hodnot v matici VALCRD 

56 – 70 počet hodnot pravostranného vektoru zatížení RHSCRD 

3 1 – 3 typ matice (viz. Tab. 2.) MXTYPE 

15 – 28 počet řádků matice NROW 

29 – 42 počet sloupců matice NCOL 

43 – 56 počet nenulových hodnot NNZERO 

57 – 70   počet elementárních vstupů pokud není matice 

tvořena (obvykle 0) 

NELTVL 

4 1 – 16 formát ukazatelů řádkových indexů matice 

(obvykle  (I14) = celočíselné číslo, 14 míst ) 

PTRFMT 

17 – 32  formát ukazatelů sloupcový indexů matice 

(obvykle  (I14) = celočíselné číslo, 14 míst ) 

INDFMT 

33 – 52  formát hodnot matice (obvykle (d25.15) = 

desetinné číslo, dvojitá přesnost, 25 znaků 

z toho 15 za desetinou čárkou ) 

VALFMT 

53 – 72  formát hodnot vektorů pravých stran (obvykle 

(d25.15) = desetinné číslo, dvojitá přesnost, 

25 znaků z toho 15 za desetinou čárkou ) 

RHSFMT 

5  1 F – plný vektor  
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pouze 

pokud je 

uložen 

vektor 

pravých 

stran 

M – formát stejný jako u matice 

 

2 G – v případě, že je definován startovací 

vektor 

 

3 X – v případě, že je definován přesný výpočet  

15 – 28  počet řádků s ukazatelem na hodnoty vektorů 

pravých stran 

NRHSIX 

29 – 42  počet řádkových indexů pro hodnoty  

dalších PTRCRD řádků řádkové indexy  

dalších INDCRD řádků sloupcové indexy  

dalších VALCRD řádků hodnoty matice  

dalších RHSCRD řádků hodnoty vektoru pravých stran  

   

Pokud není v souboru přítomen vektor pravých stran má hlavička pouze čtyři řádky a 

následují dva bloky indexů a jeden blok hodnot. 

 

V konečnoprvkových systémech odpovídá počet řádků „nrow“ počtu zúčastněných 

elementů a „ncol“ počtu neznámých  

 

Tab. 3.: Typ matice uložené v souboru (řádek 3, znaky 1-3) 

pozice Znak Význam 

1 R matice reálných čísel 

C matice komplexních čísel 

P pouze vzor (bez č. hodnot) 

2 S je symetrická 

U nesymetrická 

H Hermitická 

Z Nesouměrně symetrická 

R Obdélníková 

3 A sestavená  

E Prvková 
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Formát Harwell-Boeing se používá v dnešní době spíše z nostalgických důvodů. Jeho 

uspořádání zkracovalo čas nutný k sestavení matice, jelikož již v hlavičce je definováno, zda 

je nutno generovat matici celou (nesymetrický případ) nebo jen symetrickou část. Oproti 

formátu MatrixMarket je také nepatrně úspornější, což opět byla dříve výhoda. K oběma 

formátům existuje binární podoba zápisu. Ta je však bez bližší znalosti definic ukládaných 

proměnných člověku nečitelná.  

 

10.3. Použití technologie OLE. 

Volně řečeno je technologie OLE způsob, jakým realizujeme využití funkcí a hodnot 

z jednoho programu v programu jiném. V mém případě technologii OLE používám 

k propojení programu TrigonCollocs a aplikace Excel. Aplikace Excel je spuštěna pouze 

jako služba, tzn. není vidět, uživatel počítače nemá možnost s ní pracovat, ale technologie 

OLE umožňuje mému programu, abych si otevřel požadovaný soubor, našel buňku 

s přídavným zatížením a převzal hledanou hodnotu, nebo naopak výsledné vektory uložil do 

tabulky a zobrazil nástroji Excelu. Tím jsem uživateli zachoval plný komfort aplikace Excel 

při vytváření databází přídavných účinků, nematu jej problikávajícími okny potřebnými pro 

konverzi a zároveň i výsledky mohu podávat ve formátu *.xls, což je rozšířený a dále 

snadno zpracovatelný formát souborů.   

