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SYSTÉM SWITCH -EARTH PRO EFEKTIVNÍ MODELOVÁNÍ ZEM ĚTŘESENÍ 

V PROSTŘEDÍ SBRA-IMPORTANCE SAMPLING  
Pavel Praks1, Leo Václavek2, Radim Briš3 

Abstrakt 

Náhodný charakter účinků zemětřesení je v metodě SBRA vyjádřen mj. histogramem 
Earth.Dis. Modelování účinků zemětřesení tímto histogramem nemusí být efektivní 
v případě posudku spolehlivosti simulační technikou Importance Sampling. Cílem této 
studie je ukázat, že histogram Earth.dis lze vyjádřit pomocí jiných histogramů, které jsou 
již efektivní i v případě použití simulací Importance Sampling. Výsledky jsou ověřeny 
na pravděpodobnostním posudku spolehlivosti nevyztuženého ocelového rámu 
s opřenými sloupy. Do výpočtového modelu vstupuje 26 náhodných parametrů, včetně 
zemětřesení. 

1 Importance Sampling v metodě SBRA 
V metodě SBRA jsou náhodné proměnné matematického modelu vyjádřeny 
neparametrickými histogramy. Metoda Importance Sampling provádí, na rozdíl od přímé 
metody Monte Carlo (MC), náhodný výběr podle tzv. Importance Sampling Density 
Function (ISDF) - označení f* , viz [2, 1, 8]. Samozřejmě, rychlost konvergence metody 
IS závisí na volbě f*. V našem výzkumu předpokládáme, že nemáme k dispozici žádnou 
apriorní informaci o poruše, kterou bychom mohli použít pro sestavení vylepšené f* 
s cílem urychlit konvergenci metody IS. Na metodu IS se tedy díváme jako na „černou 
skříňku“, která automaticky vrátí návrhářům pravděpodobnost poruchy, případně další 
informace o modelu (např. intervalové odhady výstupních parametrů modelu a/nebo 
histogram funkce spolehlivosti). Z tohoto důvodu byla jako funkce ISDF zvolena funkce 
rovnoměrného rozdělení na stejné doméně, jakou má původní histogram. Výpočet 
metodu IS tedy probíhá ve všech případech automaticky, bez využití apriorních 
informací o poruše. 

2 Modelování zemětřesení pomocí  histogramu Earth.dis 
V případě modelování zemětřesení se využívá mj. histogramu Earth.dis. Vlastností 
tohoto histogramu je, že obsahuje velmi úzkou špičku (modus) v bodě 0, viz obr.1. 
Tomuto faktu odpovídá skutečnost, že účinek zemětřesení je s vysokou 
pravděpodobností roven číslu nula.  Jinými slovy, v modelu Earth.dis předpokládáme, že 
zemětřesení je jev, který se vyskytuje velmi zřídka. 
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Obrázek 1: Histogram Earth.dis. 

Histogram Earth.Dis lze (přibližně) vyjádřit takto: 
Earth = 0  s pravděpodobností 96%, 
Earth = -u s pravděpodobností 2%, 
Earth = +u s pravděpodobností 2%, 

 
kde symbol u označuje uniformní (tj. rovnoměrné) rozdělení na <0,1>. 
Slovy, pravděpodobnost, že není zemětřesení, je rovna 96 %. V případě vzniku 
zemětřesení model Earth.dis předpokládá působení jak kladných, tak i záporných účinků 
zemětřesení. Tyto účinky zemětřesení jsou rozloženy v podstatě rovnoměrně na <0,1>. 
Pokud se náhodný výběr metody IS provádí podle rovnoměrného rozložení, může se 
snadno stát, že se simulace netrefí do velmi úzkého modusu (špičky) histogramu 
Earth.Dis. Jinými slovy, v případě použití metody IS získáme na jedné straně (velmi 
podrobné) informace o účincích zemětřesení na konstrukci, na straně druhé však 
nezískáme dostatek informací o chování konstrukce v případech, kdy jsou účinky 
zemětřesení nulové (a těchto případů je většina). Je zřejmé, že v případě modelování 
účinků zemětřesení histogramem Earth.Dis v prostředí SBRA - Importance Sampling 
mohou být výsledky zatíženy velkým rozptylem (chybou). 
Cílem tohoto příspěvku je ukázat, jak v prostředí SBRA - Importance Sampling 
modelovat účinky zemětřesení efektivněji. 

