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Abstrakt 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení vybraných úloh mechaniky těles ve výpo-

čtovém prostředí programu Calculix. V úvodní části práce jsou stručně popsány teoretické zá-

klady metody konečných prvků. Následně jsou rozebrány jednotlivé části programového pro-

středí Calculix. Hlavní část práce se zabývá řešením tří vybraných úloh mechaniky těles. Jedná 

se o tři odlišné typy analýz: statická strukturní, dynamická modální a dynamická explicitní. 

V první úloze je zjišťována deformace a napětí ve vetknutém stlačovaném hranolu. Druhá úloha 

se zabývá zjištěním modálních vlastností vetknutého hranolu. Poslední úloha zjišťuje vliv rych-

losti zatěžování na deformaci vetknutého stlačovaného hranolu. V závěru práce jsou stručně 

zhodnoceny výhody a nevýhody programu Calculix a porovnány výsledky řešení z programu 

Calculix a komerčního programu.  

Klíčová slova 

Calculix, metoda konečných prvků (MKP), otevřený zdrojový kód, analýza  

 

Abstract 

Submitted bachelor thesis is focused on a solution of solid mechanics problems in a computing 

environment of the Calculix program. In the opening of the thesis there are briefly described 

theoretical foundations of finite element method. Subsequently there are analyzed particular 

parts of the program environment of Calculix. The main part of the thesis deals with solutions 

of three selected problems of solid mechanics. There are three different types of analyzes: static 

structural, modal dynamic and explicit dynamic. In the first assignment there is discovered de-

formation and stress in a fixed compressed squared timber. The second assignment deals with 

modal properties of the fixed squared timber. The last assignment discovers effect of loading 

velocity on the deformation of fixed compressed squared timber. In the conclusion there are 

briefly evaluated advantages and disadvantages of the Calculix program and there are compared 

solutions of the Calculix program and commercial program.  
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1 Úvod 

Předmětem bakalářské práce je seznámení čtenáře s výpočtovým prostředím Calculix na zá-

kladních vybraných úlohách mechaniky těles, a to především z problematiky pružnosti, pev-

nosti a dynamiky. Calculix je založen na základních principech metody konečných prvků, 

které se s rozvojem výpočetní techniky začaly ve velké míře využívat u výpočtových programů 

různých společností. Metoda konečných prvků je efektivním nástrojem pro řešení těles kom-

plikovaných geometrických tvarů, které jsou analyticky neřešitelné, poněvadž se jedná o složité 

matematické operace, které bychom nebyli schopni v reálném čase vyřešit. Výsledky metody 

nevedou sice k přesnému výsledku, ovšem postupnou aproximací se dostaneme k hodnotám, 

které se k němu blíží. Na druhou stranu si však musíme uvědomit, že znalost analytického ře-

šení elementárních úloh je pro výpočtáře nepostradatelná, poněvadž jen díky nim je schopen 

posoudit, zdali výsledky získané z numerického řešení u komplexních úloh jsou reálné, [1]. 

Calculix řadíme mezi volně dostupné nebo také open-source programy. Mezi další zá-

stupce zde řadíme například Salome Meca, Impact FEM či Gmsh. Jejich hlavní výhodou je 

zejména cena oproti komerčním programům, která se pohybuje v řádech desítek až stovek tisíc 

korun. Díky tomu se mohou stát vhodným nástrojem pro menší firmy, pro něž by investice 

do komerční varianty nebyla ekonomicky výhodná. Na druhou stranu práce ve volně dostup-

ných programech není tak uživatelsky komfortní, jako je tomu u placených verzí. Většinou 

vyžadují alespoň základní znalosti programování, poněvadž jsou založeny na tvorbě a úpravě 

otevřeného kódu. Komerční programy nabízí řešení komplexnějších problémů, se kterými se 

výpočtář v inženýrské praxi setká, poněvadž u nich může využít větší množství analýz, jako 

jsou kupříkladu teplotní, strukturní, harmonické a další. Naopak placené programy většinou 

neumožňují uživateli změny ve zdrojovém kódu, podle kterého pracují. Čili uživatel musí de-

finovat svůj problém z již přednastavených příkazů.  

V úvodní části práce zmíním základní principy metody konečných prvků, na nichž je 

program postaven. Dále popíši jednotlivé části aplikace a tvorbu výpočtových modelů s jejich 

analýzou. Dále získané výsledky vyhodnotím a budu se je snažit verifikovat buď s analytickým 

řešením, popřípadě s numerickým řešením z jiného výpočtového prostředí. Na závěr zhodnotím 

nejenom rozličnosti ve výsledcích, ale také náročnost tvorby modelů či výpočetní čas. 
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2 Metoda konečných prvků 

2.1 Úvod do MKP 

Metoda konečných prvků dosáhla z historického hlediska velkého rozmachu v 50. letech minu-

lého století, a to především z důvodu radikálního vývoje výpočetní techniky. Je spjata s letec-

kým, kosmickým či jaderným inženýrstvím, ve kterých bylo zapotřebí řešit kvalitativně odliš-

ných problémů, než tomu bylo do té doby.  V tomto období došlo k aplikaci numerické metody 

na počítačích, čímž jsme byli schopni řešit již poměrně efektivně větší soustavy algebraických 

rovnic. Název samotné metody vychází z anglické formy The Finite Element Method (FEM), 

která byla poprvé uvedena v roce 1960 v článku [2], v níž je řečeno, že elementární stavební 

složkou metody je prvek konečné velikosti, což je odlišnost od klasické analytické pružnosti, 

ve které uvažujeme základním prvkem nekonečně malý element. Počátky vývoje MKP byly 

spjaty zejména s univerzitním či vědeckým uplatněním. Později ovšem byly využívány pře-

vážně k řešení problémů v praxi, což mělo za následek vzniku řady komerčních programů, 

které nabízejí uživateli širokou škálu analýz a simulací napětí, deformací, proudění tekutin, 

tepla či vlastních frekvencí, [1], [3]. 

 V případě řešení napěťové analýzy, která slouží k posouzení mezních stavů, máme 

z hlediska vlastní realizace řešení dvě možnosti. Buď můžeme řešení provést analyticky, 

anebo numericky. 

Analytické řešení vzniká hledáním výsledku, který je ve formě spojitých funkcí, pro-

střednictvím metod matematické analýzy, využitím integrálního a diferenciálního počtu, [1]. 

Toto řešení je z historického hlediska starší varianta, která má však i přes využívání výpočetní 

techniky určité výhody. Pokud se nám podaří získat analytické řešení v obecném tvaru, jsme 

schopni velmi jednoduše zhodnotit vliv výstupních veličin, jimiž jsou napětí či posuvy, 

na změny veličin vstupních, zatížení, geometrie a další. Úskalí analytického řešení však tkví 

v omezené využitelnosti, poněvadž jsme schopni tuto metodu aplikovat pouze u geometricky 

jednoduchých tvarů, [3]. 

Druhá varianta řešení, numerická, je založena na takzvané diskretizaci kontinua neboli 

spojitého problému, což znamená, že danou oblast nahradíme podoblastmi, které se skládají 

z konečného počtu konečných prvků, které se spojují v uzlových bodech, hranicích či stěnách 

prvků. Vzniká nám tak síť, což je ve výsledku náhrada spojité oblasti pomocí spojitých bodů 

konečných rozměrů. Jednoduše řečeno dochází k nahrazení komplikovaných tvarů elementár-

ními geometrickými tvary, například trojúhelník, obdélník, které lze jednoduše matematicky 

popsat. Díky tomu můžeme numerickou variantou řešit velice složité geometrie či konstrukce. 

K řešení diskrétního problému poté využijeme výpočetní techniku pomocí algebraických pro-

středků v konečném počtu kroků. Hlavním omezení pro nás je zejména vybavenost počítače 

a délka výpočetního času. Korektnost výsledku závisí zejména na velikosti prvků a stupni bá-

zové funkce, která charakterizuje posuv v daném uzlu. Redukováním rozměru prvku a zvyšo-

váním stupně bázové funkce vede k výsledkům přesnějším, ovšem má za následek delšího vý-

početního času. Proto je zapotřebí uvážit takzvanou dovolenou diskretizační chybu řešení, při 

níž dojde k zisku přijatelných výsledků při výpočtu problému v relativně krátkém čase, [1], [4]. 

V průběhu řešení úlohy tedy dochází k řadě aproximací, které jsou nezbytné, aby byla metoda 

dostatečně efektivní. Dochází k tomu při interpolaci původních dat, volbě konečného počtu po-

lynomiálních zkušebních funkcí, zjednodušení geometrie, modifikaci hraničních podmínek, nu-

merické integraci elementárních funkcionálů variačního principu či chybě zaokrouhlování při 

řešení diskrétního systému, [5]. 

Samotnou aplikaci metody konečných prvků můžeme rozdělit do tří elementárních ka-

tegorii, a to v závislosti na typu řešeného problému. První skupina obsahuje úlohy, které řeší 

rovnovážné či časově nezávislé problémy. Většina aplikací této metody spadá do této kategorie. 
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Pro řešení rovnovážných úloh v oblasti mechaniky tuhých těles je zapotřebí nalézt rozložení 

posuvů, napětí, popřípadě teploty pro danou mechanickou či tepelnou zátěž. V oblasti tekutin 

poté hledáme rychlost, tlak, teplotu či ojediněle koncentrační rozdělení v ustáleném stavu. 

Do druhé kategorii spadají takzvané problémy vlastních hodnot mechaniky tuhých látek a te-

kutin. Jedná se o úlohy v ustáleném stavu, které pro své řešení vyžadují určení přirozených 

frekvencí či módů vibrací. Příklady těchto úloh se vyskytují ve stavebním inženýrství, při in-

terakci jezera s přehradou, nebo v leteckém inženýrství, kde řešíme vliv chování paliva na okolí 

v nádrži při chodu letadla. Poslední skupinu tvoří úlohy, které patří do předešlých dvou kate-

gorii, ovšem nyní již u nich hraje důležitou roli i čas, který musíme zohlednit, [6]. 