10.4. Moderní řešiče 

V dnešní době existuje celá řada řešičů. Dělíme je na přímé a iterativní. Součástí systému 

ANSYS jsou tyto řešiče: 

Direct Spase – přímý řešič 

PCG – předpovězený konjugovaný gradient 

JCG – Jacobiho konjugovaný gradient 

ICCG – nekompletní Choleskyho konjugovaný gradient 

QMR – kvazi-minimální reziduum (jeden z nejlepších pro symetrické matice) 

Frontální řešič 

AMG – algebraic multigrid – spočívá v postupném zjemňování sítě. 

Distribuovaný přímý 

Automatický iterativní 

 



Petr Klaška  - 33 - 

 

 

Mimo systém ANSYS se však vyskytuje řada další, mladších a výkonnějších řešičů. Za 

příklad uvedu řešiče implementované v balíku komponent DewLab. Zde jsou 

implementovány kromě standardního iteračního řešiče i paralelní řešič PARDISO, řešič 

pracující mimo procesor a operační paměť s názvem TauCS a multifrontální řešič UmfPack 

( označovaný také jako MA38 ).  

 

Stručný přehled dalších „nových“ řešičů určených pro výpočty s řídkými maticemi 

naleznete v tabulce 3 bez podrobnějšího popisu. 

 

Tab. 4.: Přehled možností moderních řešičů. 

Název Z
alo

žen
 

k
o
n
stitu

tiv
n
ě 

M
ěřítk

o
 

O
u
t-o

f-co
re 

Iterativ
n
í 

zp
řesn

ěn
í 

N
áso

b
n
á 

p
rav

á 

stran
a 

K
o
m

p
lex

n
í 

sy
m

etrick
é m

atice 

H
erm

ito
v
sk

é 

m
atice 

F
ak

to
rizačn

í 

alg
o
ritm

u
s 

BCSLIB-EXT - - ANO - ANO ANO ANO MF 

MA57 - ANO - ANO ANO ANO - MF 

MUMPS ANO ANO - ANO - ANO - MF 

OBLIO - - ANO ANO ANO ANO - L, R, 

MF 

PARDISO - - - ANO ANO ANO ANO L/R 

SPOOLES - - - - ANO ANO ANO L 

SPRSBLKLLT - - - - ANO - - L 

TAUCS - - ANO ANO - ANO ANO L, MF 

UMFPACK - ANO - - - ANO ANO MF 

WSMP - ANO - ANO ANO ANO ANO MF 

MF – multifrontální, L – levostranný, R – pravostranný, L/R – kombinovaný  
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10.4.1. Paralel Sparse Matrix Linear Solver – PARDISO 

Balík funkcí PARDISO je robustní, vysoce výkonný, s efektivní správou paměti a 

jednoduchý k použití při vývoji výpočetních systémů. Primárně je určen k řešení velkých 

řídkých symetrických i nesymetrických lineárních systémů rovnic ve sdílené paměti 

multiprocesorových strojů. První použitelnou verzi vydali Shenk a Gärtner v roce 2004.     

Od té doby bylo zakoupeno několik tisíc licencí pro výzkum v laboratořích a univerzitách.  

 

 

Obr. 15: Ukázka rozložení prvků v řídké matici. 

Balík obsahuje kombinovaný řešič schopný přímých, sériových i paralelních výpočtů. 

Uživatel si může vybrat mezi Choleskyho faktorizací a LDL
T
 faktorizací. Pro urychlení 

řešení se využívá vyhledávání pivotů v oblasti diagonálních prvků dle Bunche a 

Kauffmanna což v praxi znamená vyhledávání prvků v matici odpovídajících supernodům 

v síti. Díky tomu je řešič schopen řešit i jiné než jen pozitivně definitní soustavy. Umožňuje 

iterační výpočet s počtem kroků definovaným uživatelem. 

 

Více na www.pardiso-project.org. 