3 Modelování zemětřesení pomocí přepínače Switch-Earth 
Modelování pomocí přepínače Switch-Earth spočívá v rozložení účinků zemětřesení na 
tyto dva faktory: 
1) Náhodná proměnná vystihující pravděpodobnost vzniku zemětřesení (Switch_Earth: 

4 %) a jeho „směru“ („kladný směr“ s pravděpodobností 2 % a „záporný směr“ 
s pravděpodobností 2 %). 

2) Náhodná proměnná reprezentující rozložení účinků zemětřesení, za podmínky, že 
vypuklo zemětřesení. Účinky zemětřesení jsou modelovány standardním 
histogramem  Uniform.dis. Připomeňme, že histogram Uniform.dis je použit pro 
modelování rovnoměrného rozdělení na <0,1>. 
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Je zřejmé, že vhodným složením těchto dvou faktorů (histogramů) dostaneme původní 
rozložení hodnot histogramu Earth.dis.   
Model zemětřesení pomocí přepínače Switch_Earth (symbol EQsw)  předpokládá: 

EQsw = -1 s pravděpodobností 2%, 
EQsw = 0 s pravděpodobností 96%, 
EQsw = +1 s pravděpodobností 2%. 

 
Zápis přepínače zemětřesení Switch-Earth lze metodou SBRA vyjádřit velmi jednoduše 
a přehledně (soubor sw_earth.dis): 
 
[Description] 
Identification=Earthquake switch: -1 for 2%, 0 for 96%, 1 for 2% 
(derived from Earth.dis) 
Type=Discrete 
Form=Frequency 
 

[Parameters] 
Min=-1.0 
Max=1.0 
 

[Bins] 
2 
96 
2 
 

Celkové účinky zemětřesení EQvarsw jsou modelovány pomocí histogramů 
sw_earth.dis a uniform.dis následovně: 
 

EQvarsw = EQsw*EQrandfunc, 
 

kde  
EQsw představuje  sw_earth.dis (Faktor 1), 
EQrandfunc představuje uniform.dis (Faktor 2). 
Pozn. Změnit rozložení účinků zemětřesení znamená pouze změnit histogram 
EQrandfunc. 

4 Pravděpodobnostní posudek rámu 
Autorem analytického výpočtového modelu rámu na obr. 2a a 2b, který je v této práci 
použit, je Ing. Leo Václavek, CSc. z Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. Tímto modelem 
je popsána napěťová (napětí od axiální síly a ohybového momentu ve vetknutích sloupů 
1,2) a deformační (přemístění δ1, δ2, δ3, δ4 horních konců sloupů) odezva konstrukce na 
vnější zatížení. Za variabilní, náhodně proměnné vstupní veličiny, které považujeme za 
vzájemně statisticky nezávislé, uvažujeme svislé zatěžující síly F1, F2, F3, F4, účinek 
větru W, geometrické imperfekce a1, a2, a3, a4, průřezové charakteristiky vetknutých 
sloupů, moduly pružnosti v tahu a mez kluzu materiálů vetknutých sloupů a teplotní 
rozdíl ∆T vzhledem k montážní teplotě. Účinek zemětřesení EQ je taktéž považován za 
variabilní veličinu. Velikost účinku zemětřesení je odvozena od okamžité velikosti 
svislých sil. Každá svislá síla je součtem tří vzájemně nezávislých sil - stálého, 
dlouhodobého nahodilého a krátkodobého nahodilého zatížení. Model rámu je 
podrobněji popsán v [6, 1]. Jediný rozdíl oproti řešení použitému v [1] je, že v této 
implementaci byly náhodně proměnné svislé síly F1, F2, F3, F4 vyjádřeny pomocí 
stejnojmenných histogramů získaných z 50 000 simulací MC. 
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Obrázek 2a: Tvar nezatíženého rámu 
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Obrázek 2b: Tvar zatíženého rámu 

