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SROVNÁNÍ VÝPO ČETNÍCH MODEL Ů DESKY VYZTUŽENÉ TRÁMEM  
Libor Kasl 1, Alois Materna2 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá modelováním desky vyztužené trámem. Jsou zde srovnány různé 
výpočetní modely – model s prostorovými prvky, model s kombinací prutových a 
deskostěnových prvků a čistě prutový model. 

1 Úvod 
K modelování desky vyztužené trámem můžeme přistupovat obecně třemi způsoby. Buď 
budeme modelovat konstrukci objemovými prvky, které plně popisují danou geometrii a 
nedochází ke zjednodušení, nebo budeme zjednodušovat použitím kombinace 
deskostěnových a prutových prvků, kde deskostěnové prvky reprezentují desku 
samotnou a prutové, excentricky připojené prvky, výztužný trám. Největším 
zjednodušením je modelování pomocí prutu T-průřezu, kde šířka desky je spočítána 
podle normových předpisů.  

2 Popis konstrukce 
Deska má tloušťku 100 mm, šířku 20,2 m, a délku 10,0 m. Výztužný trám má výšku 500 
mm a šířku 200 mm.  

 
Obrázek.1: Geometrie zvolené konstrukce 

Deska vyztužená trámem je uvažována z železobetonu. Byl prováděn lineární výpočet 
a proto je možné nahradit 2 užité samostatné materiály, kterými jsou beton a betonářská 
ocel, jedním materiálem s jedním modulem pružnosti. Zvolený modul pružnosti je tedy 
Ežb = 30 GPa, což odpovídá betonu B25, Poissonův součinitel je zvolen ν = 0,15. 
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 Všechny modely byly zatíženy liniovým rovnoměrným spojitým zatížením 
s intenzitou 8 kN/mb na horní povrch desky nad osu trámu. Konstrukce byla podepřena 
v příčném směru jen v místě trámu, aby spolupůsobící šířka desky nebyla ovlivněna 
podepřením desky. 

3 Modely 
Modelování a výpočet byly prováděny v programovém systému ANSYS 8.1. 

3.1 Model s prostorovými prvky – model A 

Daná geometrie byla vytvářena pomocí prostorových prvků SOLID45, které mají jen 
translační stupně volnosti. Pro úsporu strojového času bylo využito symetrie konstrukce 
a byla řešena pouze polovina rozpětí. Na kraji je konstrukce podepřena v místě trámu ve 
svislém směru, v polovině rozpětí přes celý řez symetrickým uložením. 

 
Obrázek.2: Schéma modelu A 

3.2 Model s kombinací prutových a deskostěnových prvků – model B 

Deska byla vytvářena pomocí deskostěnových prvků SHELL63 tloušťky 100 mm, 
výztužný trám pomocí prutových prvků BEAM44, který byl zadán příčným řezem 
500/200 mm a excentricitou 300 mm. Opět pro úsporu strojového času bylo využito 
symetrie konstrukce. Na kraji je konstrukce podepřena v místě trámu ve svislém směru a 
rotačně kolem podélné osy trámu, v polovině rozpětí přes celý řez symetrickým 
uložením. Rotační vazby přibývají v důsledku toho, že zvolené prutové a deskostěnové 
prvky mají také rotační stupně volnosti na rozdíl od zvolených objemových prvků. 

e

 
Obrázek 3: Schéma modelu B 
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3.3 Model s prutovými prvky – model C 

Deska s trámem je modelována jako prut T-průřezu prvky BEAM44. Šířka 
spolupůsobící desky je určena podle [4]: b = 2bd + bw, bd ≤ {κ1hs; κ2L}. V tomto 
příkladu bd ≤ {4x100 mm; 0,17x10000 mm} = {400 mm; 1700 mm} ⇒ bd = 400 mm. 
Šířka T-průřezu je tedy 1000 mm. Opět je modelována pouze polovina konstrukce a 
vzhledem k použitému prvku je podepření kromě translačního i rotační. 

bd bw bd

h
s

 
Obrázek 4: Schéma modelu C 

4 Vyhodnocení 
Pro vyhodnocení byla porovnávána svislá deformace v polovině rozpětí v místě trámu a 
ohybový moment a normálová síla. Normálová síla slouží k určení tlačené části desky po 
šířce. 

4.1 Deformace 

Na obrázcích jsou uvedeny svislé deformace jednotlivých modelů. 