 

Jelikož multiprocesorové systémy se rozšířily i mezi osobní počítače (např. Intel-DualCore   

či AMD-X2 ), předpokládám implementaci tohoto řešiče do komerčních numerických 

systémů jako vhodnou a výhodnou. 

http://www.pardiso-project.org/
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10.4.2. TauCS 

Řešič TauCS je opět balíkem funkcí pro řešení velkých řídkých matic. Byl vyvinut v roce 

2001 výzkumnou skupinou okolo Sivana Toleda na fakultě Počítačový věd na univerzitě 

v Tel-Avivu. TauCS je navržen pro podporu výzkumu hledání knihovny fundamentálních 

algoritmů, usnadnění správy a šíření výsledků tohoto výzkumu. Balík je neustále vyvíjen. 

 

TauCS je multifrontální nebo levostranný, out-of-core řešič (viz. významový). V nabídce je 

možnost použití LU faktorizace s částečným vyhledáváním pivotů a LL
T
 faktorizace bez 

vyhledávání pivotů. Díky tomu, že řešič neobsahuje plné vyhledávání pivotů, není schopen 

řešit jiné soustavy, než pozitivně definitní. Největší předností tohoto balíku je, že použitím 

řešení out-of-core je umožněno řešení matic, jejichž rozsah je větší než rozsah operační 

paměť. Za tuto schopnost však platíme tím, že je řešič pomalejší pro malé matice. 

 

Dokumentace uvádí, že při spuštění levostranné varianty je řešení pomalejší, ale méně 

náročné na paměť oproti variantě multifrontální.   

10.4.3.UmfPack / MA38 

UmfPack je přímý řešič, primárně určený pro výpočet nesymetrických matic. Za autora je 

považován Tim Davis z Univerzity Florida. První verze byly vyvíjeny od roku 1993. 

Prakticky použitelné verze jsou vydávány od roku 2003. Jako jediný řešič je schopen 

pracovat pouze s  řídkými maticemi. 

 

Pro výpočet používá kombinaci přeskupování sloupců a pravostranného multifrontálního 

řešení. Všechny pivoty s nulovou Markowitzovou konstantou jsou eliminovány jako první a 

umístěny v LU faktorech. Následně je v analyzační fázi automaticky vybrána jedna ze dvou 

metod přeskupování. Pro matice se všemi prvky na diagonále nenulovými se používá 

symetrická metoda a AMD faktorizace. Nenulový diagonální prvek je označen za 

použitelný, pokud jeho hodnota je alespoň 0,001 z největšího prvku ve stejném sloupci. 

Jinak je vybrán mimodiagonální prvek, jehož hodnota je minimálně 0,1 z největšího prvku 

v tomto sloupci. Během faktorizace už nedochází k přeskupování sloupců. 
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Pro symetrické indefinitní úlohy s nulami na diagonále se používá strategie nazývaná „2-by-

2“. Nejprve se vyhledávají řádkové permutace, které dosadí nenulové prvky na diagonálu a 

dále se pokračuje stejně jako v případě symetrické metody.     

 

Jedna ze starších verzí pod označením MA38 je zabudována jako řešič v programech 

MATLAB (verze 6.5 a výše) a Mathematica (verze 5 a výše). Používá pouze verze se 

strategií nesymetrických pivotů. Proto není vhodná pro užití u symetrických nenulových 

struktur.    

 

10.5. Odhady a pravidla pro ukládání čísel 

10.5.1. Jednoduchý odhad 

Při práci s reálnými čísly na reálných počítačích platí jedno základní pravidlo: „Nikdy 

neporovnávej dvě čísla s plovoucí desetinou čárkou na skutečnou rovnost.“ Teoreticky 

můžete zhodnotit, jestli jsou naprosto stejná, ve skutečnosti však vždy dojde k malému 

zaokrouhlení např. odtržením desetinných míst. Proto, pokud dvě čísla jsou rozdílná jen      

o hodnotu menší než je tolerance, považujeme je za rovny. Takto se často pracuje, ale 

výsledkem si nemůžete být jisti. Tomuto postupu říkáme jednoduchý odhad. 