 
Všem náhodně proměnným vstupním veličinám jsou přiřazeny neparametrické 
histogramy, které lze nalézt např. v [5, 1]. Jako konstantní vstupní veličiny jsou 
v modelu považovány délky sloupů l1, l2, l3, l4, a příčníků d1, d2, d3, a součinitel teplotní 
roztažnosti α. Celkový počet náhodných vstupních veličin modelu je 26. 
Funkce spolehlivosti (Safety Function) SF je vyjádřena ve tvaru SF = R - S, kde symbol 
R označuje odolnost konstrukce, která je vyjádřena histogramem meze kluzu a symbol S 
představuje účinek zatížení. Je-li SF<0, nastává porucha konstrukce. 
Porucha konstrukce je vztažena k překročení meze kluzu v krajním vlákně vetknutého 
průřezu sloupu 1. Pro výpočet pravděpodobnosti poruchy P(SF<0) jsou použity 
simulační techniky MC a IS. 

5 Numerické experimenty 

A) Modelování pomocí přímé metody Monte Carlo 
Úloha pravděpodobnostního posudku rámu je podrobně formulována a řešena v kapitole 
24 knihy [1]. Připomeňme, že pravděpodobnost poruchy byla odhadnuta programem M-
Star pro 10 miliónů simulací hodnotou P(SF<0) = 4.10-6. Podrobnější výsledky viz 
kapitola 24 knihy [1]. 
V této studii nejdříve porovnáme výsledky pravděpodobnostního posudku rámu 
v závislosti na způsobu vyjádření zemětřesení (histogram Earth.dis a vyjádření Switch-
Earth). Pravděpodobnostní posudek rámu byl nejdříve analyzován přímou metodou 
Monte Carlo v programu Anthill, viz Obr. 3 a Obr. 4. Výsledky jsou si velmi podobné. 
Přínos systému Earth-Switch v podobě mnohem menšího rozptylu (chyby) bude zřejmý 
v případě modelování pomocí Importance Sampling. 
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Obrázek 3: Modelování zemětřesení histogramem Earth.dis (úloha Fr42101u_px2) 

 

 
Obrázek 4: Modelování zemětřesení přepínačem Switch-Earth (úloha Fr42101u_px3). 
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Poznamenejme, že pravděpodobnost poruchy byla u úlohy Fr42101u_px2 (Earth.dis) 
odhadnuta P(SF<0) = 1.333.10-6  pro N=750 000 simulací. Pravděpodobnost poruchy u 
úlohy Fr42101u_px3 (Switch-Earth) byla pro N=750 000 simulací odhadnuta P(SF<0)= 
6.6666e.10-6. Tyto výsledky se shodují s výsledky, které jsou v kapitole 24 knihy [1].  
 