 
Obrázek 5: Svislá deformace modelu A 
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Obrázek 6: Svislá deformace modelu B 

 
Obrázek 7: Svislá deformace modelu C 

4.2 Vnitřní síly 

Z prostorových prvků modelu A získáme jen napětí, ne vnitřní síly. Vnitřní síly získáme 
integrací napětí po ploše zvoleného průřezu, resp. sumací uzlových sil po uzlech 
zvoleného průřezu:  

∫= dAF  σ , ∫= dArM  σ ,       (1) 

respektive 

∑=
i

iFF , ∑=
i

iirFM ,        (2) 

kde σ je napětí, 
 Fi je uzlová síla, 
 r(ri) je rameno síly vzhledem k těžištní ose průřezu. 
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To znamená, že vnitřní síly se liší v závislosti na zvoleném průřezu. Jelikož konstrukce 
byla zatížena příčně a podepřená staticky určitě, výsledná normálová síla na průřezu, 
který vzdoruje zatížení, musí být rovna nule a pomocí této podmínky určíme šířku 
průřezu. Následnou sumací uzlových sil na určeném průřezu podle vzorce (2) získáme 
vnitřní síly. Normálová síla na průřezu byla přibližně rovna nule při spolupůsobící šířce 
desky b = 8,2 m. Pro takovýto průřez bylo spočteno těžiště a moment vyhodnocován 
k tomuto těžišti. 

 
Obrázek 8: Uzlové síly na průřezu modelu A 

 
V modelu B, který je složen z prutových a deskostěnových prvků, získáme 

pro prutové prvky přímo vnitřní síly, pro deskostěnové prvky získáme měrné vnitřní síly, 
které integrací resp. sumací po zvolené šířce desky převedeme na vnitřní síly. Protože je 
prut reprezentující trám desky umístěn excentricky vzhledem k desce, bude namáhán 
kromě momentu také normálovou silou. Výsledný moment získáme podle [1]  
 M = Mp + Np.e + Md,,        (3) 
kde Mp je moment na prutu (Obr. 9), 
 Np je normálová síla na prutu (Obr. 10), 
 e je excentricita prutu, 
 Md je moment na desce spolupůsobící s trámem. 
Šířku desky spolupůsobící s trámem, resp. přenášející tlak, určíme z podmínky rovnosti 
normálové síly na prutu a na desce. Z toho vyjde spolupůsobící šířka b = 8,2 m, která 
vychází stejně jako u modelu A. Na desce této spolupůsobící šířky se opět provede 
sumace vnitřních sil a tím získáme Md. 
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Obrázek 9: Ohybový moment na trámu modelu B 

 

 
Obrázek 10: Normálová síla na trámu modelu B 
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Obrázek 11: Měrný ohybový moment na deskostěnových prvcích modelu B 

 
 Z prutového modelu C získáváme přímo vnitřní síly. 

 
Obrázek 12:Ohybový moment na prutu modelu C 

 
V následující tabulce jsou přehledně zaznamenány vyhodnocované výsledky. Výsledný 
moment pro model B je spočten podle vzorce (3). 

Tabulka 1: Shrnutí 

uz[mm] Np[kN] Mp[kNm] Nd[kN] Md[kNm] b[m] N[kN] M[kNm]
Model A 3,56  -  -  -  - 8,2 1,07 96,6
Model B 3,56 -233,4 5,7 234 20,7 8,2 0,6 96,6
Model C 5,29  -  -  -  - 1,0 0,0 100,0
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5 Závěr 
Z Tabulky 1 je vidět, že model B, tj. kombinace prutových a deskostěnových prvků, 
poskytuje stejné výsledky jako model A, tj. model složený z prostorových prvků, které 
geometricky nejlépe modelují skutečnost. Protože ale použití objemových prvků je 
vzhledem ke strojovému času výpočtově nejnáročnější, je často vhodné použít 
kombinaci prutových a deskostěnových prvků k modelování obdobných případů. 
 V případě provedení sumace uzlových sil podle (2) přes celou šířku průřezu b=20,2m 
získáme také na obou modelech A i B výslednou normálovou sílu N = 0 kN a ohybový 
moment M = 100 kNm, což odpovídá prutovému modelu C. 
 Model C, který je nejvíce zjednodušený a lze jej také vypočítat ručně, poskytuje 
největší hodnotu průhybu. To znamená, že spolupůsobící šířka desky určená podle [4] je 
určena na stranu bezpečnou.  
 V případě hledání rezerv v konstrukci je vhodné použít kombinovaný prutovo-
deskostěnový model. 

Literatura 

[1] KOLÁŘ, V.: FEM 2D, Teoretický manuál k systému NEXX, FEM Consulting, 
Brno, 1993 

[2] KOLÁŘ, V., NĚMEC, I., KANICKÝ , V.: FEM Principy a praxe metody konečných 
prvků, Computer Press, Praha, 1997 

[3] Programový systém ANSYS, ANSYS Inc. Theory, Release 8.1, SAS IP, .2002 
[4] ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 


