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STABILITA PRUTU S  VYUŽITÍM NUMERICKÉHO ŘEŠENÍ 
 V RÁMCI METODY SBRA 

Petr Konečný1 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá ověřením numerického modelu prutu aplikovatelného v rámci 
metody SBRA [9], [10]. Model umožňuje vyšetření interakce osové síly a ohybového 
momentu s ohledem na efekty teorie II. řádu. 

1 Úvod 
Pokrok ve vývoji spolehlivostních metod, jako např. SBRA ([9], [10]), umožňuje 
vyšetřovat úroveň spolehlivosti a vzájemnou interakci mezi jednotlivými náhodně 
proměnnými veličinami vstupujícími do výpočtu stabilitních problémů. S uvážením 
jasně definované referenční hodnoty (mezního stavu) RV je spolehlivost vyjádřena 
formou pravděpodobnosti poruchy Pf. Spolehlivost je vyjádřena porovnáním odhadu 
pravděpodobnosti poruchy a návrhové pravděpodobnosti Pd 

 Při posudku spolehlivosti sloupů či nosníků namáhaných kombinací osové síly 
a ohybového momentu (stabilitní problém) je dle stávajících norem pracováno 
s veličinami jako vzpěrná délka, koeficient vzpěru atd.  
 V rámci SBRA je odezva konstrukce na zatížení získána např. pružnostní analýzou s 
uvažováním vlivu teorie II. řádu (viz. např.[16], [8] a [6]) a pro získání odezvy 
konstrukce je v následujícím ověřeno využití numerického modelu pro vyšetření 
přetvoření příčně a osově zatíženého prutu v rámci SBRA metody. Model bude testován 
jak z hlediska deterministického, tak z hlediska pravděpodobnostního, přičemž 
referenční hodnota RV je zde definovaná dosažením meze kluzu v krajních nejvíce 
namáhaných vláknech. Nahodile proměnné veličiny jsou charakterizovány useknutými 
histogramy. 

2 Přístup k řešení 
Je-li možno získat analyticky vyjádřenou odezvu konstrukce na zatížení, lze pro 
pravděpodobnostní posudek využít dostupný software Anthill [1]. Odvozovat přesné 
analytické řešení pro každý konkrétní způsob uložení sloupu či nosníku se jeví poměrně 
nepraktické a i velmi obtížné. Proto je vhodné užítí numerické řešení. Použití zmíněného 
software je z numerického hlediska do jisté míry limitováno. Není v něm možno 
naprogramovat cykly, provádět maticovou analýzu a tvořit komplikovanější podmínky. 
Je tedy vhodné nalézt vhodný nástroj, který by umožňoval pravděpodobnostní analýzu 
numerického řešení simulační metodu Monte Carlo. 

                                                 
1 Petr Konečný, Ing., VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, katedra stavební mechaniky, L. Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba, 

petr.konecny@vsb.cz 
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 Simulační nástroj naprogramovaný v prostředí Matlab 5 [11] na podkladě jádra 
programu P. Prakse [13] umožňuje spolehlivostní analýzu s využitím přímé metody 
Monte Carlo. Prostředí Matlabu bylo využito vzhledem ke své jednoduchosti a velkému 
množství dostupných matematických a statistických funkcí. Jistou nevýhodou je nižší 
rychlost vlastní simulace v porovnání s programy zkompilovanými do „EXE“ formy. 

3 Numerický model 

3.1 Princip výpočtu přetvoření 

Odezva prutu na zatížení, a to jak osové, tak příčné, je vyšetřována na přetvořené 
konstrukci dle teorie II. řádu. Je předpokládán prut s počáteční imperfekcí o libovolném 
tvaru. Pro výpočet přetvoření prutu je využit princip virtuálních prací, konkrétně metoda 
jednotkových sil (viz. např. [5], [3]). 
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Obr. 1. Schéma jednostranně vetknutého prutu (vlevo) virtuální ohybový moment 

iM  pro pořadnici i =3 (vpravo) 

Přetvoření konstrukce je počítáno iterativně neboť může růst vlivem přírůstku ramene 
osové síly. Výpočet je opakován dokud je výrazný rozdíl mezi poslední a předešlou 
deformací.  