 

10.5.2. Numerický odhad 

Pokud se začne zaokrouhlování hromadit jednoduchý odhad definitivně havaruje. Prvním     

a hlavním problémem je, že nepočítáme pouze čísla nýbrž celé struktury. Převedeme-li 

problém do geometrie, není to jen otázka toho, zda dva body jsou totožné, ale i rozhodování 

zda bod leží napravo nebo nalevo od spojnice dvou jiných bodů či přímo na jejich spojnici. 

Zde může být zaokrouhlení primární příčinou nestability výpočtu. Moderní řešiče pracují 

s přesností označovanou jako „double“, binárně vyjádřeno 8 bytů, s rozsahem ±5.0 × 10
−324

 

až ±1.7 × 10
308

 . 
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10.5.3. Zaokrouhlování v ANSYSu a TrigonCollocs 

 

Systém ANSYS k rozhodnutí, které číslo považovat za důležité rozhoduje až při faktorizaci 

nebo ukládání matic K,M nebo B. Pravidlem je, že se z řešení vypouští všechny hodnoty, 

jejichž řád je oproti nevyššímu číslu v matici dvacetinásobně menší. Tím se docílí větší 

pravděpodobnosti konvergence a vyšší stability výpočtu avšak degradují se tím účinky 

řešiče. Pro technickou praxi to přináší výhodu v tom, že výpočet proběhne v přijatelném 

časovém období. Za cenu zanedbání některých hodnot s diskutabilním vlivem.  

 

 

V programu TrigonCollocs jsou vstupní data uváděna zaokrouhlená podle ANSYSu.          

Ve výpočtu je použito plných možností řešiče a přesnost není snižována. Výsledky jsou 

ponechány v plné přesnosti tak, jak je odevzdá řešič. Avšak pro zastavení iteračního procesu 

používám pouze jednoduchý odhad se sníženou přesností. Při mém jednoduchém modelu 

toto nečiní žádný problém, ovšem z hlediska matematiky se jedná o chybu.   

 

 

Dále ANSYS k ukončení iteračního výpočtu používá procentuální porovnání. Standardní 

ukončení nastává, když rozdíl mezi hodnotami předešlého a stávajícího výpočtu jsou menší 

jak 0,05% pro síly a momenty a menší jak 0,5% pro posuvy.  

 

 

V programu TrigonCollocs porovnávám hodnoty výsledného vektoru s absolutní hodnotou. 

Jelikož však ve výsledném vektoru jsou zároveň zastoupena natočení a posuvy, dochází 

k tomu, že např. při toleranci 1e-6 jsou přesnosti posuvů v tisícinách mm (základní jednotka 

je metr) a přesnost natočení v miliontinách radiánů. Pokud požadujeme vyšší přesnost 

posuvů zvyšuje se i přesnost natočení a tím i doba iterace, více než by bylo skutečně 

zapotřebí. 
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10.6. Použitá technika a softwarové vybavení. 

Pro sestavení programu bylo využito programů: 

 Borland Delphi Studio 2006 (licence I&C Energo, a.s.) 

 Balík komponent Dew Lab Studio v. 3.0. (verze pro nekomerční využití) 

 ANSYS 11.0 (školní licence) 

 VMware workstation 6.0 (licence I&C Energo, a.s.) 

 MATLAB release 2006 

 

Odladění a ozkoušení programu proběhlo na strojích: 

1. sestava: Dvoujádrový procesor Intel T7800 (2,6GHz), 2GB RAM, OS WIN VISTA 

2. sestava: Jednojádrový procesor Intel E1600 (1,6GHz), 768MB RAM, OS WIN XP 

 

Při inovaci služebních notebooků sestava 2. byla nahrazena sestavou 1. Jelikož práce byla 

rozpracována na systému WIN XP, Byl na sestavu 1. nainstalován virtuální stroj VMware 

Workstation se systémem XP.  
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11. Realizace programu TrigonCollocs 

Pro funkci programu TrigonCollocs je potřeba: 

 do jednoho adresáře uložit soubory získané makrem 080223-makro_MBK.txt: Nutné 

jsou soubory tuhost.bin a hmotnost.bin 

 do stejného adresáře uložit definiční soubor matice.set 

 soubory s databází přídavných účinků, pod jménem, jaké je přiřazeno v definičním 

souboru.   