B) Modelování  pomocí Importance Sampling 
Obě úlohy byly také řešeny metodou IS pro N= 10 000 simulací ve vlastním simulačním 
programu, který je vyvíjen v prostředí Matlab, viz [3, 4]. Připomeňme, že jako funkce 
ISDF byla vždy volena funkce rovnoměrného rozdělení na stejné doméně, jakou má 
původní histogram. Tato volba nevyžaduje žádné další, apriorní informace o poruše. 
S cílem získat informace o rozptylu bylo řešení každé úlohy čtyřikrát opakováno. 
Pro každou úlohu byly tímto způsobem získány čtyři hodnoty pravděpodobnosti vzniku 
poruchy. Tyto pravděpodobnosti poruchy byly následně statisticky zpracovány 
programem Statgraphics 5.0. Takto byla vypočtena mj. průměrná pravděpodobnost 
poruchy (Average), rozptyl (Variance), směrodatná odchylka (Standard deviation) a 
intervalové odhady (Confidence intervals) střední hodnoty pravděpodobnosti poruchy na 
hladině významnosti 5 % a 1 %, viz Tab. 1. 
V levé části Tab. 1 jsou uvedeny výsledky pro úlohu Fr42101u_px2 (Earth.dis), v pravé 
části tabulky jsou pak uvedeny výsledky pro úlohu Fr42101u_px3 (Switch-Earth). 
Porovnáním výsledků v levé a v pravé části tabulky lze vyčíst, že použití původního 
histogramu Earth.dis v metodě IS vede k nepřesnému, řádově odlišnému, odhadu 
pravděpodobnosti poruchy. Důvody vzniku této chyby v odhadu byly diskutovány 
v odstavci 2 této studie. Navíc, použití systému Switch-Earth přineslo snížení hodnoty 
směrodatné odchylky z hodnoty 5.55.10-5 na hodnotu 2.85.10-6. V případě použití 
systému Swith-Earth tedy došlo ke snížení hodnoty směrodatné odchylky více než 
19 krát. Intervalový odhad střední hodnoty pravděpodobnosti poruchy na hladině 
významnosti 5 % dále ukazuje, že skutečná hodnota pravděpodobnosti poruchy je s 95% 
pravděpodobností menší nebo rovna hodnotě 8.47.10-6. Přestože byl tento odhad 
pravděpodobnosti poruchy získán pouhými 4 x 10 000 = 40 000 vyhodnoceními funkce 
spolehlivosti, informace je v souladu s verifikací přímou metodou Monte Carlo pro 
N=750 000, resp. s výsledkem posudku uvedeným v [1].  
Na závěr poznamenejme, že v případě použití přímé metody MC pro stejný počet 
N=10 000 simulací nebyla zachycena vůbec žádná událost typu „porucha“ ani v případě, 
že tyto simulace byly taktéž čtyřikrát opakovány. 
 
Summary Statistics for Fr42101u_px2, N=10 K 
Count = 4 
Average = 0.000049105 
Variance = 3.08551E-9 
Standard deviation = 0.0000555474 
Minimum = 0.000012617 
Maximum = 0.0001308 
95.0% confidence interval for mean:  
0.000049105 +/- 0.0000883884    
[0; 0.000137493] 
99.0% confidence interval for mean: 
0.000049105 +/- 0.000162224    
[0; 0.000211329] 

Summary Statistics for Fr42101u_px3, N=10 K 
Count = 4 
Average = 0.00000393495 
Variance = 8.11094E-12 
Standard deviation = 0.00000284797 
Minimum = 4.1711E-7 
Maximum = 0.0000071655 
95.0% confidence interval for mean: 
0.00000393495 +/- 0.00000453176    
[0; 0.00000846671] 
99.0% confidence interval for mean: 
0.00000393495 +/- 0.00000831737    
[0; 0.0000122523] 

Tabulka 1: Statistické zpracování výsledků pro N=10 000 simulací metodou Importance 
Sampling užitím Statgraphics 5.0  (C) Statistical Graphics Corp. 1994-2000.   
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6 Závěr 
Byl proveden pravděpodobnostní posudek spolehlivosti nevyztuženého ocelového rámu 
s opřenými sloupy. Do výpočtového modelu vstupuje 26 náhodných parametrů. Pokud 
použijeme pro vyjádření zemětřesení systém Earth-Swith, postačují pro odhady velmi 
nízkých pravděpodobností poruchy rámu (řádově 10-6) desetitisíce simulací metody 
Importance Sampling. Tyto výsledky byly verifikovány přímou metodou Monte Carlo 
pro 750 000 simulací a pro 10 milionů simulací. 
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