3.2 Předpoklady řešení 

Je uvažováno silové zatížení v rovině prutu, které vyvolává pružné přetvoření 
konstrukce. Materiál je předpokládán lineárně pružný pro nějž platí Hookeův zákon. 
Deformace rovinné prutové konstrukce jsou uvažovány velmi malé ve srovnání 
s délkovými rozměry. Podmínky statické rovnováhy jsou sestavovány, jak již bylo 
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zmíněno, na přetvořené konstrukci podle teorie II. řádu. Není možno využít princip 
úměrnosti a superpozice účinků.  
 Posunutí průřezu δi nosníku je vypočteno metodou jednotkových sil (viz. např. [5]), 
přičemž lze zanedbat virtuální práce normálových a posouvajících. Integrál může být 
nahrazen sumací, a prut je rozdělen na n = 50 dílků o pořadníci xi a vzdálenosti ∆x. 
Přetvoření prutu δi  je počítáno dle vztahu: 
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kde Mj je ohybový moment od zatížení v j-té pořadnici, j,iM  je virtuální ohybový 

moment v j-té pořadnici od zatížení Fi=1, které působí v i-té pořadnici, EI je součin 
modulu pružnosti a momentu setrvačnosti (viz. Obr. 1). Iterování je ukončeno pokud je 
rozdíl mezi extrémem deformace δ na prutu a extrémem předchozí iterace δpr menší než 
ε  = 300 L / 10000: 

3.3 Ověření modelu 

Vytvořený model je otestován na jednostranně 
vetknutém ocelovém sloupu zatíženém svislou a 
vodorovnou silou ve vrcholu. Uvažovaná počáteční 
imperfekcí má tvar funkce cosinus. Odezva konstrukce 
na zatížení s ohledem na teorii II. řádu je vypočtena jak 
numerickým (a), tak dvěmi analytickými přístupy: (b) 
přesným dle [16] a (c) přibližným dle [14], a výsledky 
jsou následně porovnány. 
 Sloup je zatížen svislou silou F=  450 kN 
a vodorovnou silou H = 4 kN. Počáteční imperfekce 
sloupu a umožňuje přibližně modelovat vliv 
geometrické impervfekce a vlastního pnutí., 
a = L / 600. Průběh počáteční imperfekce je definován 
následovně: 
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V následující tabulce jsou uvedeny vlastnosti průřezu IPE 180. 

  Mez kluzu 
Modul 

pružnosti 
Průřezová 

plocha 
Modul 
průřezu 

Moment 
setrvačnosti 

  [MPa] [MPa] [m2] [m3] [m4] 

Konstanta fy E Anom Wy,nom Iy,nom Nominální 
hodnota Hodnota 0,9 × 235/1.15 210 000 0,002395 1,47×10-4 1,32×10-5 

Tab. 1 Geometrické a materiálové vlastnosti ocelového válcovaného průřezu IPE180 k tuhé ose 

(a) Numerický model  

Přetvoření prutu v polovině rozpětí je v 20 iteraci pro uvažované zatížení δ = 0.0387 [m] 
a rameno osové síly y je tedy: 

 y = amax + δ =  0.005 + 0.0387 = 0.04371 [m], (3) 
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Obr. 2. Schéma a průřez sloupu  



MODELOVÁNÍ V MECHANICE OSTRAVA, ÚNOR 2005 

 90 

Teoretické napětí v nejvíce namáhaném vláknu kritického průřezu x-x je: 

 
y

max W

LHyF

A

F   ×+×±=σ = 404372 [kPa]   (4) 

(b) Analytický model [16] 
Analytický model je možno odvodit řešením diferenciální rovnice či převzít např. 
z práce [16]. Posunutí vrcholu sloupu y může být vyjádřeno s ohledem k účinkům teorie 
druhého řádu za pomocí transformačního modelu dle [16] jako: 

 y = amax+ δ = 0,005 + 0,0391 =  0,0441 [m]  (5) 

kde je δ : 
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kde je součintel ω je definován následovně: 

 
EI

N
ω =  [m–3] (7) 

Teoretické napětí v nejvíce namáhaném vláknu je σmax = 405427 [kPa]: 

 (c) Přibližný analytický model dle [14] 
Přetvoření s ohledem k teorii II. řádu je možno přibližně vypočítat rovněž nadvýšením 
počáteční imperfekce osově zatíženého vetknutého sloupu. Počáteční imperfekce je 
nadvýšena o deformaci vypočtenou pro příčné zatížení dle teorii I. řádu: 
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Rameno vnitřní síly y je s ohledem na účinky teorie II. řádu 
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a deformaci sloupu je možno vypočíst následovně 

 δ = y – amax = 0.0443 - 0.005 = 0.0393 [m]. (10) 

Napětí σmax = 406236 [kPa] je možno vyjádřit pomocí interakčního vzorce (4). 