2.2 Teoretický základ MKP 

Metoda konečných prvků je vybudována na variačních principech, a to v případě deformační 

varianty MKP na Lagrangeově variačním principu, z něhož vyplývá, že těleso při zatížení na-

byde takový stav, při němž bude mít nejnižší hodnotu potenciální energie. Ze vztahu vyjadřující 

potenciální energii a její následnou parciální derivací získáme soustavu čtyř lineárních alge-

braických rovnic, které tvoří základní rovnici MKP:  

 𝑲𝒖 = 𝑭 (2.1) 

kde K je maticí tuhosti, u je vektorem neznámých koeficientů a F je vektorem zobecněných 

zatížení. Matice soustavy K není regulární čili její determinant je roven nule, což ovšem může 

vést k numerickému kolapsu výpočtu. Abychom tomu předešli, je zapotřebí, aby uživatel defi-

noval dostatečný počet okrajových podmínek, aby nedocházelo k pohybu tělesa jako celku, 

což znamená, aby vymezil nepohyblivé uložení tělesa. Tohoto se využívá v případě statických 

úloh pružnosti, [1], [7]. 

 Při řešení prostorového objektu v obecné pružnosti a pevnosti je zapotřebí vyřešit k ur-

čení napětí a deformace patnáct neznámých funkcí proměnných x, y, z. Přičemž hovoříme o: 

1. posuvech   𝑢, 𝑣, 𝑤 

2. přetvořeních  𝜀𝑥, 𝜀𝑦, 𝜀𝑧 , 𝛾𝑥, 𝛾𝑦, 𝛾𝑧 

3. napětích  𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧 , 𝜏𝑥𝑦, 𝜏𝑦𝑧 , 𝜏𝑧𝑥 

Dané funkce jsou vzájemně propojeny systémem obecných rovnic pružnosti, jež musí 

být splněny uvnitř řešené oblasti. Jedná se o rovnice rovnováhy, geometrické a konstitutivní. 

V daných úlohách většinou není zapotřebí řešit všech patnáct rovnic, které obdržíme z nezná-

mých proměnných rovnic obohacených o okrajové podmínky. Doplněním obecných rovnic po-

stupně dojde k vyřazení určitých neznámých funkcí. Následně v případě silové varianty dosáh-

neme vztahů, jejichž jediný typ neznámých budou napětí, které počítáme ve všech uzlech. Poté 

jsme schopni zjistit výsledky pro zbylé dva typy neznámých funkcí. Pro MKP ovšem dominuje 

deformační varianta, u níž jsou hlavní neznámé funkce posuvy, [1]. 

2.3 Dynamika 

Při řešení úloh dynamiky vycházíme z její základní rovnice, která je formulována ve tvaru:  

 𝑴�̈� + 𝑪�̇�  + 𝑲𝒖 = 𝑭(𝒕) (2.2) 

kde M je celková matice hmotnosti, která v případě MKP v sobě obsahuje setrvačný člen, 

jež vychází z d’Alemebertova principu. Nejčastěji bývá tato matice diagonální, což znamená, 

že hmotnost blízkého okolí prvku je koncentrována do uzlu. Matice C v sobě zohledňuje půso-

bení tlumení na soustavu, které může být způsobeno materiálem, konstrukčním provedením 

či vlivem prostředí, [1], [3]. Definování této matice je velice obtížné, proto je ve většině případů 
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vyjádřeno hypotetickým tlumením, které jednoduše popisuje náš problém, [8]. Je označováno 

jako proporcionálně úměrné tlumení a je charakterizováno ve tvaru: 

 𝑪 =  𝛼𝑴 +  𝛽𝑲  (2.3) 

přičemž veličiny 𝛼 a  𝛽 vycházejí z měření odezvy dané dynamické soustavy. Člen 𝛼𝑴 zde 

reprezentuje člen konstrukčního tlumení a člen 𝛽𝑲 popisuje materiálové tlumení. Matice K je 

v základní rovnici maticí tuhosti a 𝑭(𝒕) je maticí budicí síly. Neznámými veličinami jsou 

v tomto případě posuvy 𝒖 uzlových bodů, které jsou závislé na čase. Jejich derivacemi následně 

získáváme rychlosti �̇� a zrychlení �̈�, [1], [3].  

 Při řešení úloh je zřejmá závislost pohybové rovnice na čase. Z tohoto důvodu existují 

dvě varianty, jimiž jsme schopni dané problémy postihnout. Můžeme využít buď implicitního 

algoritmu MKP, jež se vyznačuje velkými časovými kroky, anebo algoritmu explicitního, který 

naopak funguje na základě malých časových úseků, čehož se využívá zejména v případě rych-

lých dynamických dějů, jež se projevují nelineárním chováním, [1]. 

2.3.1 Implicitní algoritmus MKP 

Tuto variantu algoritmu v praxi využíváme u pomalých dynamických dějů, popřípadě static-

kých úloh, u nichž délka časového kroku nehraje při řešení roli. Z čehož vyplývá, že je tato 

forma nepodmíněně stabilní čili nepřiměřená délka časového úseku nemá za následek kolaps 

výpočtu, ovšem neovlivňuje žádným způsobem správnost řešení vzhledem ke vztahu vzájem-

ného působení mezi modelem výpočtovým a reálným mechanickým systémem. Statickou úlohu 

jsme schopni řešit implicitní formou v případě, že setrvačné síly jsou pro soustavu bezvý-

znamné, díky čemuž můžeme matici hmotnosti 𝑴 při realizaci výpočtu vynechat. Jedná se poté 

o zvláštní případ nestacionárního dynamického problému. Řešení implicitním algoritmem má 

výhodu při použití delších časových kroků u úloh s mírnými nelinearitami jako je například 

plasticita. Samotný název implicitní vychází z předpokladu, že „posuvy v čase tn+1 získáme 

z pohybové rovnice v tomtéž časovém okamžiku“, [1]. 

2.3.2 Explicitní algoritmus MKP 

Použití explicitní formy algoritmu je hojně využíváno především pro rychlé dynamické děje, 

u nichž se projevuje značná nelinearita anebo je zde podstatný vliv setrvačných účinků. Limi-

tující při volbě této formy řešení je její podmíněná stabilita, což znamená, že je zapotřebí volit 

vhodné časové kroky, abychom získali stabilní výsledky. V případě nestabilního výpočtu by 

došlo k divergenci výpočtového modelu. Dané časové kroky pro stabilní výsledky musí splňo-

vat podmínku:  

 ∆𝑡 <  ∆𝑡𝑐𝑟  (2.4) 

kde  ∆𝑡𝑐𝑟 je definována jako kritická délka časového kroku, kterou zjistíme ze vztahu:  

 
∆𝑡𝑐𝑟 =  

𝐿

𝑐
=

𝐿

√
𝐸
𝜌

 
(2.5) 

kde L [m] je charakteristický rozměr nejmenšího prvku, E [Pa] je modul pružnost v tahu 

a 𝜌 [
𝑘𝑔

𝑚3] je hustota daného materiálu. Délka časového kroku bývá většinou velice malá. 

Ve srovnání s implicitní formou nám vzniká až tisíckrát menší časový úsek, což má za následek 

zisk výsledku v mnohem kratším čase, například při analýze kolapsu tenkostěnné konstrukce, 

[1]. 
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              Odlišnosti od implicitní formy jsou mnohé. Jedna z nich je při zisku posuvu v čase tn+1, 

protože jej nyní zjišťujeme z pohybové rovnice pro předešlý časový okamžik, nikoliv ze stej-

ného okamžiku, jako tomu bylo v předchozí variantě. Díky této rozdílnosti algoritmus obdržel 

svůj název. Explicitní forma má výhodu zejména při aplikaci diagonální matice hmotnosti 𝑴, 

což způsobí, že samotné řešení nemusí vytvářet globální matice tuhosti a hmotnosti, jako je 

tomu u implicitní formy, ale dojde k rozpadu soustavy na jednoduché rovnice, které nejsou 

komplikované na řešení. To způsobí zkrácení výpočtového času a možnosti aplikace i na složité 

sítě. Proto se běžně využívá při simulaci obrábění, iniciaci trhlin, odolnosti leteckých kon-

strukcí, pronikání projektilu daným tělesem a další. Metoda je nevhodná pro řešení statických 

úloh, [1], [3]. 

  



15 

 

3 Calculix 

Programové prostředí Calculix bylo vytvořeno v roce 1998 skupinou lidí pracující ve firmě 

MTU Aero Engines v Mnichově, která se zabývá leteckými motory. Hlavními autory byl Guido 

Dhont a Klaus Wittig. Calculix je open-source prostředí, které řeší úlohy na základě metody 

konečných prvků.  Skládá se ze dvou základních na sobě nezávislých programů. Prvním je 

CalculiX GraphiX (CGX), který slouží jako pre- a postprocesor a byl vytvořen Klausem 

Wittigem. Druhým je CalculiX CrunchiX (CCX), který je využíván jako řešič a jeho tvůrcem 

je Guido Dhondte. CCX je založen na stejném formátu jako výpočtové prostředí Abaqus, 

proto je schopen zapisovat a ukládat data ve formátech, které můžeme otevřít v programech 

jako Nastran, Ansys, DUNS-CFD, ISAAC-CFD nebo OpenFOAM. Calculix je schopen prová-

dět řadu analýz, jako například statické lineární či nelineární, dynamické, frekvenční, vzpěru, 

přenosu tepla, termomechanické, dynamické tekutin, elektromagnetické, Laplaceových 

a Helmholtových problemů elektrostatiky, mazání, lineární akustiky a další. Výhodou tohoto 

programu může být, že lze spustit jak na otevřené platformě Linux, tak i v operačním systému 

Windows, [9]. 

3. 1 Preprocesor 

Pro tvorbu geometrie, sítě, definování zatížení, popřípadě okrajových podmínek je primárně 

určen program CalculiX GraphiX. Ovládáme ho pouze pomocí příkazového řádku, jak je 

zřejmé z obrázku 1, což může být pro uživatele při seznamování se s výpočtovým prostředím 

z počátku dosti nepohodlné a neintuitivní. Proto je zapotřebí důkladně se seznámit a zorientovat 

v řadě příkazů, které jsou uvedeny v manuálu programu, což zabere poměrně hodně času a úsilí. 

Nejedná se o příliš efektivní způsob tvorby výpočtového modelu, ovšem uživatel zde může 

zcela ovlivnit veškeré jeho parametry. CGX je pre- i postprocesorem čili je schopen vytvářet 

 

 

Obr. 1: Příkazový řádek CGX 
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a zároveň znázornit prutové (1D), skořepinové (2D) a prostorové (3D) prvky v lineární i kva-

dratické formě. Tyto prvky však modeluje ve formě úseček, povrchů či objemů. Jsme schopni 

proto vytvořit dvou či tří uzlový prutový prvek ve formě úsečky, dále tří či šesti uzlový skoře-

pinový prvek ve tvaru trojúhelníku, čtyř nebo osmi uzlový skořepinový prvek ve tvaru obdél-

níku, popřípadě osmi nebo dvaceti uzlový objemový prvek ve tvaru kvádru. Na druhou stranu 

CGX není schopen vytvořit čtyřstěn či pětistěn, ovšem je schopen jej zobrazit. Proto je dopo-

ručeno využívat také jiné programy pro tvorbu modelů jako Gmsh či moduly Geometry a Mesh 

programového prostředí Salome Meca. Vytvořená geometrie v CGX, kterou můžeme vidět na 

obrázku 2, je poté uložena v souboru .fbd, síť v souboru .msh, skupiny uzlů v souboru .nam 

a zatížení v souboru .dlo. Tyto soubory následně načteme do řešiče CCX, [9].  

