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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI 

III. ročník soutěže SVOČ stavebních fakult Slovenské a České republiky byl vy-

hlášen v akademickém školním roce 2001/2002 pro studenty prezenčního - denního 

studia a pro studenty, kteří v daném školním roce před termínem soutěže, ukončili v let-

ním semestru školního roku 2001/2002 studium na mateřské fakultě. V případě řešitel-

ského kolektivu SVOČ, složeného ze studentů více fakult, bylo podmínkou účasti na 

soutěži současně min. 50% zastoupení studentů příslušné stavební fakulty. Soutěže 

v sekci VII. Geodézie a kartografie se mohli kromě stavebních fakult zúčastnit studenti 

Hornicko-geologické fakulty VŠB TU Ostrava (která na VŠB-TUO garantuje výuku geo-

dézie). 

Soutěže česko – slovenského kola SVOČ se mohli zúčastnit jen účastníci fakult-

ních kol, případně katedrálních kol SVOČ na příslušné fakultě ve školním roce 

2001/2002,  bez ohledu na jejich umístění. 

Pro zřízení odborné sekce a pro uskutečnění obhajoby prací byl rozhodující po-

čet přihlášených prací. Soutěž v příslušné odborné sekci se uskutečnila jen v tom pří-

padě, že se jí zúčastnily minimálně 3 fakulty, přičemž minimální počet soutěžních prací 

byl 4.  

V případě, že se přihlášení zpracovatelé prací nezúčastnili vlastní soutěže, jejich 

práce byly ze soutěže vyřazeny a obhajoby ostatních prací v dané odborné sekci se 

uskutečnily i při nedodržení výše uvedených kritérií. Pokud počet skutečně obhajova-

ných prací byl 3, potom mohla být udělená finanční odměna jen pro 1. a 2. místo a při 

počtu obhajovaných prací 2, jen pro 1. místo. Finančně neoceněná umístění byla oce-

něna diplomem. V případe, že bude ve skutečnosti obhajovaná jen 1 práce, byla by da-

ná odborná sekce zrušena a práce mohla být pouze prezentována. 

Děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen Rady  

česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty, oznámil minimálně 3 týdny před termí-

nem konání soutěže (to je do 23. dubna 2002) organizačnímu garantovi česko - sloven-

ského kola SVOČ  z fakulty připravující a organizující soutěž SVOČ, které z vypsaných 

odborných sekcí hodlá obsadit 1, případně 2 a nebo 3 pracemi. O možnosti přihlášení 

3. práce byla příslušná fakulta informovaná prostřednictvím svého zástupce (děkan fa-

kulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen Rady česko - slovenské-

ho kola SVOČ) nejpozději 2 týdny před termínem konání soutěže.  
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Nejpozději týden před konáním soutěže SVOČ, tj. do 7. května 2002, byly  na ad-

resu   svoc.fast@vsb.cz  zaslány anotace všech soutěžních prací dle vzoru v příloze č.2 

a  vlastní práce alespoň v elektronické formě dle bodu 1 v kapitole V.  

Odborné poroty sekcí byly minimálně tříčlenné a maximálně šestičlenné. V od-

borné porotě měla každá fakulta zpravidla 1 svého zástupce za předpokladu, že se sou-

těže v dané odborné sekci zúčastnila alespoň jedna práce z této fakulty. Předseda kaž-

dé odborné poroty byl před zahájením soutěže zvolen delegovanými zástupci zúčast-

něných fakult do příslušné poroty.  

Rozhodnutí odborné poroty je nezávislé a musí být jednoznačné. V případě hla-

sování, při shodném počtu hlasů, rozhoduje hlasování předsedy hodnotící komise 

(předseda má v tomto případě 2 hlasy). Porota musela určit pořadí prvních tří obhajo-

vaných prácí v předmětné sekci, přičemž může místo běžného postupu - I., II. a III. mís-

to rozhodnout o udělení 1 x I. + 2 x II., 2 x II. + 1 x III., resp. 3 x III. místa. Celková fi-

nanční odměna pro ohodnocené práce se přitom neměnila. 