Porovnání postupů a výsledků 
Jednotlivé přístupy vedou pro zvolené zadání k téměř shodným výsledkům, jak vyplývá 
z porovnání výsledků v Tab. 2. Model byl dále otestován  i pro různé velikosti svislé a 
vodorovné síly, či pro různé velikosti počáteční imperfekce a výsledky byly obdobné. 
Numerický model se jeví použitelný. 

 Přístup δ [m] σ [kPa] 

a) Numerický 0.0387 404372 

b) Analytický – přesný 0.0391 405427 

c) Analytický – přibližný  0.0393 406236 

Tab. 2  Porovnání numerického a analytického modelu 
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4 Aplikace metody SBRA 

4.1 Zadání 

Posuď metodou SBRA bezpečnost vetknutého ocelového sloupu vzhledem k tuhé ose. 
Nosník, o výšce L = 3 m, válcovaném průřezu IPE100, oceli třídy S235 je zobrazen na 
Obr. 3. Užij numerický model dle části 3.3 Ověření modelu. Pro účely ověření je nosník 
zatížen osovou silou F1 (krátkodobé zatížení), příčnými silami F2 a F3 (dvě nezávislá 
dlouhodobá zatížení), spojitými rovnoměrnými zatíženími g (stálé zatížení) 
a q (krátkodobé zatížení). 
 Uvažované předpoklady jsou: vyšetření vnitřních sil na přetvořené konstrukci při 
pružné a statické odezvě konstrukce na zatížení, zajištění proti kroucení, zajištění proti 
vybočení prutu s roviny a omezení únosnosti dosažením meze kluzu v krajních vláknech 
průřezu. Nahodile proměnné veličiny jsou uvažovány jako vzájemně statisticky 
nezávislé. 

4.2 Vstupy a náhodně proměnné 

Jednotlivá zatížení je možno vyjádřit obecně jako Fi = Fi,max × Fi,var. Součinitele 
reprezentující rozptyly zatížení včetně příslušných histogramů jsou uvedeny v Tab. 3. 
Geometrické a materiálové charakteristiky jsou uvedeny v Tab. 4, přičemž např. 
A = Anom × Avar. Nahodile proměnné průřezové charakteristiky jsou zjednodušeně 
uvažovány jako vzájemně statisticky závislé dle [2]. 

  Stálé Krátkodobé Krátkodobé Dlouhodobé Dlouhodobé 
  g q F1 F2 F3 

  [kN.m-1] [kN.m-1] [kN] [kN] [kN] 
Konstanta gmax qmax WLmax LL2max LL3max Maximální 

hodnota  2 2 10 5 5 
Proměnná gvar qvar SLvar LL2var LL3var 

Soubor Dead-S Short1 Wind1 Long1 Long1 Histogram 
Interval <0.818..1.0> <0..1> <0..1> <0..0.625..1> <0..0.625..1> 

Tab. 3 Zatížení 
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Obr. 3. Ocelový nosník – schéma a průřez 
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  Mez kluzu 
Modul 

pružnosti 
Průřezová

plocha  
Modul 
průřezu 

Moment 
setrvačnosti 

  [MPa] [MPa] [m2] [m3] [m4] 
Konstanta fy E Anom Wy,nom Iy,nom Nominální 

hodnota Hodnota 0,9 × fyvar 210 000 0,00103 3,42×10-5 1,71×10-6 
Proměnná fyvar  Avar Wyvar Iyvar 

Soubor DS235FYPR01 - DS235ARPR01 
Rozdělení N(292;15,9)  N(1,03;0,03) Histogram 

Interval <244,3;339,7>  <0,94;1,12> 

Tab. 4 Geometrické a materiálové vlastnosti ocelového válcovaného průřezu IPE100 

Náhodně proměnná počáteční imperfekce sloupu má extrémní hodnotu amax = 1 / 600, 
přičemž Avar je charakterizován useknutým histogramem o normálním rozdělení 
N(µ;σ) = N(0,5;0,1667): 
 a =  (amax×avar) ×L (11) 