 

První alternativou pro tvorbu výpočtového modelu je tedy Gmsh. Jedná se zejména 

o poměrně efektivní pre- a postprocesor, který slouží k vytvoření geometrie a sítě a po prove-

dení výpočtu také k interpretaci zjištěných výsledků. Tvorba geometrie je založena na defino-

vání jednotlivých bodů a na nich dále závislých úsečkách, površích a objemech. Gmsh dovoluje 

uživateli, aby byl model zcela parametrizován. Může vytvářet až 3D sítě odlišných tvarů a ve-

likostí, přičemž úsečky, plochy a objemy jsou tvořeny z trojúhelníkových, čtyřstěnných, šes-

tistěnných či pyramidových prvků, [10]. Druhou variantou jsou poté moduly Geometry a Mesh, 

které nalezneme v prostředí Salome Meca. Ty nám umožňují jako v předešlé variantě vytvořit 

model z široké škály nabízených funkcí. Nyní již není zapotřebí definovat pouze body 

či úsečky, ale můžeme vytvářet ihned kvádry, koule a další útvary. Jsme tak schopni poměrně 

efektivně tvořit model geometrie, [11]. Na základě geometrie následně definujeme síť či sku-

pinu sítí dle našich požadavků. Úlohu je poté zapotřebí uložit ve formátu .unv nebo .msh, aby-

chom geometrii a síť mohli prostřednictvím launcheru neboli konvertoru transformovat na for-

mát, který je schopen Calculix spustit, [9]. 

Obr. 2: CalculiX GraphiX - geometrie 
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3.2 Procesor 

Pro řešení jednotlivých úloh se používá CalculiX CrunchiX (CCX). Tento program je založen 

na programovacích jazycích FORTRAN77 a C. Jeho ovládání ovšem probíhá opět v příkazo-

vém řádku, [9]. Pro verzi, která je určena pro Windows, je využíván textový editor SciTE, 

který v sobě skýtá řadu funkci. V editoru vytváříme pomocí příkazů z manuálu výpočtový 

strom, dle kterého je naše úloha přesně definována. SciTE je prezentován na obrázku 3 a v jeho 

pravé části si můžeme všimnout pracovního okna, jež při výpočtu zobrazuje jednotlivé parame-

try našeho problému. Charakterizuje počet a typ jednotlivých elementů, varianty zatížení, typy 

okrajových podmínek, vlastnosti materiálu a jednotlivé kroky iterací s výsledky. Pomoci edi-

toru můžeme načíst data, která jsou v něm obsažená, a dostat se tak do preprocesoru CGX, 

kde si model můžeme prohlédnout. Dále můžeme spustit samotný řešič CCX a následně také 

spustit postprocesor, v němž jsou výsledky interpretovány, [12]. Řešič v každém kroku pracuje 

dle stejného algoritmu. Nejprve jsou načteny vstupní data, poté je určena struktura řešené ma-

tice a nakonec proběhne vyplnění a vyřešení řady rovnic s uložením jejich výsledků, [9].  

 

Pro program CCX jsou vstupní soubory s koncovkou .inp a po vyřešení dochází 

ke vzniku čtyř výstupních souborů. Prvním z nich má koncovku .dat, který uchovává informace 

vybraných uzlových a prvkových proměnných pro námi zvolené analýzy. Druhým je soubor 

s koncovkou .frd, jež je spouštěn po vyřešení úlohy a vizualizuje výsledky v postprocesoru. 

Poslední dva soubory mají koncovky .sta a .cvg. Ty shromažďují informace o konvergenci sa-

motného výpočtu. Při tvorbě výpočtového stromu je zapotřebí respektovat určitá pravidla, po-

mocí nichž musí být sestaven, poněvadž v opačném případě nedojde k vyřešení úlohy, protože 

CCX bude hlásit varovnou hlášku. Příkazy bychom proto měli definovat zhruba v tomto pořadí, 

jak uvádí zdroj [9]: 

1. Načtení vstupních souborů 

2. Definování uzlů a elementů 

Obr. 3: CalculiX CrunchiX - SciTE 
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3. Definování skupin uzlů a elementů 

4. Popis použitého souřadnicového systému pro uzly a elementy 

5. Charakteristika materiálu 

6. Charakteristika souřadnicového systému pro vlastnosti materiálu 

7. Definice povrchů 

8. Popis uchycení povrchů (pouze pro 3D úlohy) 

9. Interakce jednotlivých povrchů 

10. Definování počátečních podmínek 

11. Popis amplitudy vzhledem k časové změně 

12. Popis kontaktů povrchů 

13. Další použitelné příkazy 

Příkazy, tak jako v programu CGX, musíme definovat přesně jednotlivé kroky, 

podle kterých má CCX řešit danou úlohu. Opět je tedy zapotřebí se seznámit s jednotlivými 

vstupy v manuálu, který je přiložen u každé verze tohoto programu. Jedná se proto o dosti prac-

nou metodu. V případě, že zapomeneme v daném příkazu určitou charakteristiku nebo nere-

spektujeme doporučenou posloupnost jednotlivých kroků, program při řešení vydá varovnou 

hlášku s uvedením klíčového slova, u nějž zaznamenal problém, a zastaví probíhající výpočet. 

Nevýhodou ovšem je, že není schopen popsat přímo chybějící či špatně formulovaný parametr. 

Proto většinou dochází ke zkoušení a hledání problematické hodnoty metodou „pokus-omyl“. 

Alternativu či pomoc nabízí launcher neboli konvertor, který si můžeme prohlédnout na ob-

rázku 4. Ten lze využít při transformaci geometrie a sítě z jiného programu než CGX. Mimo 

jiné nám nabízí také zobrazení ukázkových úloh, verifikačních úloh, spouštění obou programů 

v určitých verzích a také pomocnou záložku CCX WIZARD, [9].  

 

Wizard neboli průvodce či určitá nápověda nám umožňuje vytvořit výpočtový strom 

pomocí již předem definovaných příkazů, které je Calculix schopen řešit. Nyní tedy uživatel 

není odkázán pouze na manuál a své zkušenosti v oblasti řešení úloh v podobných programech. 

Může si tak přímo vybrat z nabídky 1D, 2D či 3D analýz a spustit wizard. Následně se zobrazí 

Obr. 4: Launcher 
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okno, které má pod horním panelem přednastaveny jednotlivé karty, ve kterých může přesně 

definovat svou úlohu. Je zde záložka k charakterizování materiálu pro jednotlivé skupiny 

prvků, zatížení, popis okrajových podmínek, kontaktů těles a v neposlední řadě si lze zvolit také 

požadované analýzy pro přetvoření, napětí a další. Nakonec dojde k vygenerování výstupních 

souborů. V tomto případě jsou ukládány soubory vždy z jednotlivých záložek a při řešení vý-

sledného algoritmu dojde pouze k načtení vygenerovaných souborů. Nevýhoda programu je, 

že část launcheru, která je spjata s tímto průvodcem, funguje pouze na platformě Linux, 

čili pro uživatele operačního systému Windows není dostupná a není s ním kompatibilní. Struk-

tura wizardu je zobrazena na obrázku 5 a složení výpočtového stromu po využití wizardu je 

prezentováno na obrázku 6, [9]. 

 

CalculiX CrunchiX je určený pro řešení statických, dynamických, termomechanických, 

frekvenčních či fluidních analýz, přičemž v případě, jak statických, tak i dynamických, můžeme 

využít lineární i nelineární variantu. Při nelineární formě většinou dochází k velkým mnohdy 

plastickým deformacím, které jsou řešeny prostřednictvím explicitní formule, kterou CCX ob-

Obr. 6: CalculiX CrunchiX – výstupní struktura při práci ve Wizardu 

Obr. 5: CalculiX CrunchiX Wizard 
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sahuje. Calculix nabízí také širokou škálu materiálů, které může uživatel pro svou analýzu vy-

užít. Mezi ně řadíme materiály lineárně elastické, anizotropní, viskoelastické, hyperelastické a 

hyperpěnové, zohledňující pouze napětí nebo kompresi, vyztužené vlákny či zohledňující cre-

epové chování, [9]. 

Důležitým aspektem pro správné řešení úlohy jsou samozřejmě jednotky. Uživatel by 

měl být při jejich používání obezřetný, protože stejně jako ve většině volně dostupných pro-

gramů využívající MKP ani Calculix nemá definovány jednotky, ve kterých by pracoval. Je 

zapotřebí proto zvolit systém jednotek již na začátku a ten po zbytek řešení respektovat, aby-

chom obdrželi výsledky ve správných hodnotách. V manuálu poté můžete dohledat tři nejfrek-

ventovanější používané systémy jednotek, ve kterých se pracuje. Nejpoužívanější veličiny jsou 

uvedeny v tabulce 1, kterou nalezneme ve zdroji [9]. 