Nadřízeným orgánem odborných sekcí je Rada česko - slovenského kola SVOČ, 

která je složená z pověřených zástupců (děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, 

případně jmenovaný člen Rady česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty) z každé 

fakulty. Rada česko - slovenského kola SVOČ fakult je šestičlenná a jejím předsedou je 

zástupce fakulty, která pořádá - organizuje česko - slovenské kolo SVOČ. Rada česko - 

slovenského kola SVOČ garantuje regulérnost soutěže, řeší případné problémy odbor-

ných porot, sumarizuje výsledky z jednotlivých odborných sekcí, zajišťuje tisk diplomů a 

připravuje podklady děkanovi fakulty, která organizuje česko - slovenské kolo SVOČ pro 

slavnostní vyhlášení soutěže. 
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ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

Garantem soutěže byl děkan Stavební fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava, 

Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc. a záštitu na česko – slovenském kole SVOČ konaném 

dne 14. května 2002 převzal rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava, Prof.  Ing. Vác-

lav Roubíček, CSc., Dr.h.c. 

Organizačním garantem celé soutěže byl děkanem pořádající fakulty pověřen 

Doc. Ing. Petr Janas, CSc. ( petr.janas@vsb.cz ) z FAST VŠB TU Ostrava. Dále tech-

nicky soutěž zajišťují:  

Ing. Karel Kubečka   ( karel.kubecka@vsb.cz ) 

Ing. Filip Čmiel   ( filip.cmiel@vsb.cz ) 

Ing. Zdeněk Peřina   ( zdenek.perina@vsb.cz ) 

Ing. Pavlína Židková  ( pavlina.zidkova@vsb.cz ) 

Carmen Janíková   ( carmen.janikova@vsb.cz ) 

Organizační garanti za jednotlivé zúčastněné fakulty byli členy Rady čs. kola 

SVOČ. V případě, že se soutěže SVOČ nemohli zúčastnit, byli jimi pověření zástupci 

každé zúčastněné fakulty. Členové Rady čs. kola SVOČ z jednotlivých fakult se mini-

málně 10 dní před konáním soutěže zkontaktovali s organizačním vedoucím soutěže a 

nahlásili požadavky na vybavení místnosti pro všechny obsazované odborné sekce. 

Každá místnost, ve které probíhala soutěž, byla vybavena minimálně zpětným projekto-

rem, dataprojektorem a PC. Nerealizovatelné požadavky byly nejpozději 5 dní před ko-

náním soutěže konzultovány s cílem najít přijatelné řešení. 

Na základě písemné závazné objednávky, zaslané organizačnímu  vedoucímu 

SVOČ minimálně 10 dní před konáním soutěže, zajistil organizátor soutěže ubytování 

na kolejích VŠB TU Ostrava. 

Finanční odměny za vítězné práce byli vyplaceny v hotovosti při slavnostním vy-

hlášení výsledků soutěže po podpisu na výplatní listinu. V případě řešitelských kolektivů 

byla odměna vyplacena zástupci kolektivu předložené práce, který odměnu rozdělil me-

zi spoluřešitele. V případě neúčasti některého ze soutěžících na slavnostním vyhlášení 

výsledků soutěže převzal diplom a finanční odměnu člen Rady čs. kola SVOČ 

z příslušné fakulty. 
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ÚČASTNÍCI ČESKO – SLOVENSKÉHO KOLA SVOČ 

Společného, to je slovenského-česko kola SVOČ, se zúčastnily následně vyjme-

nované fakulty: 

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

 

(dále jen SvF STU Bratislava), 8132 68  Bratislava, Radlinského 11 

 07/59274-111, resp. 07/59274-klapka   07/5296 7027 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.  

 02/5292 3006,  02/5296 7027      belohorc@svf.stuba.sk 

Pověřený proděkan : Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 

 02/5927 4508,  02/5296 7027      fillo@svf.stuba.sk 

Předseda rady SVOČ : Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 

 02/5927 4508 ,  02/5296 7027      fillo@svf.stuba.sk 

 

Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně  

 

(dále jen FAST VUT Brno), 662 37 Brno, Veveří 95 
 

 05/4114 1111,  05/745 147 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc.  

 05/4114 7101,  05/745 147       dekan@fce.vutbr.cz 

Pověrený proděkan : Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc. 

 05/4114 7303,  05/745 147       straka.b@fce.vutbr.cz 

Předseda rady SVOČ : Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

 05/4114 7311,  05/745 147         bajer.m@fce.vutbr.cz 
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Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach  

 

(dále jen SvF TU Košice), 1042 01 Košice, Vysokoškolská 4 

 095/602 4101,  095/602 4101 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.  

 095/633 5311,  095/623 3219      kmet@tuke.sk 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. 

 095/602 4289,  095/.623 3219     kanocz@tuke.sk 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Vincent Kvočák, CSc. 