4.3 Pravděpodobnostní přístup SBRA 

Pravděpodobnost poruchy je odhadovaná s využitím procedury naprogramované pod 
MATLAB (viz. [13]) s užitím 500 tisíc simulací. Zvolený počet simulačních kroků není 
dostatečný pro přesný odhad pravděpodobnosti poruchy, ale je postačující pro účely 
otestování aplikace numerického modelu v rámci SBRA. Úroveň spolehlivosti je 
vyhodnocena porovnáním odhadu pravděpodobnosti poruchy Pf s návrhovou 
pravděpodobností Pd. Spolehlivost je dostatečná pokud je splněno kriterium Pf < Pd.  
 V každém simulačním kroku metody Monte Carlo je průhyb δ uprostřed nosníku 
vypočten numericky s ohledem k teorii druhého řádu (viz. část 3). Numerický přístup 
využívá metodou jednotkových sil (viz. např. [5] a [3]) pro výpočet deformací.  

 ∑
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=
n

j

j,ij
i x

EI

MM

1

∆δ , (12) 

Jednotkový vektor ohybových momentů j,iM  je patřičně upraven pro prostý nosník.  

Následně je vypočteno rameno y osové síly N = F1 a ohybový moment M, který  
odpovídá kritickému průřezu v polovině rozpětí nosníku 

 M =  F1×(δ + a) + (g + q)×L2 / 8 + (F2 - F1)×L / 6 + F1×L / 3 [kNm]. [kNm]. (13) 

Interakčním vztahem je vypočteno napětí v horních tlačených vláknech 

 
varnomvarnom

max AW

M

AA

N

×
±

×
=  σ  [kPa] (14) 

a pravděpodobnost poruchy je odhadnuta analýzou funkce spolehlivosti SF 

 Pf1 = P(SF < 0) =P[(fy – σmax < 0] = 4×10–6 (15) 

Návrhová pravděpodobnost poruchy je pro kriterium bezpečnosti uvážena jako 
Pd = 7×10-5

 > Pf = 4×10-6 Spolehlivost nosníku je tedy dle zvolených předpokladů 
vyhovující. Histogram funkce spolehlivosti je zobrazen na Obr. 4.  
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Obr. 4. Funkce spolehlivosti SF [kPa] numerický model 

5 Závěr 
Příspěvek naznačuje přístup k vyšetření spolehlivosti nosníku zatíženém momentem 
a osovou silou s využitím numerického modelu s respektováním vlivu teorie II. řádu 
pravděpodobnostní metodou SBRA (viz. [9], [10]). Spolehlivost je vyjádřena 
porovnáním pravděpodobnosti poruchy Pf  a návrhové pravděpodobnosti Pd.  
 Bezpečnost kloubově uloženého sloupu je vyšetřena v příspěvku pravděpodobnostní 
analýzou vztahu mezi složenými náhodně proměnnými veličinami účinkem zatížení 
a odolností sloupu závislými na náhodně proměnných: zatížení, mezi kluzu, počáteční 
imperfekcí a geometrických vlastností průřezu). Účinek zatížení (např. přetvoření δ) je 
vyjádřen s respektováním vlivu teorie druhého řádu pomocí numerického modelu 
založeném na principu virtuálních prací (viz. např. [5] a [3]). Přínosem modelu je 
možnost poměrně snadno měnit okrajové podmínky (vetknutí, natočení a pokles podpor 
apod). Další vývoj modelu se bude zaměřovat na zakomponování vlivu klopení 
a boulení. 
 V příspěvku jsou zjednodušeně modelovány průřezové veličiny jako vzájemně 
statisticky závislé veličiny. Vhodnému popisu jejich korelace je vhodné rovněž věnovat 
pozornost. Jistou nadějí pro modelování korelovaných histogramů při užití přímé 
metody Monte Carlo dává práce [12]. 
 Využití numerického modelu je v rámci SBRA i s využitím přímé metody Monte 
Carlo možné, i když výpočetně náročné. 500 simulačních kroků uvedeného příkladu 
běželo na PC Pentium IV 1,6 GHz cca. 7 hodin. Vzhledem k náročnosti numerického 
řešení je vhodné dále hledat přístupy pro efektivní snížení počtu simulačních kroků, jako 
např. Importance Sampling, PDPV či LHS (viz. např. [13], [4], [15]). 
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