Veličina 
Systém jednotek 

{m, kg, s, K} {mm, N, s, K} {cm, g, s, K} 

Síla (F) 1 N = 1 
kg∙m

s2  = 1 N = 106 
g∙mm

s2  

Youngův modul (E) 1 
N

m2 = 1 
kg

m∙s2 = 10-6 
N

mm2 = 1 
g

mm∙s2 

Hustota (ρ) 1 
kg

m3 = 10-12 
N∙s2

mm2 = 10-6 
g

mm3 

Hmotnost (m) 1 kg = 1 g = 10-3 
N∙s2

mm
 

Tepelná kapacita (cp) 1 
J

kg∙K
 = 1 

m2

s2∙K
 = 106 

mm2

s2∙K
 = 106 

mm2

s2∙K
 

Korektnost výsledků dále závisí mimo jiné na správně zvolené síti prvků. V rámci CCX 

je implementována řada prvků, přičemž každý by se měl využívat právě při řešení úlohy, 

pro kterou byl přednostně vytvořen. Není proto jednoduché si z nich vybrat. Pro začátečníky 

či mírně pokročilé uživatele je doporučeno použít k analýzám kvadratické prvky, které jsou 

stabilnější. Ostatní prvky mohou při daném typu analýzy vykazovat z hlediska výsledků vý-

razně neuspokojivé chování. Mezi doporučené prvky řadíme podle zdroje [9]:  

 hexahedrální prvek: C3D20R – vhodný pro lineárně elastické či nelineární výpočty, a to 

i v případě materiálů vykazující izochorické chování 

 tetrahedrální prvek: C3D10 – méně přesné výsledky než v případě použití hexahedrál-

ního prvku, výchozí prvek pro tvorbu tetrahedrální sítě  

 osově souměrný prvek: CAX8R – rozšiřuje se na hexahedrální prvek 

 prvek pro rovinnou napjatost: CPS8R – pro zatížení pouze v rovině, rozšiřuje se na he-

xahedrální prvek 

 prvek pro rovinnou deformaci: CPE8R – speciální případ prvku pro rovinnou napjatost, 

pro modelování řezu velmi dlouhé struktury 

 skořepinový prvek: S8R  

 prutový prvek: B32R  

3.3 Postprocesor 

Po provedení řešení v programu CCX následuje analýza získaných výsledků. Tak jako v pří-

padě tvorby modelu, tato část se provádí v programu CalculiX GraphiX. Jakmile je proveden 

výpočet, dojde k vytvoření několika výsledkových souborů, z nichž v rámci CGX budeme vy-

užívat ten s koncovkou .frd, [9]. Výsledkový soubor se vytvoří ve složce, v niž máme uloženu 

Tab. 1: nejpoužívanější systémy jednotek [9] 
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naši řešenou úlohu, čili můžeme jej otevřít buď manuálně myší, anebo to lze provést v rámci 

editoru SciTE, v němž je ve výběrovém panelu v záložce Nástroje (Tools) pod příkazem Solve 

možnost Post Process, která nám vizualizuje získané výsledky, [12]. Toto pole funguje až 

po řešení a při jakékoliv změně ve výpočtovém stromu je zapotřebí znovu provést příkaz Solve 

a až po něm vykreslovat získané výsledky, jinak se v souboru .frd naše úpravy neprojeví, [9].  

K ovládání primárně slouží příkazový řádek, v němž provádíme dílčí úkony a voláme 

jednotlivé příkazy. Hlavní nabídka, která je předdefinována pro práci s řešenou úlohou, je 

však  dostupná při stisknutí levého tlačítka myši do levé části pracovního okna mimo výseč, 

v niž jsou zobrazovány výsledky a kde lze manipulovat se samotným modelem. Při stisknutí 

levého tlačítka v pracovní části můžeme model otáčet kolem své osy, což také poznáme rotací 

souřadnicového systému, který je umístěn v levém dolním rohu. Zmáčknutím středního tlačítka 

model oddalujeme nebo přibližujeme a pravým tlačítkem zase posouváme, [9]. 

V rámci hlavní nabídky se nám zobrazí základní příkazy. První v pořadí je příkaz Da-

tasets, v němž volíme zobrazení dílčích výsledků pro danou analýzu. Například na obrázku 7 

můžeme zpozorovat, že lze dále zobrazit přetvoření a napětí pro danou úlohu v daný čas v pří-

padě řešení úlohy vlastních frekvencí. Typy požadovaných analýz již zahrnujeme do výpočto-

vého stromu. Dále je schopen prezentovat deformace, teploty, časový krok a tak dále. Důležité 

je dále zvolit entity neboli úsečky, plochy či objemy, pro které mají být výsledky vizualizovány. 

Následuje možnost Viewing, v níž jsme schopni měnit formu zobrazované struktury. Výchozí 

zobrazovací mód lze měnit z plných ploch na úsečky či body, ve kterých jsou prezentovaný 

dané hodnoty. Dále můžeme odstraňovat viditelnost hran, zjistit extrémní hodnoty pro dané 

uzly, měnit barvu výchozího okna na černou, prezentovat vektory posuvů či zobrazit deformo-

vaný tvar modelu, tak jako je tomu na obrázku 8.  Užitečnou funkcí je mimo jiné také Animate, 

která nám vytvoří sekvenci posuvů. Můžeme si zvolit, zdali chceme vidět výsledky animace 

zkreslené pro lepší představu posuvů či reálné, nastavit počet snímků v dané sekvenci pro jednu  

  

Obr. 7: CalculiX GraphiX – hlavní nabídka 
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periodu, časový úsek dané periody, zobrazení posuvů pro kladné hodnoty dané amplitudy 

nebo ponechat nedeformované hrany modelu či prvků pro lepší představu deformace. Hlavní 

nabídku dále tvoří příkazy pro přibližování modelu, změnu bodu, podle kterého model rotuje, 

možnost zobrazení napětí, přetvoření v daném řezu, který je definovaná buď třemi body, 

anebo daným vektorem, měnit orientaci modelu, pořizovat obrázky z animace, otevřít si nápo-

vědu či zavřít celý modul, [9].  

 

3.4 Gnuplot 

Jednou z možností hlavní nabídky je také tvorba grafů ze získaných výsledků. V rámci Calculix 

je implementován program Gnuplot, který nám umožňuje tvorbu 2D či 3D grafů, který slouží 

k zobrazení matematických funkcí či dat, [13]. Tak jako tomu je u Calculixu, i tento program 

je volně distribuován. Jeho ovládání a tvorba je znovu možná pomocí příkazového řádku. 

V rámci CGX využíváme především tvorbu dvoudimenzionálního grafu pro zobrazení vzdále-

nosti mezi danými uzly v průběhu napětí či přetvoření, hodnoty v rámci zvolené datové skupiny 

nebo v rámci daného časového úseku. Na níže prezentovaném grafu 1 můžete vidět závislost 

vzdálenosti jednotlivých uzlů horní hrany daného modelového útvaru od původního stavu. Při-

čemž popisek Length pod grafem značí vzdálenost od vetknutí po konec příčníku a popisek 

ALL zohledňuje celkový posun do všech os dohromady. K tomu byla vytvořena skupina uzlů 

horní hrany označena názvem NtopEdge, [9].  

Obr. 8: CalculiX GraphiX – modelové řešení - posuvy 
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3.5 Help 

Poslední nedílnou součástí programu, která je důležitá zejména pro uživatele začátečníka 

či mírně pokročilého pro práci, je help neboli nápověda. V rámci verze pro Windows při jejím 

rozevření můžeme objevit v levém panelu nejenom manuály pro práci s CalculiX GraphiX 

a CrunchiX, ale také nápovědy pro manipulaci s preprocesorem Gmsh, pro tvorbu grafu 

Gnuplot, pro práci v textovém editoru SciTE a také informace o typech formátů souborů, 

které jsou s Calculixem kompatibilní. Ve většině případů ovšem uživatel využije primárně ma-

nuály pro CGX či CCX, v nichž nalezne velké množství funkci, ze kterých si bude moci vybrat, 

jak pro tvorbu samotného modelu, tak i pro zhotovení výpočtového stromu. Navíc nápověda 

obsahuje popis jednoduchých příkladů, verifikační úlohy, řešení základních problémů, 

které při práci s programem nastávají, tipy a rady a další základní informace. Další příklady 

může uživatel nalézt buď přímo na oficiálních stránkách Calculixu, popřípadě na stránce pro-

fesora Martina Krasky z univerzity aplikovaných věd v Braniborsku. Na jeho webové stránce 

https://github.com/mkraska/CalculiX-Examples/ lze nalézt řadu příkladů, které prezentují pou-

žití Calculixu pro různé typy analýz. Tyto úlohy jsou zde detailně popsány, ve většině případu 

se můžeme podívat na zdrojový kód, podle něhož je úloha řešena, a také na pravděpodobně 

správné výsledky, a to i ve vizuální podobě, [9].  

         Graf 1: Gnuplot - modelového řešení – posuvy horní hrany  

https://github.com/mkraska/CalculiX-Examples/
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3.6 Vzorová úloha 

Úvodní řešená úloha bude popsána oproti zbylým poměrně podrobně. Nejprve je definován 

postup tvorby modelu a sítě, dále složení příkazů ve výpočtovém stromě a nakonec interpretace 

získaných výsledků. 

Příklad 1: 

Zadání: Pro daný vetknutý ocelový hranol na obrázku 9 určete celkovou deformaci a napětí. 

Hranol je zatížen tlakem o velikosti p = 10 MPa v daném směru. Jeho rozměry jsou a = 10 mm, 

L = 100 mm. Modul pružnosti v tahu E = 210 000 MPa a Poissonův poměr µ = 0,3. 

 

 Pro spuštění CalculiX GraphiX k tvorbě modelu a následně sítě je zapotřebí vyhledat 

nejprve příkazový řádek Calculix Command. Po jeho spuštění se zobrazí výchozí okno, pomocí 

něhož jsme schopni přivolat již existující nebo vytvořit nový pracovní soubor. Do příkazového 

řádku tedy napíšeme cgx –b staticbeam.fbd, čímž definujeme název pro nově vzniklý soubor 

s názvem staticbeam, který otevřeme v Calculix GraphiX, a bude se jednat o takzvaný build 

mode, který se používá v preprocesorové části k modelování. 

 Po otevření okna CGX můžeme začít s tvorbou samotného modelu. Prvním krokem 

pro definování naší úlohy je vznik bodu, který přivoláváme příkazem pnt p1 0 0 0, kdy charak-

terizujeme jeho název a umístění v souřadnicovém systému. Stejným způsobem vykreslíme 

další bod. Následně je spojíme pomocí příkazu qlin, což způsobí po označení obou bodů vyge-

nerování úsečky. Model můžeme tvořit pomocí jednotlivých bodů, ovšem modelování úseček 

či následně ploch nám pomůže zefektivnit naši práci při definování geometrie. Nově vzniklou 

úsečku pro jednodušší práci uložíme do dané sady entit pomocí příkazu qadd se1, kde druhá 

část je název dané sady. Pro případ uložení úsečky je zapotřebí po použití tohoto příkazu 

nad danou úsečku přemístit kurzor myši, označit ji pomocí písmena l a ukončit prostřednic-

tvím písmena q. Pokud by se jednalo o plochu, musíme ji definovat pomocí písmena s. Dále 

využijeme příkaz swep se1 se2 tra 0 0.01 0, který zvyšuje úroveň řešení z úsečky (1D) na plo-

chu (2D). Je charakterizován pomocí již definované sady entit a nově vzniklé sady se2, při-

čemž dochází k posuvu výchozí sady ve směru popsaného pomocí směrového vektoru. Vznikají 

tak dohromady tři nové úsečky, které s původní vytváří povrch. Opětovným použitím příkazu 

qadd a swep následně získáváme model hranolu, který je prezentován na obrázcích 10 a 11. 