 095/602 41 12,  095/623 3219      kvocak@tuke.sk 

 

Stavební fakulta Českého vysokého učení technického v Praze  

 

(dále jen FSV ČVUT Praha), 166 29  Praha, Thákurova 7 

 02/2435 1111, 7 02/2431 0735 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc.  

 02/2435 4873,  02/2431 0737      dekan@fsv.cvut.cz 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Karel Mareš, CSc. 

 02/2435 4669,  02/2431 0782      mares@fsv.cvut.cz 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Jiří Máca, CSc. 

 02/2435 4500,  02/2431 0775     maca@sil.fsv.cvut.cz 
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Stavebná fakulta Źilinskej univerzity v Žiline  

 

(dále jen SvF ŽU Žilina), 01026  Žilina, Komenského 52  

 089/7634 818-9, 7 089/72 335 02  

Zastoupená :  

Děkan fakulty :           Prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.  

 041/2435 4873,  041/72 335 02     bujnak@fstav.utc.sk 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Libor Ižvolt, CSc. 

 041/7634 818,kl.429,  041/72 335 02  libori@fstav.utc.sk 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Karol Potoček, CSc. 

 041/7634 818,kl.209,  041/72 335 02  kpsu@fstav.utc.sk 

 

Stavební fakulta VŠB-Technické univerzity Ostravě  

 

(dále jen FAST VŠB Ostrava), 708 33 Ostrava-Poruba, Ludvíka Podéště 1875 
 

( 069/732 1111, 7 069/6914 215 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.  

 069/732 1316,  069/699 1356    jindrich.ciganek@vsb.cz 

Pověřený proděkan : Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. 

 069/732 1944,  069/ 699 1308    josef.aldorf@vsb.cz 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Petr Janas, CSc. 

 069/732 1308,  069/699 1358   petr.janas@vsb.cz 
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SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ 

 

Řešitel:   Tomáš Blumenstein - VUT Brno, Fakulta stavební  

student V. ročníku, obor: pozemní stavby 

Vedoucí práce:  Dr. Ing. Zdeněk Kala - VUT Brno, Fakulta stavební 

 Ústav stavební mechaniky 

 

 
 

Anotace práce:  
Součástí soutěžní práce je vytvořený program, který simuluje fyzikální, geomet-

rické a zatěžovací vstupní veličiny a vyhodnocuje únosnosti a pravděpodobnosti poru-

chy při velmi vysokém množství simulací. V další části bylo využito tohoto programu 

k parametrickým analýzám vlivů odchylek na pravděpodobnost poruchy pro různé druhy 

namáhání i pro různé přístupy stanovení zatížení s ohledem na EN1990. 

[      ] 14
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Úvod 
Současné navrhování stavebních konstrukcí se opírá především o rozsáhlý systém no-

rem, které pomocí součinitelů zabezpečují dostatečnou spolehlivost návrhu. S rozvojem 

výpočetní techniky a dynamicky se zvyšujícím výpočetním výkonem se však objevují 

výpočetní modely založené na spolehlivostní analýze. Tyto stochastické modely slouží 

nejen k řešení konkrétních úloh stavební praxe, ale i při úpravě normových přístupů. Při 

procesu zavádění evropských norem v České republice dochází ke kalibraci spolehli-

vostních součinitelů, jejichž výše bude mít zásadní dopady na míru spolehlivosti, ale i 

na ekonomickou náročnost stavebních konstrukcí po řadu let. 

Jedním z hlavních problémů programů využívajících simulační postupy je přesná analý-

za v oblasti velmi malých poruch. Proto je hlavní částí této práce naprogramování apli-

kace, která by co nejefektivněji řešila jednoduché úlohy s co největším počtem simulací. 

Využití této aplikace je možné nejen pro stanovení spolehlivosti jednotlivých konstrukč-

ních prvků, ale i pro optimalizaci výrobních parametrů se zaměřením na nejcitlivější 

charakteristiky. 

 

Základní pojmy a metody ocenění spolehlivosti namáhaných prutů 

Spolehlivost konstrukcí 

 

Spolehlivost v oboru stavebních konstrukcí definujeme jako schopnost konstrukce 

zachovávat svoje užitné vlastnosti po dobu životnosti konstrukce. Spolehlivost 

konstrukce vyjadřujeme vztahem 

 R > S 

kde R … odolnost konstrukce 

 S … účinky zatížení 

Pravděpodobnost poruchy, tedy pravděpodobnost, že tato podmínka nebude splněna je 

vyjádřena jako 

  )( SRPPf ≤=

[      ] 15
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Nadefinujeme-li rezervu spolehlivosti G jako 

 G = R – S 

potom podílem statistických parametrů G získáme index spolehlivosti 

 
G

G

s
m

=β   

který je považován za nézornější veličinu než Pf. 