11.1. Definiční soubor 

Definiční soubor slouží k upřesnění parametrů metody trigonometrických kolokací a 

k definování parametrů potřebných pro výpočet. Dále bude uveden seznam zadávaných 

parametrů, jejich význam a typ očekávané hodnoty. Základním pravidlem je, že názvy 

parametrů se uvádí malým písmem,následuje znak „=“ a pak očekávaná hodnota. Jako 

oddělovač desetinné části čísla slouží čárka.  

 

Tab. 5.: Seznam parametrů v definičním souboru. 

Název 

parametru 

Význam Očekávaná 

hodnota 

Opakovaný 

výskyt 

alpha 

 

Součinitel konstrukčního tlumení 0-10 NE 

beta 

 

Součinitel materiálového tlumení 0-10e-4 NE 

mul 

 

Násobek zákl. frekvence, na kterém 

očekáváme odezvu 

1, 2, 3, 4, … 

0,5, 0,25, 0,125, 

… 

ANO 

startfrq Začátek intervalu zkoumaných 

frekvencí 

Libovolné celé 

číslo 

NE 

stepfrq Krok mezi zkoumanými frekvencemi Libovolné celé 

číslo – menší 

než stopfrq 

NE 

stopfrq Konec intervalu zkoumaných 

frekvencí 

Libovolné celé 

číslo 

NE 

bearing Uvádí blok definice k ložisku Libovolné celé  

číslo 

ANO 

elem1,elem2 Element, kterému zastupuje ložisko 

 

Libovolné celé 

Číslo 

ANO 

csys1,csys2 Směr elementu ložiska [x,y,z] ANO 

addings_file Soubor s hodnotami přídavných xxxxxxxx.xls ANO 
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účinků 

 

Blok parametrů bearing, node, csys, addings_file se opakuje tolikrát, kolik ložisek obsahuje 

model.   

 

V maticích na místech odpovídajících elementům označeným jako elem1 a elem2 jsou při 

nelineárním řešení po každém iteračním kroku upraveny hodnoty. 

11.2. Soubor s hodnotami přídavným zatížením (Addings.xls) 

Jedná se o tabulku vytvořenou programem MS Excel. Je rozdělená na tři oddíly podle 

matice na kterou má vliv. Oddíly jsou označeny jako stiffness, damping a mass. V každém 

oddíle je definován svisle úhel oproti kladné části osy x a vodorovně vzdálenost středu 

hřídele od středu ložiska / pánve viz. obr. 16. 

  

 

Obr. 16: Příklad souboru s hodnotami  přídavných účinků. 
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11.3 Program TrigonCollocs.exe 

 

Obr. 17: Okno programu TrigonCollocs. 

 

Program TrigonCollocs je uzpůsoben tak, aby umožňoval rychlé a přehledné nastavení 

možností metody.  Prostředí je rozděleno na horní panel, postranní panel a hlavní okno, ve 

kterém lze přepínat pomocí záložek. (viz Obr 17. nebo Obr. 18) 

 

V horním panelu se nastavuje pracovní adresář. Z tohoto adresáře jsou načítány data a do 

tohoto adresáře se generují pomocné soubory metody. 

 

V postranní liště máme možnost výběru řešiče, výběru jakým způsobem budou uloženy 

data, zaškrtávací políčko, zda se do výpočtu projeví přídavná zatížení. Dále políčko 

tolerance, které definuje, jak přesně má řešič počítat (je to maximální rozdíl mezi předešlou 

a současnou hodnotou iteračního procesu). Dále je k dispozici rozbalovací seznam pro výběr 
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uzlu a stupně volnosti, pro který můžeme vykreslit výsledek (toto pole funguje pouze jsou li 

přítomny soubory *.mapping) a tlačítko pro uložení grafu jako bitmapového obrázku. 