Obr. 9: Příklad 1 - schéma  
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 Další fází je tvorba sítě, při níž je zapotřebí použít nejprve příkaz elty, který definuje 

určitý typ prvků pro vybranou skupinu entit. V našem případě použijeme elty all he20, jež při-

řazuje kvadratický dvaceti uzlový prvek celé síti napříč hranolem. Dále máme na výběr s řady 

dalších dle typu úlohy, například tr3 nám definuje tří uzlový 2D lineární prvek či qu8 nám 

charakterizuje osmi uzlový 2D kvadratický prvek. Následně příkazem mesh all vytvoříme síť 

prvků na skupině entit all. Pro úpravu sítě dále také využíváme příkaz qdiv, který nám umožňuje 

Obr. 10: Příklad 1 - model  

Obr. 11: Příklad 1 - model – příkazový řádek 
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měnit výchozí dělení jednotlivých úseček. Každá úsečka má přednastaveno rozdělení čtyřmi, 

což pro nás znamená, že na každé můžeme vytvořit buď čtyři lineární prvky, nebo dva kvadra-

tické prvky. V naší úloze měníme výchozí dělení na hranách o velikosti L z původních čtyř 

na dvacet, což nám umožní vytvoření deseti kvadratických prvků podél dané úsečky. Po defi-

nování příkazu qdiv přesuneme kurzor myši nad danou hranu a přepíšeme původní číslo rozdě-

lení ze čtyř na dvacet. Při psaní dvou či víceciferných čísel je ovšem zapotřebí vždy před na-

psáním dané cifry zmáčknout mezerník a poté až číslo, jinak program nepozná, že se jedná 

o vícecifernou číslici a bude předpokládat hodnotu od nuly do devíti. 

 Následně je vhodné vytvořit sady entit, na něž budeme později předepisovat okrajové 

podmínky a také zatížení dle typu analýzy. Pro naši úlohu definujeme čtyři sady entit pomocí 

příkazu qadd. Do setu fix1 jsou přidány uzly vyskytující se na protější ploše, kde působí tlak. 

Fix2 obsahuje uzly horní hrany této plochy a fix3 obsahuje uzel v pravém horním rohu setu fix1. 

Do sady load poté přidáme plochy, na které definujeme tlakové zatížení. Umístění daných ploch 

sady load je na obrázku 12 zvýrazněno modrou barvou. 

 

V poslední části je zapotřebí uložit naši úlohu, abychom mohli pokračovat tvorbou vý-

počtového stromu, což provedeme prostřednictvím příkazu save. Dále příkazem send posíláme 

jednotlivé části do souborového systému, který vytváří jednotlivé dílčí soubory pro další výpo-

čet. Příkazem send all abq vytváříme soubor obsahující všechny uzly a prvky ve formátu 

Abaqus. Dále send load abq pres 1.0 definuje soubor s koncovkou .dlo, který charakterizuje 

tlakové zatížení o hodnotě jedna ve všech uzlech patřící dané entitě. Příkazem send fix1 abq 

nam vytváříme soubor popisující dané uzly, pro následnou aplikaci okrajových podmínek 

či změnám materiálu daných setů. 

Nyní již máme vytvořenou síť a jednotlivé sady entit. Ovšem hlavní část výpočtu začíná 

až nyní. Ve výpočtovém stromě budeme popisovat materiál, předepisovat okrajové podmínky, 

volit typ analýzy a požadované výstupní soubory. V případě, že jsme pro preprocesorovou část 

využili CGX, je vhodné po otevření příkazového řádku Calculix Command pomocí příkazů 

Obr. 12: Příklad 1 - model – definování tlakového zatížení na plochu 



27 

 

mkdir staticbeam, move all.msh staticbeam, move fix*.nam staticbeam a move load.dlo beam 

nejprve vytvořit novou složku, kde se budou ukládat naše výsledky, a dále zde přesunout 

všechny dílčí soubory, které jsme získali z programu CGX. Následně vytvoříme v dané složce 

textový soubor, který pojmenujeme stejným názvem jako zbylé dílčí soubory, v našem případě 

staticbeam, a jeho koncovku změníme na .inp. Ta je zapotřebí, aby CCX rozpoznal, že se jedná 

o vstupní soubor pro výpočet. 

Po otevření vstupního souboru můžeme začít tvořit výpočtový strom. Existují doporu-

čená pravidla, kterých bychom se měli při definování dané analýzy držet. Jsou již ovšem stručně 

shrnuta v části 3.2 Processor. Každý vstup vždy nejprve definujeme hvězdičkou (*) na začátku 

řádku, tak jak můžeme vidět na obrázku 13. Mezi hvězdičkou a první čárkou se nachází klíčové 

slovo, které přesně definuje programu daný příkaz. 

 

V první části výpočtového stromu je zapotřebí definovat geometrii a síť. U naší úlohy 

je tomu prostřednictvím již vzniklých dílčích souborů z CGX. Musíme je proto načíst pomocí 

klíčového slova include a poté charakterizovat přesně jejich název za příkaz input. V další fázi 

definujeme materiál. Poněvadž se jedná o analýzu lineárního elastického modelu, je zapotřebí 

pomocí klíčového slova elastic definovat modul pružnosti v tahu a také Poissonův poměr. Dále 

definujeme hustotu pomocí slova density a typ prvku. Naši úlohu řešíme na objemovém tělese, 

který definujeme pomocí klíčového slova solid section, kde následnými příkazy charakterizu-

jeme objemové prvky pro celou síť hranolu. Významnou fází tvorby výpočtového stromu je 

správná volba druhu analýzy. Tato část je většinou oddělena pomocí slova step, následuje typ 

analýzy, v našem případě se jedná o statickou, která je definována prostřednictvím slova static. 

Nyní následuje většinou charakterizování okrajových podmínek pro sady entit skrze klíčové 

slovo boundary. Na další řádek uvádíme daný set a k němu předepisujeme omezení rotace 

či posuvu ve směru dané osy. V našem případě sadě Nfix1 vymezujeme nulové rotace a posuv 

ve směru z, Nfix2 navíc definujeme nulové posuvy ve směru y a Nfix3 znemožňujeme jakékoliv 

              Obr. 13: Příklad 1 – CalculiX CrunchiX - SciTE – výpočtový strom 
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posuvy a rotace. Dále je potřeba charakterizovat zatížení. Vzhledem k tomu, že jsme si tlakové 

zatížení definovali již v části CGX, stačí načíst pomocí slova include dílčí soubor s tlakovou 

silou a prostřednictvím příkazu dload popsat, že se jedná o distribuované zatížení na danou 

plochu. V závěrečné části musíme řešiči předepsat, které výstupní soubory má vytvořit, což lze 

provést pomocí klíčových slov node file a el file. Pro uzly, prostřednictvím písmene U, vyža-

dujeme výsledkový soubor s posuvy a pro prvky, skrze písmena S a E, soubory s napětím a pře-

tvoření.  

Nyní již máme vytvořený celý výpočtový strom a můžeme program nechat vyřešit naši 

úlohu. To lze buď prostřednictvím příkazového řádku, do kterého napíšeme ccx staticbeam, 

což spustí solver, který úlohu vypočte a vytvoří výstupní soubory, nebo v editoru SciTE vyhle-

dáme v horní nabídce kartu Tools, v níž se nachází příkaz Solve, který vykoná stejný proces. 

V případě, že nám řešič nevypsal žádnou chybovou či varovnou hlášku, výpočet pravděpo-

dobně dopadl úspěšně a došlo k vytvoření souboru staticbeam.frd, po jehož otevření můžeme 

zanalyzovat získané výsledky.  

Vizualizace výsledků je opět prováděna v programu CalculiX GraphiX. Po otevření vý-

sledkového souboru si můžeme vykreslit řešení pro daný typ analýzy. V našem případě se bude 

jednat o napětí a deformace. Na obrázku 14 je zobrazena deformace ve směru osy z, přičemž 

hodnota výsledného maximálního přetvoření je pro naši úlohu −4,739E−6 metru. Znaménko 

mínus značí, že dochází k deformaci v záporném směru osy z. Přetvoření v dalších osách jsou 

pro nás zanedbatelná, poněvadž jsou téměř o dva řády nižší, než je tomu v ose z.  

 

 Při řešení napětí v našem prvním příkladu je zřejmé, že by v hranolu díky působení tlaku 

pouze v jednom směru, a to v záporném směru osy z, měla vzniknout jednoosá napjatost. Při-

čemž průběh napětí by zde měl být konstantní a měl by nabývat hodnoty 10 MPa. Ovšem je 

patrné jak z obrázku 15, či grafů 2 a 3, že tomu tak ve skutečnosti není.  Z grafického průběhu 

napětí můžeme vyčíst, že výsledky jsou znehodnoceny přibližně do vzdálenosti 20 mm 

od vetknutí vzhledem k reálné realizaci okrajových podmínek. To způsobí, že nám v tělese 

vzniká místo jednoosé trojosá napjatost. Čili je zapotřebí vědět, že reálnou realizací okrajových 

            Obr. 14: Příklad 1 – CalculiX GraphiX – deformace ve směru osy z 
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podmínek degradujeme určitým způsobem získané výsledky. Proto pro následné využití řešení 

musíme být schopni odhadnout, kde již můžeme považovat výsledky za korektní a kde budou 

naopak zkreslené či nepřesné. 

 

 

 

 

Obr. 15: Příklad 1 – CalculiX GraphiX – napětí ve směru osy z 

  Graf 2: Příklad 1 – Gnuplot – průběh napětí ve směru osy z 
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          Graf 3: Příklad 1 – Gnuplot – průběh napětí ve směru osy y 
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4 Řešené úlohy 

4.1 Modální analýza 

Modální analýza slouží k charakterizování kmitavých vlastností a chování systémů. Její řešení 

provádíme analyticky nebo experimentálně. V druhé úloze se budu věnovat řešení vlastních 

frekvencí a tvarů, které slouží k určení dynamického chovaní daného tělesa. Tyto vlastní frek-

vence jsou ovlivňovány pouze hmotností a tuhostí daného systému. Zvýšením hmotnosti způ-

sobíme jejich snížení. Na druhou stranu zvýšením tuhosti dochází k jejich zvýšení. Našim cílem 

je většinou najít vlastní frekvence v daném intervalu nebo hledáme pouze nejnižší vlastní kmi-

točty. V případě, že by se vlastní frekvence shodovaly s frekvencí budicí, mohlo by dojít k re-

zonanci neboli snahy dané konstrukce kmitat na větší amplitudě než by tomu bylo u frekvencí 

zbylých. To by mohlo mít za následek kolaps dané konstrukce, [14]. 