Jsou-li náhodné proměnné S a R statisticky nezávislé, je možné statistické veličiny 

náhodné proměnné G zapsat jako 

  SRG mmm −=

 22
SRG sss +=  

Výslednou směrodatnou odchylku upravíme do tvaru 

 SRSRSRS
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a návrhovou podmínku spolehlivosti potom upravit do tvaru 

 d
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Tím dostáváme návrhovou podmínku spolehlivosti s formálně separovanými náhodnými 

proměnnými. 

 RdSRRSdRSS smsm βαβα )()( −≤+  

Zde αS(R), αR(S) jsou takzvané linearizační funkce, které se v intervalu prakticky se 

vyskytujících hodnot sR/sS mění jen málo v rozsahu 0,7 až 0,8. Tato skutečnost navodila 

myšlenku použít konstantních hodnot také pro αS(R), αR(S). Volba konstantních 

linearizačních funkcí umožňuje úplné oddělení extrémních hodnot zatížení a odolnosti. 

Tento postup je využit i v Eurokódu 1 [1], [2]. 

[      ] 16

Z pravděpodobnostního hlediska jsou návrhové hodnoty účinků zatížení a odolnosti 

definované pomocí návrhového indexu spolehlivosti βd. Eurokód 1 [1], [2] uvádí pro 

většinu mezních stavů únosnosti index spolehlivosti βd = 3,8. V závislosti na druhu a 

důsledcích poruch a také podle celkových ekonomických okolností se však mohou 

použít i vyšší nebo nižší hodnoty indexu spolehlivosti. 
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Stochastický model 

 

Většina stavebních konstrukcí je v současnosti řešena s použitím deterministických 

modelů, které všechny proměnné uvažují jako konstanty. Ve skutečnosti jsou však 

všechny fyzikální i geometrické charakteristiky náhodné. Model, který s nimi jako 

s náhodnými počítá, nazýváme stochastický. 

Rozlišujeme tři základní typy spolehlivostní analýzy konstrukcí: 

Statistická analýza – slouží k získání odhadů parametrů sledované náhodné odezvy. 

Pravděpodobnostní analýzy – kvantifikuje spolehlivost, resp. pravděpodobnost poruchy 

konstrukce 

Citlivostní analýza – slouží ke stanovení citlivosti sledované odezvy na proměnlivost 

jednotlivých vstupních veličin 

Při řešení stochastických úloh můžeme použít matematický výpočet v uzavřeném tvaru, 

což je ovšem značně náročné z hlediska matematických úprav a aplikovatelné pouze u 

nejjednodušších úloh, anebo některou z numerických simulačních metod. 

 

Základní numerické simulační metody 

 

Pro řešení problémů stochastické analýzy existuje řada simulačních metod, podrobnější 

přehled např. [3]. 

Základní metodou je Klasická metoda Monte Carlo (např. [4], [5]). Její podstata 

spočívá v opakované numerické simulaci řešeného problému. Pro každou simulaci jsou 

realizace náhodných vstupních veličin získávány podle svých rozdělení 

pravděpodobnosti. Generujeme náhodné číslo u na intervalu 0 až 1. Náhodná veličina X 

má spojité rozdělení pravděpodobnosti, její distribuční funkce ΦX. Realizaci X pro tuto 

simulaci získáme ze vztahu 

 x = ΦX
-1(u) 

[      ] 17

ve kterém ΦX
-1 je inverzní distribuční funkce náhodné veličiny X. Vygenerujeme n 

realizací veličin X1, X2, .. Xj a vypočítáme hodnoty funkce poruchy pro každou simulaci. 

Po provedení všech simulací máme statistický soubor rezervy spolehlivosti Z, který 

můžeme statisticky vyhodnotit. Pravděpodobnost poruchy je potom podíl případů zi ≤ 0 
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a celkového počtu simulací. Tato metoda není vhodná pro komplikované modely, např. 

systémy konečných prvků, vzhledem k časové náročnosti výpočtu. 

Za zakladatele této metody se považují američtí matematikové J. von Neuman a 

S. M. Ulam, kteří v r. 1949 publikovali článek „The Monte Carlo method“. Historicky prv-

ním příkladem použití metody Monte Carlo je Buffonova úloha pro určení hodnoty čísla 

π. 

V této práci použijeme právě klasickou metodu Monte Carlo, neboť je z uvedených me-

tod nejpřesnější. 