 

Obr. 18: Okno s maticí složenou z výsledných vektorů 

 

Hlavní část okna se přepíná pomocí záložek. Záložka „progress“ zobrazuje, co metoda právě 

provádí a průběh výpočtu. Zobrazuje také čas zahájení výpočtu a dobu jakou výpočet trval 

(viz obr. 17).  Na záložce „Harmonic response“ se zobrazují výsledné průběhy odezvy 

ustáleného kmitání pro zvolený uzel, nebo pro zvolený řádek tabulky výsledků. Záložka 

„Nodal solution“ je tabulka výsledných hodnot získaných výpočtem. Je rozdělena na oddíly, 

které odpovídají jednotlivým vypočteným frekvencím (na obr. 18. je to Omega=48Hz). 

V každém oddíle je sloupec odpovídající sinové části odezvy a kosinové části odezvy.       

Na obr 18. jsou to tři násobky. Každý řádek tabulky pak odpovídá výsledkům pro jeden 

uzel.  
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K vykreslení grafu dojde, když poklepete na požadovaný řádek tabulky, nebo když se 

přepnete na kartu „Harmonic response“ a v postranním panelu nastavíte žádaný uzel 

v rozbalovacím seznamu.   

  

Zdrojové kódy včetně komentářů naleznete na přiloženém CD.  

Spuštění výpočtu: Po nakopírování potřebných souborů (tuhost.bin, hmotnost.bin, 

matice.set případně dalších) musíme zvolený adresář nastavit jako pracovní. Po výběru 

řešiče a nastavení tolerance výpočtu pak stačí stisknout tlačítko „Run solution“. 

12. Analýza výsledků 

Tab. 6: Časová a paměťová náročnost metody. 

Model č. Typ prvku Rozměr 

prvkové 

matice 

Rozměr matice 

metody 

Přídavné 

zatížení 

Doba 

výpočtu 

1 

(14 prvků,  

13 časů, 

6 násobků) 

BEAM188 74 x 74 888 x 888 Ne 17s 

BEAM188 74 x 74 888 x 888 Ano 150s 

BEAM189 134x134 1608x1608 Ne 49s 

BEAM189 134x134 1608x1608 Ano 435s 

 

12.3. Harmonická analýza 

Odezva systému na vynucené ustálené kmitání pro kterou je metoda trigonometrických 

kolokací primárně určena pro případy bez uvažování přídavných účinků vycházela rychle    

a podávala očekávané výsledky. Na obr. 19 je očekávaný průběh výchylek pro daný model 

získaný z programu ANSYS a na obr. 20 průběh získaný pomocí metody trigonometrických 

kolokací. V obou případech se jedná o systém lineární bez uvažování přídavných účinků 

ložiska. Špičky odpovídající rezonančním frekvencím se v obou grafech vyskytují ve na 

stejných frekvencích a odpovídající výchylky jsou taktéž srovnatelné. 

 

Při zapnutí uvažování přídavných účinků je výpočet několikanásobně delší viz tab. 5. 

Výsledky, které však program podává neodpovídají očekávání. Viz obr. 21.  
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Obr. 19: Výsledek harmonické analýzy pro lin. úlohu  v ANSYSu 

 

Obr. 20: Výsledek harmonické analýzy pro lin. úlohu z  programu TrigonCollocs 
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Obr. 21:Výsledek harmonické analýzy při uvažování přídavných účinků (výchylka v ose y) 

 

 

Obr. 22: Výsledek harmonické analýzy při uvažování přídavných účinků (výchylka v ose z) 
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13. Možnosti rozšíření 

Do metody by bylo vhodné zařadit i podporu prvků typu PIPE, vhodných k modelování 

disků a lopatkování, případně prvku MASS, kterým je možno definovat zatížení nevývahou. 

 Do matice tlumení není zahrnuta matice gyroskopických momentů. Pro skutečné 

rotorové soustavy s disky nebo lopatkováním je nutné ji zahrnout.  

 Vyhledávání pozic elementů v matici odpovídajících elementům ložiska probíhá na 

základě specifické hodnoty. Bylo by vhodné vyhledávání propojit s metodou 

přečíslování prvků v globálních maticích implementovanou v systému ANSYS. 