Příklad 2:  

Zadání: Pro daný vetknutý ocelový hranol na obrázku 16 určete prvních 5 netlumených vlast-

ních frekvencí, jež způsobují ohyb kolem osy y. Rozměry tělesa jsou a = 10 mm, L = 100 mm. 

Modul pružnosti v tahu E = 210 000 MPa, Poissonův poměr µ = 0,3 a hustota oceli 

ρ = 7850 kg ∙ m-3. 

 

 Nejprve vypočítám netlumené vlastní frekvence pomocí analytického řešení, k čemuž 

využiji teorii dle Den Hartoga a Timoschenka. Je třeba si uvědomit, že analytické řešení je 

založeno na předpokladu, že řešené těleso považujeme za prut. 

Den Hartog 

Pro výpočet využijeme upraveného vztahu (4.1) ze zdroje [15], do kterého následně 

dosadíme koeficienty dle deformačních okrajových podmínek z tabulky 2, které nalezneme tak-

též ve zdroji [15]. 

 
𝑓𝑛 =

𝑎𝑛

2𝜋
∙ √

𝐸 ∙ 𝐽 ∙ 𝑔

𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝑙4
 (4.1) 

Indexy 𝑛 ∈ < 1, 2, … > zde značí číslo frekvence ohybového tvaru, 𝑎𝑛 [-] charakteri-

zuje deformační okrajové podmínky, 𝑙 [cm] definuje délku prutu, 𝐸 [kg∙cm-2] je modul pruž-

nosti, 𝐽 [cm4] značí kvadratický moment plochy průřezu, 𝜌 [kg∙cm-3] definuje hustotu, 𝑆 [cm2] 

je plocha průřezu a g [cm∙s-2] popisuje gravitační zrychlení. Při dosazování do tohoto vzorce je 

Obr. 16: Příklad 2 - schéma  
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zapotřebí respektovat požadované jednotky, abychom získali správné výsledné hodnoty frek-

vencí, [15].  

𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎4 𝑎5 

3,52 22,0 61,7 121,0 200,0 

 

Timoschenko 

 Druhá varianta je řešena pomocí vzorce (4.2), který vychází ze zdroje [16]. Do vztahu 

budeme dosazovat koeficienty obsažené v tabulce 3, jejichž hodnoty jsou převzaty ze zdroje 

[16]. 

 
𝑓𝑖 =

𝑘𝑖
2

2𝜋
∙ √

𝐸 ∙ 𝐽 ∙ 𝑔

𝜌 ∙ 𝑆
 (4.2) 

 Do vztahu (4.2) budeme dosazovat hodnoty daných veličin ve stejných jednotkách, jako 

je tomu ve vzorci (4.1). Nyní ovšem indexujeme písmenem 𝑖 místo 𝑛 a veličinu charakterizující 

deformační okrajové podmínky pro tuto variantu značíme jako 𝑘𝑖 [-]. 

𝑘1𝑙 𝑘2𝑙 𝑘3𝑙 𝑘4𝑙 𝑘5𝑙 

1,875 4,694 7,855 10,996 14,137 

 

 Výsledkem řešení pomocí obou teorií budou hodnoty vlastních netlumených frekvencí, 

které jsou uvedeny v tabulce 4. Získané hodnoty jsou módy kmitání kolem osy y.  

 Nyní provedeme numerické řešení našeho problému. Jelikož určujeme vlastní frek-

vence, vycházíme z obecného vztahu (2.2). Tento vztah bude ovšem modifikován na poža-

davky naší úlohy. Vzhledem k tomu, že se jedná o volné netlumené kmitání, členy 𝑪 a 𝑭(𝒕) 

budou nabývat nulové hodnoty, [8].  

 Pro tuto úlohu jsem pro srovnání použil dva modely. První z nich je prutové těleso, které 

je tvořeno pouze lineárními prvky beam - be2. V druhém případě se jedná o prostorový hranol, 

jehož síť je tvořena prvky kvadratickými brick - qu20. Tvorba geometrie a sítě je provedena 

stejným způsobem jako v úvodní úloze. Jen v případě prutového tělesa je zapotřebí definovat 

pouze střednici, na níž následně vytváříme síť, nikoli celé objemové těleso. Hlavní odlišnosti 

se vyskytují až při tvorbě výpočtového stromu. Pro modální analýzu je zapotřebí definovat pro-

střednictvím klíčového slova frequency počet hledaných vlastních frekvencí a k nim odpovída-

jící počet vlastních módů. Dále je vyžadováno charakterizovat hustotu materiálu pomocí klíčo-

vého slova density. Pro prutové těleso je dále třeba nahradit klíčové slovo solid section pro-

střednictvím příkazu beam section, u něhož definujeme rozměry příčného průřezu a také směr 

globálního souřadnicového systému. Stejným způsobem jsem vytvořil síť, pomocí prvků solid 

a beam, a geometrii v programovém prostředí Ansys Workbench a následně definoval okrajové 

podmínky a počet hledaných vlastních frekvencí pro verifikaci naší úlohy. 

Tab. 2: Den Hartog - koeficienty [15] 

Tab. 3: Timoschenko - koeficienty [16] 
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 V tabulce 4 jsou uvedeny vlastní frekvence z analytického a numerického řešení. V ná-

sledující tabulce 5 jsou uvedeny procentuální odchylky od analytického řešení podle teorie 

Den Hartoga.  

 

𝑓𝑛 [Hz] 

Analytické řešení Numerické řešení 

Den Hartog 
Timo-

schenko 

CalculiX CrunchiX Ansys Workbench 

brick beam solid beam 

n = 1 836,60 835,56 834,79 830,09 834,26 828,99 

n = 2 5228,78 5236,78 5008,42 5029,99 5005,20 4970,10 

n = 3 14664,37 14664,62 13194,09 13446,40 13184,00 13078,00 

n = 4 28758,34 28737,43 23982,09 24889,22 23958,00 23736,00 

n = 5 47534,45 47499,93 36588,18 38719,88 36538,00 36153,00 

 

 

Odchylka [%] 

Analytické řešení Numerické řešení 

Den Hartog 
Timo-

schenko 

CalculiX CrunchiX Ansys Workbench 

brick beam solid beam 

n = 1 0 0,052 0,216 0,778 0,279 0,909 

n = 2 0 0,153 4,214 3,802 4,276 4,947 

n = 3 0 0,002 10,026 8,306 10,095 10,818 

n = 4 0 0,072 16,608 13,454 16,692 17,464 

n = 5 0 0,073 23,028 18,544 23,137 23,946 

 

Z výše uvedených výsledků v tabulce 5 je zřejmé, že odchylky numerického řešení 

od analytického řešení podle teorie Den Hartoga se zvyšujícími hledanými vlastními frekven-

cemi výrazně rostou. V případě první vlastní frekvence je odchylka u všech řešení pouze 

do 1 %, což by se dalo považovat za korektní výsledky. Ovšem pro vyšší módy již tato odchylka 

výrazně narůstá. Pro námi hledanou poslední vlastní frekvenci vzrůstá až na necelých 24 % 

pro prutové těleso při řešení v programovém prostředí Ansys Workbench. Díky těmto poměrně 

neuspokojivým výsledkům jsem zjistil, že posouvající síla má značný vliv na kvalitu získaných 

výsledků, jelikož vzorce použité pro analytické řešení byly modifikovány do podoby, ve které 

vliv posouvající síly nezohledňují, respektive zanedbávají. V případě numerického řešení 

ovšem k žádné obdobné korekci výpočtu nedochází. Toto zjednodušení si můžeme dovolit 

v případě, pokud je poměr délky hranolu L k délce hrany čtvercového průřezu a 1:10 a výše, 

jako je tomu v mém příkladu. Z tohoto důvodu jsem pro možnost zanedbání posouvající síly 

vytvořil výpočtové modely v poměrech 1:20, respektive 1:30 a snažil jsem se srovnat získané 

výsledky. Délka hranolu tedy byla změněna na 200 mm, respektive 300 mm a byl proveden 

nový výpočet jak pro analytické, tak i pro numerické řešení. Se zvyšujícím poměrem došlo 

postupně ke snižování odchylek analytického řešení od numerického. Pro poměr 1:20 byla nej-

větší odchylka zjištěna pro prutové těleso v programu Ansys Workbench, přičemž nabývala 

Tab. 4: Vlastní frekvence pro dané ohybové módy okolo osy y 

Tab. 5: Odchylky výpočtu vlastních frekvencí od řešení teorií dle Den Hartoga 
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hodnoty u 5. vlastní frekvence 8,36 %, což je o necelých 16 % snížení oproti původnímu výpo-

čtu. V případě poměru 1:30 došlo již ke zlepšení o téměř 20 %. Pro srovnání snižování odchylek 

je vložena tabulka 6, která ilustruje snižování rozdílných výsledků z analytického a numeric-

kého řešení. Z tohoto ověření výsledků vyplývá, že posouvající sílu při výpočtu, prostřednic-

tvím modifikovaných vzorců, můžeme zanedbat, ovšem měli bychom to provádět pouze v pří-

padě vyšších poměrů, aby nedocházelo k znehodnocení získaných výsledků.  

 

Z tabulky 5 je dále zřejmé, že největší odchylka výsledků byla zjištěna pro prutové tě-

leso při řešení v programovém prostředí Ansys Workbench. Ovšem při další modifikaci modelu, 

jak uvádí tabulka 6, došlo ke zlepšení výsledků. Jelikož se výsledky pro těleso tvořeného solid 

prvky a beam prvky příliš neliší, je výhodnější použít pro řešení modální analýzy tělesa s beam 

prvky. Výpočet s tělesem tvořeným tímto typem prvků je výpočtově méně náročný a trvá kratší 

dobu v obou programech. Díky tomu můžeme ušetřit náš výpočtový čas. Dále je zajímavým 

zjištěním, že těleso tvořené beam prvky řešené v programu Calculix dosáhlo ve všech analyzo-

vaných poměrech vždy od třetího do pátého ohybového módu nejnižší odchylky od analytic-

kého řešení. To platí pouze, pokud srovnáváme mezi sebou numerická řešení a analytické řešení 

podle teorie Den Hartoga. Tento rozdíl však bude pravděpodobně způsoben jinou formulací 

a následným řešením beam prvku v programu Calculix a Ansys Workbench. U těles tvořenými 

beam prvky jsem dosáhl při tvorbě sítě pouze stejného počtu prvků, a to 21, ale počet uzlů byl 

u jednotlivých programů na vytvořených modelech odlišný. V případě tělesa v Calculix čítal 

88 uzlů a pro řešení v programu Ansys Workbench bylo využito uzlů 43. V případě těles tvoře-

nými prvky solid, respektive brick, síť obsahovala 80 prvků, které čítaly 621 uzlů v obou pro-

gramech.  Problém s beam prvky se mi ovšem nepodařilo zcela odstranit. V programovém pro-

středí Ansys Workbench jsem proto použil jiný typ beam prvku, který po změně vytvářel síť, 

jež čítala opět 21 prvků, ale již 64 uzlů. Tato změna ovšem po vyřešení úlohy nepřinesla odlišné 

výsledky, proto usuzuji, že vzniklé výsledkové odlišnosti jsou způsobeny právě různými for-

mulacemi beam prvku a jejich řešení v jednotlivých programech. 

V úloze bylo úkolem vyhledat prvních 5 netlumených vlastních frekvencí pro dané ohy-

bové módy pouze okolo osy y, ovšem při numerickém řešení bylo zapotřebí vyhledat prvních 

12 vlastních frekvencí. K deformacím totiž nedochází pouze okolo osy y, jak je vidět na ob-

rázku 17, ale také kolem osy x, což je znázorněno na obrázku 18, deformaci způsobenou torzí 

tělesa, jejíž výsledný tvar je na obrázku 19, nebo deformaci tahem, respektive tlakem ve směru 

osy z, což ilustruje obrázek 20. V případě získaných hodnot deformací, je zapotřebí si uvědo-

mit, že se nejedná o přesné hodnoty, ale pouze o normované hodnoty, které uvádějí, jak velkou 

 

Odchylka [%] 

Analytické řešení Numerické řešení 

Den Hartog 
Timo-

schenko 

CalculiX CrunchiX Ansys Workbench 

brick beam solid beam 

n = 1 0 0,118 0,043 0,166 0,001 0,210 

n = 2 0 0,153 0,194 0,208 0,246 0,467 

n = 3 0 0,002 1,154 0,400 1,207 1,447 

n = 4 0 0,073 2,354 0,939 2,421 2,662 

n = 5 0 0,074 3,742 1,819 3,799 4,059 

 Tab. 6: Odchylky výpočtu vlastních frekvencí od řešení teorií dle Den Hartoga pro poměr délky 

hranolu L k délce hrany čtvercového průřezu a 1:30 
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snahu má těleso se v daném místě deformovat. Hodnoty skutečné by závisely především na tlu-

mení a buzení daného tělesa, respektive soustavy těles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: 1. mód – ohyb kolem osy y    Obr. 18: 2. mód – ohyb kolem osy x  

 

 

Obr. 19: 5. mód – torze kolem osy z    Obr. 20: 6. mód – tah/tlak ve směru osy z  
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4.2 Dynamická analýza 

Příklad 3:  

Zadání: Pro daný vetknutý ocelový hranol na obrázku 21 pozorujte vliv rychlosti zatěžování 

na velikost deformace při působení tlaku 1 MPa v záporném směru osy z. Rozměry tělesa jsou 

a = 10 mm, L = 100 mm. Modul pružnosti v tahu E = 210 000 MPa, Poissonův poměr µ = 0,3 

a hustota oceli ρ = 7850 kg ∙ m-3. 

 

 Pro řešení této dynamické analýzy využijeme pouze numerického řešení prostřednic-

tvím řešiče Calculix. Výsledky následně verifikujeme pomocí programového prostředí Ansys 

Workbench. V obou případech k tomu použijeme explicitní řešič, který je vhodný pro výpočty 

dynamických dějů. Vzhledem k tomu, že se jedná o explicitní algoritmus, je zapotřebí určit 

kritickou délku kroku, kterou nesmíme překonat, aby došlo při řešení ke konvergenci výpočto-

vého modelu. Kritickou délku kroku určíme z rovnice (2.5). Pro naši úlohu je hodnota kritické 

délky kroku 9,67E−7 sekund. 

 Pro řešení příkladu 3 byly vytvořeny stejné modely v obou programových prostředích, 

přičemž je zapotřebí vědět, že pro tento typ analýzy jsou primárně využívány lineární prvky. 

Modelové těleso je tedy tvořeno 80 lineárními objemovými prvky, které čítají 189 uzlů, če-

hož jsem docílil prostřednictvím příkazu elty all he8 v preprocesorové části při tvorbě sítě. 

Tvorba modelu probíhala stejně jako v předchozích dvou úlohách. Nyní se zaměřím pouze na 

odlišnosti od vzorové úlohy při vytváření modelu a následně výpočtového stromu. Při tvorbě 

geometrie jsem navíc vytvořil sadu entit pomocí příkazu qadd, označenou posuv1, která se na-

chází v místě působení tlaku čili na protější straně, než je místo vetknutí. Vytvořil jsem ji, po-

něvadž při výpočtu docházelo k hourglass efektu v místě působení tlaku neboli vzniku faleš-

ných deformací. To znamená, že jednotlivé vybrané prvky byly silně deformovány, přičemž 

tato deformace neodpovídala zbytku sítě. Většinou je to způsobeno působením soustředěné síly 

do daného bodu či na hranu tělesa. Proto jsem při tvorbě výpočtového stromu zamezil v místě 

sady entit posuv1 posuvům ve směru osy x a osy y, které tento problém vyřešily.  

Při tvorbě výpočtového stromu bylo opět zapotřebí definovat prostřednictvím příkazu 

density hustotu materiálu, která je nezbytná pro výpočet dynamické úlohy. Dále jsem definoval 

příkazem amplitude velikost síly v daném čase. Pod klíčové slovo amplitude byly předepsány 

dvě dvojice čísel, a to 0.,0.,6.4E−4,1. Z těchto cifer vyplývá, že v čase 0 sekund je definováno 

zatížení 0, což znamená, že na počátku bude zatížení z celkového definovaného zatížení mini-

mální čili nulové. V čase koncovém 0,64 milisekund, mnou zvoleném, je předepsáno zatížení 

Obr. 21 Příklad 3 - schéma  
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1, což značí, že na konci časového kroku bude zatížení nabývat maximální hodnoty předepsa-

ného zatížení čili 1 MPa. Ke klíčovému slovu amplitude je zapotřebí připsat také název této 

závislosti, který potom uvedeme u klíčového slova dload, které definuje předepsané zatížení 

v úloze, aby došlo k postupnému zvyšování síly dle požadavků. V opačném případě by program 

předpokládal, že předepsané zatížení má působit po celou dobu výpočtu maximální hodnotou. 

Hlavní změnou ve výpočtovém stromě je definování typu analýzy. V mém případě se bude 

jednat o dynamickou analýzu, kterou předepíši prostřednictvím klíčového slova dynamic. Toto 

klíčové slovo nám dále umožňuje volbu čtyř parametrů, a to direct, alpha, explicit a solver. 

Pro tento příklad jsem využil volitelných parametrů direct, který umožňuje zamezení změny 

předepsaného časového přírůstku, neboli délky časového kroku, v průběhu výpočtu analýzy. 

Dále jsem definoval příkazem explicit řešení výpočtu pomocí explicitního algoritmu, který by 

měl být efektivnější, pro tento typ analýzy. Parametry alpha a solver jsem nedefinoval a nechal 

ve výchozím nastavení. Pod klíčové slovo dynamic jsem předepsal hodnoty 9.6E−7,6.4E−4, 

přičemž první hodnota charakterizuje délku časového přírůstku, neboli délku kroku, který ne-

smí být větší než námi vypočtená kritická hodnota, a druhá koncový čas. Obě hodnoty jsou zde 

definovány v sekundách. 

Pro řešení analýzy jsem tedy zvolil zatížení 1MPa pro koncový čas 0,64 ms a pevném 

časovém přírůstku 0,01 ms. Pro pozorování vlivu rychlosti zatěžování na velikost deformace 

jsem následně provedl 10 výpočtů, přičemž jsem postupoval následujícím způsobem. Při všech 

výpočtech jsem ponechal stejný koncový čas i časový přírůstek, ovšem měnil jsem velikosti 

koncového zatížení. Pro zatížení jsem zvolil hodnoty 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 a 512 MPa, 

přičemž při výpočtu pro zatížení 1 MPa, jsem odečítal hodnoty celkové deformace až v konco-

vém čase čili 0,64 ms. Při druhém řešení pro zatížení 2 MPa jsem odečítal hodnoty celkové 

deformace již při čase 0,32 ms, poněvadž právě v tu dobu dosáhlo zatížení 1 MPa z celkového 

zatížení 2 MPa. Tohoto postupu jsem mohl využít z důvodu lineárního zvyšování zatížení 

od minima do maxima. Stejným způsobem jsem postupoval i při následujících řešení, při-

čemž jsem vždy zvýšil zatížení na dvojnásobek předchozího a dobu odečtení deformace jsem 

naopak snížil na polovinu předchozího. Pro názornější ukázku způsobu odečítání hodnot cel-

kové deformace jsem vytvořil ilustrující graf 4. Je vytvořen pouze pro 5 prvních hodnot zatí-

žení, a to z důvodu přehlednosti. Pro zbylé hodnoty jsem postupoval stejně.  

Ze získaných hodnot jsem následně vytvořil graf 5, který charakterizuje závislost cel-

kové deformace v daném čase při dosažení zatížení 1 MPa. Z tohoto grafu je poznat, že zhruba 

do času 0,08 ms je deformace pro různé rychlosti zatěžování téměř konstantní a pohybuje se 

kolem hodnoty 4,6E−4 mm. Tento průběh je stejný pro řešení obou programů, ovšem v případě 

programového prostředí Ansys Workbench byly hodnoty této konstantní deformace okolo hod-

noty 4,9E−4 mm, což je ale pravděpodobně způsobeno odlišnou formulací metody řešení 

v obou programech. Dále je znatelná odlišnost v případě první získané hodnoty při řešení v pro-

gramu Ansys Workbench. Zbylý průběh grafu je pro řešení v obou programech obdobný. 

Z grafu je dále zřejmé, že maximální hodnoty deformace dosáhneme v čase 0,04 ms, kdy v pří-

padě řešení z programu Calculix dosáhneme hodnoty 4,85E−4 mm. Ansys Workbench nám 

v tomto čase uvádí hodnotu maximální deformace 5,02E−4 mm. Následně dochází ke snižování 

velikosti deformace v závislosti na čase, která má téměř lineární průběh.   
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V grafu 5 jsou dále zvýrazněny dvě hodnoty časů, a to 0,64 ms a 0,01 ms. Tyto časy 

jsem zvolil pro srovnání vlivu rychlosti zatěžování na deformaci. Na obrázku 22 můžete vidět 

rozložení celkové deformace při napětí 1 MPa v čase 0,64 ms. Hodnota celkové deformace 

v čase 0,64 ms je 4,68E−4 mm. 