 Vyřešit zpětné předávání výsledných vektorů postprocessorům v systému ANSYS. 

Zatím je umožněno předávání výsledků pouze programům podporující OLE (Excel, 

Word, produkty Adobe, …)  

 V rovnici [36] jsou matice  M ,  B  a  K  definovány jako závislé na vektoru  q , 

tedy na poloze středu hřídele a na vektoru  q , tedy na rychlosti změny polohy 

středu hřídele. V programu TrigonCollocs jsou však matice závislé pouze na vektoru 

 q . 
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14. Závěr 

Výsledkem této práce mělo být makro, které by umožnilo využít metody trigonometrických 

kolokací k harmonické analýze rotorů s uvažováním nelineárních vlastností ložiska formou 

databází přídavných účinků. Složitost a rozsáhlost problému zapříčinila, že místo makra 

vznikl celý program, který mimo implementace samotné metody zahrnuje i implementaci 

řešičů a alespoň základního postprocesingu. Díky tomu časové nároky na dokončení této 

práce značně vzrostly.  

 

V lineární úloze se metoda trigonometrických kolokací ukázala jako funkční a dostatečně 

přesná. V nelineární úloze výsledky neodpovídají předpokladům. To může být způsobeno 

třemi důvody.  

 

 

1. Při zahrnutí přídavných účinků do matic je zahrnuji do chybných uzlů. (chyba v 

algoritmu) 

2. Iterační proces probíhá po příliš velkých krocích nebo je pro iterační odhady 

nastavena špatná metoda (chyba nastavení řešiče) 

3. Při zahrnutí přídavných účinků má metoda více stabilních řešení.     

 

Časové srovnání s programovým systémem ANSYS na uvedených úlohách nemá smysl, 

protože ANSYS vykonává před výpočtem více režijní činnosti než program TrigonCollocs. 

Výsledky, kterých program TrigonCollocs dosáhl v současné rozpracované verzi však 

naznačují, že by se mohlo jednat o výkonnou a rychlou alternativu řešení odezvy na ustálené 

harmonické buzení. 

 

V každém případě tato práce pro mě zůstává výzvou a do obhajoby se vynasnažím zjistit 

příčinu problémů a případně i její řešení. 
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Významový slovník 

OLE:  Object Linking and Embeeding, neboli vkládání a propojování komponent. Jeden ze 

způsobů  komponentního programování. Umožňuje funkce jedné aplikace využívat a 

ovládat aplikací jinou. 

Faktorizace: Rozklad čísla na nejmenší součinitele, či v případě matic rozklad na parciální 

části matice. Slouží k minimalizaci počtu proměnných v jedné rovnici.  

LDL
T
 faktorizace: Rozklad na součin dolní trojúhelníkové matice s jednotkovou 

diagonálou (dále jen L), diagonální matice a matice L transponované.  

Choleskyho faktorizace (neúplná): Rozklad na součin původní matice, matice L a 

transponované matice L při zachování pouze dolní trojúhelníkové části. 

LL
T
 faktorizace: Rozklad na součin matice L, diagonální matice a transponované matice L 

LU faktorizace: Rozklad na součin matice L a jednotkové diagonální matice. 

 

Pravostranný řešič: Počítá blok řádků a sloupců (může jít i o jediný řádek) v každém kroku 

a výsledek používá aby okamžitě aktualizovat všechny řádky a sloupce v části matice, která 

není dosud zahrnuta.  

Levostranný řešič: K aktualizaci matice dochází naráz až po výpočtu celého iteračního 

kroku.   

Kombinovaný řešič: (poprvé v r. 2000). Využívá kombinace obou předchozích.  

Multifrontální řešič: Aktualizaci provádí šířením přes následné řádky a následné a 

předchozí sloupce. 

Hermitovské Matice: Matice nad komplexními čísly, jejíž diagonálně sdružené prvky jsou 

komplexně sdružené. Taková matice má všechna vlastní čísla reálná a vlastní vektory 

navzájem kolmé.  
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