 

 Na obrázku 23 je znázorněno opět rozložení celkové deformace při zatížení 1 MPa, 

ovšem nyní je čas odečtení 0,01 ms. Koncové zatížení v čase 0,64 ms bylo v tomto případě 

64 MPa. Hodnota celkové deformace v čase 0,01 ms je nyní 1,13E−4 mm, což je nižší hodnota 

než při prvním výpočtu, jehož výsledky jsou zobrazeny na obrázku 22. Na obrázku 23 můžeme 

vidět odlišný průběh celkové deformace, než je tomu u prvního výpočtu. Jsme schopni takto 

zpozorovat odlišné průběhy díky postupnému šíření napěťové vlny, která jde napříč celým tě-

lesem. Na obrázku 23 se postupně napěťová vlna dostává do přibližně jedné třetiny tělesa. Na-

opak v případě prvního výpočtu se dostala až nakonec. Tyto průběhy lze pozorovat díky využití 

explicitního řešiče, a to zejména při velmi rychlých dějích, jako je tomu na obrázku 23. Na ob-

rázku 22 je ilustrován pomalejší děj, než je tomu na obrázku 23, který se více přibližuje řešení 

z implicitního řešiče, které můžeme vidět na obrázku 14 z řešení vzorové úlohy.  Vzorová úloha 

byla totiž statickou analýzou, která využívá implicitního řešiče, kde časový krok nehraje vý-

znamnější roli.  

 Z těchto zjištěných výsledků lze pozorovat důležitý vliv rychlosti zatěžování na celko-

vou deformaci při dynamických dějích. Je zřejmé, že při vyšších rychlostech zatížení dochází 

k nižší celkové deformaci.  

Obr. 22: Příklad 3 – velikost celkové deformace při zatížení 1 MPa v čase 0,64 ms 
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Obr. 23: Příklad 3 – velikost celkové deformace při zatížení 1 MPa v čase 0,01 ms 
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5 Závěr 

V úvodní části bakalářské práce jsem stručně popsal počátek vzniku metody konečných prvků, 

následně jsem rozebral základní odlišnosti mezi numerickým a analytickým přístupem řešení. 

Dále jsem v úvodní části zmínil základní rovnici metody konečných prvků pro numerická řešení 

a porovnal jsem mezi sebou jednotlivé algoritmy řešení typické nejen pro dynamické úlohy, 

a to implicitní a explicitní.  

 Další část práce je věnována především popisu samotného výpočtového prostředí 

Calculix. Jsou zde zmíněny jednotlivé části programu. Nejprve je charakterizována preproce-

sorová část CalculiX GraphiX, kde je popsána tvorba geometrie a sítě či způsob práce s tímto 

prostředím. Větší pozornost je dána procesorové části neboli řešiči CalculiX CrunchiX. Zde je 

popsán způsob tvorby výpočtového stromu či srovnány možnosti, které nabízí CCX při práci 

buď v programovém prostředí Windows, anebo ve volně dostupném prostředí Linux. Následně 

jsou charakterizovány možnosti vizualizace výsledků v postprocesorové části, způsob tvorby 

grafu v prostředí Gnuplot a také informace o dostupné nápovědě k programu. 

 Závěrečná část se věnuje především třem řešeným úlohám, přičemž každá z nich se za-

obírá odlišným typem analýzy. První úloha je statická analýza. Jedná se o vzorovou úlohu, 

podle níž by měl čtenář být schopen vytvořit geometrii, síť, sady entit v preprocesorové části 

daného tělesa. Dále vytvořit celý výpočtový strom, vyřešit tuto úlohu a následně vizualizovat 

její výsledky. Zbylé dva příklady vycházejí z obdobné geometrie, přičemž se jedná o modální 

a dynamickou analýzu. Tyto dvě úlohy již nejsou rozebrány tak detailně, jako tomu je u prvního 

příkladu, ovšem jsou u nich zmíněny především odlišnosti od řešení vzorové úlohy. Následně 

jsou provedeny také verifikace zjištěných výsledků z programu Calculix buď na základě ana-

lytického, anebo numerického řešení prostřednictvím programového prostředí Ansys 

Workbench. 

 Nyní bych zhodnotil program Calculix na základě mých zkušeností získaných s tímto 

výpočtovým prostředím v průběhu řešení vybraných úloh mechaniky.  

Mezi nevýhody tohoto programu bych určitě zařadil poměrně komplikovanou tvorbu 

geometrie či sady entit. Tento fakt je způsoben zejména tím, že preprocesorová část je ovládána 

pouze pomocí příkazového řádku, což na uživatele klade poměrně velké nároky na orientaci 

popřípadě znalost jednotlivých příkazů. K tomu, aby uživatel dokázal efektivně pracovat 

s tímto modelářem, potřebuje poměrně dlouho dobu. V tomto ohledu není preprocesor příliš 

intuitivní.  

Další problém vznikl v případě, když jsem chtěl upravit již vytvořenou geometrii a síť 

tělesa, které bylo vymodelováno již dříve. Po znovu otevření tohoto souboru s modelem tělesa 

preprocesor nereagoval na jednotlivé příkazy změn. Tento jev byl však zpozorován pouze 

v operačním systému Windows.  

Komplikace se objevily také při tvorbě výpočtového stromu. V případě, že byl zadán 

některý z parametrů chybně, popřípadě chyběl, řešič vydal varovnou hlášku upozorňující 

na klíčové slovo, ve kterém objevil chybu. Nevýhodou však bylo, že nebyl schopen přesně de-

finovat problematickou hodnotu či slovo, které pro řešení chybělo nebo bylo podmíněno defi-

nováním ještě jiného klíčového slova. V některých případech ovšem došlo k vyřešení dané 

úlohy i s chybou buď v definování okrajové podmínky, anebo chybějící hodnotou u klíčových 

slov. Následně však při vizualizaci výsledků docházelo k „zamrznutí“, kolapsu a vypnutí sa-

motného programu. Tento problém však byl většinou způsoben uživatelskou nezkušeností s ob-

dobným typem programů.  

Nevýhodou tohoto programu je taktéž poměrně špatná podpora. Téměř jediným vodít-

kem pro správnou tvorbu geometrie a výpočtového stromu jsou manuály, které jsou přiložené 

ke každému programu. Ovšem tyto manuály jsou napsaný poměrně složitě. Ve většině případů 
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počítají s již obeznámeným uživatelem v oblasti numerických výpočtů pomocí metody koneč-

ných prvků. Mnohé příkazy jsou popsány poměrně detailně a následně je vytvořen příklad jejich 

zadání s následným popisem jednotlivých částí. Většinou jsou však tyto příklady „vytržené“ 

z kontextu a jejich plnohodnotné použití je limitováno definováním ještě dalších příkazů navíc. 

V tomto ohledu však mohou lehce nápomoci verifikační úlohy, které jsou přiloženy k pro-

gramu, a manuál se na ně často odkazuje.  Dále by v tomto ohledu mohlo být nápomocné dis-

kuzní fórum, ale to není volně dostupné a uživatel se na něj musí zaregistrovat a poté přihlásit. 

Na druhou stranu program Calculix čítá také množství výhod. Mezi pozitiva tohoto pro-

gramu řadím možnost jeho spuštění jak v operačním systému Windows, tak i v otevřeném ope-

račním systému Linux. Použití programu Calculix v systému Linux dle mého názoru uživateli 

nabízí větší množství možností, které může během tvorby výpočtového modelu využít, na roz-

díl od verze pro Windows. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že v případě verze pro Linux 

je zapotřebí mít na svém počítači nainstalován virtuální disk, na který můžeme tento operační 

systém umístit a následně zde používat Calculix. Tato varianta proto nemusí být až tak uživa-

telsky komfortní.  

Za další pozitivum považuji celkové výpočtové časy při porovnání s programovým pro-

středím Ansys Workbench. V případě statické a modální úlohy jsem dosáhl kratších výpočto-

vých časů než ve zmíněném komerčním programu ve studentské verzi, naopak v případě dyna-

mické úlohy trval výpočet delší dobu. Rozdíly byly ovšem pouze v řádech sekund, proto je 

považuji za zanedbatelné a srovnatelné. Dále je zapotřebí zdůraznit, že i přes srovnatelné vý-

počtové časy jsem při řešení dosahoval také obdobných výsledků jak při porovnání s analytic-

kým řešením, tak i s numerickým řešení. V případě modální analýzy byla maximální dosažená 

chyba či odchylka do 4 % a při řešení dynamické úlohy byla chyba okolo 6 %, což považuji 

za dostatečnou přesnost pro inženýrské výpočty. 

Předností programu Calculix je také jeho postprocesorová část CalculiX GraphiX, která 

funguje poměrně zdatně při vizualizaci získaných výsledků. Tato část nám umožňuje při pro-

pojení s grafickým editorem Gnuplot vytvářet grafy přímo ze zvolených sekvencí pro dané sady 

entit. Výhodou je také bezesporu využití téměř neomezeného množství prvků, respektive uzlů, 

což je samozřejmě způsobeno tím, že se zde nenachází žádné licenční omezení na rozdíl od stu-

dentské verze komerčního programu Ansys Workbench. Dále nám samotný řešič CalculiX 

CrunchiX nabízí možnost výběru různorodých typů analýz napříč mnoha odvětvími, proto jej 

v tomto ohledu hodnotím velmi pozitivně. Na druhou stranu jeho důkladné prostudování v ob-

lasti použití jednotlivých příkazů by uživateli zabralo hodně času. 

Na závěr bych zhodnotil program Calculix vesměs kladně. Myslím si, že díky dosaže-

ným přesným výsledkům se může stát poměrně mocným nástrojem pro firmy, které by si ko-

merční verzi podobného programu nemohly dovolit. Větší negativum vidím pouze v preproce-

sorové části, kde je zapotřebí tvořit model pouze pomocí příkazů. Tento problém lze ovšem 

částečně vyřešit použitím jiného volně dostupného preprocesoru, jako je program Gmsh nebo 

Salome Meca, a následně naimportovat model do programu Calculix. Toto je však pouze můj 

subjektivní názor. Práce ve volně dostupném programu mi umožnila nahlédnout přímo do jed-

notlivých kroků při tvorbě celého výpočtového modelu a tyto nabité zkušenosti se mi mohou 

v budoucnosti při práci s obdobnými programy hodit.  
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