Metoda Importance Sampling odstraňuje hlavní nevýhodu základní metody Monte 

Carlo, tedy nutnost velkého počtu simulací k odhadu malých pravděpodobností. 

Náhodné veličiny nejsou generovány podle původních rozdělení pravděpodobnosti, ale 

podle upravených tak, aby k poruchám docházelo často. Prostor náhodných veličin se 

transformuje pomocí uměle zavedené váhové funkce. Pravděpodobnost poruchy 

stanovujeme transformovaným vztahem se zavedenou váhovou funkcí, např. [3]. Tuto 

metodu lze použít i pro další transformace, např. nemáme-li před výpočtem dostatek 

informací o oblasti poruchy. 

Metoda Latin Hypercube Sampling poskytuje velmi dobré odhady střední hodnoty a 

směrodatné odchylky odezvy konstrukce při menším počtu simulací. Definiční obor 

funkce ΦX je rozdělen na N intervalů o pravděpodobnosti 1/N. Reprezentativní hodnoty 

simulované veličiny jsou při simulaci vybírány náhodně na základě premutací celých 

čísel 1, 2, .. N. Každý interval je pro každou veličinu vybrán právě jednou. Při výpočtu je 

vhodné pracovat s tabulkou náhodných permutací, která obsahuje náhodné permutace 

celých čísel 1, 2, .. N pro každou náhodnou veličinu. Výsledkem takových simulací 

můžou být hodnoty rezervy spolehlivosti Z a odhady statistických parametrů náhodné 

proměnné Z, tedy střední hodnota, směrodatná odchylka, koeficient šikmosti a 

koeficient špičatosti. 

Metoda Updated LHS odstraňuje statistickou závislost mezi jednotlivými náhodnými 

veličinami. 

Přibližná metoda FORM (First Order Reliability Method) je založena na linearizaci 

funkce poruchy. Vstupní veličiny jsou transformovány do prostoru normovaných 

normálních veličin, návrhový bod leží na funkci poruchy s nejmenší vzdáleností od 

počátku. Nevýhodou může být problematičnost nalezení návrhového bodu, existuje-li 
[      ] 18
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několik lokálních minim, můžou se výsledky metody FORM lišit o několik řádů od 

přesné hodnoty. 

Přibližná metoda SORM (Second Order Reliability Method) používá k aproximaci 

mezního stavu v návrhovém bodě kvadratickou funkci. Je přesnější než FORM, ale 

potíže s určením návrhového bodu zůstávají. 

Metoda Stochastických konečných prvků (SFEM) je založena na klasické metodě 

konečných prvků v deformační variantě, ke které je určitým způsobem připojena 

stochastická část. Simulované veličiny většinou vycházejí z korelovaných náhodných 

polí. Existuje celá řada variant SFEM, podrobněji v [3]. 

 

Statistická rozdělení 

 

Normální rozdělení (též Gaussovo) je charakterizováno dvěma parametry: střední 

hodnota mx a směrodatná odchylka sx. Jedná se o nejčastěji se vyskytující rozdělení. Je 

použito jednak pro vstupní fyzikální a geometrické charakteristiky i pro rozdělení stálého 

zatížení. 

Rovnoměrné rozdělení je používáno pro geometrické charakteristiky. 

Lognormální rozdělení je částečně sledováno u meze kluzu, avšak s natolik malou 

šikmostí, že ji běžně zanedbáváme. 

Gumbel max je rozdělení, které odpovídá nahodilému zatížení. 

Existují desítky dalších statistických rozdělení, které však v této práci nepoužíváme. 

 

Generátory 

  

Všechny numerické simulační metody vyžadují k provedení simulací stanovení nume-

rické realizace vstupních náhodných proměnných – náhodných čísel. Použití fyzikálních 

generátorů, které vytvářejí náhodná čísla na základě fyzikálních náhodných procesů 

v přídavném zařízení počítače, je nákladné a spojené s mnoha teoretickými obtížemi. 

Používáme proto generátorů pseudonáhodných čísel, které můžeme realizovat progra-

mově. 

[      ] 19
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Na posloupnost pseudonáhodných čísel klademe často tyto základní požadavky: rov-

noměrné rozložení, statistickou nezávislost, reprodukovatelnost, rychlé generování. 

Nejčastěji se při generování pseudonáhodných čísel uplatňuje varianta rovnoměrného 

rozložení na intervalu 0 .. 1. 

Často používaným algoritmem je, viz [6], kongruentní metoda generování pseudoná-

hodných čísel. V lineárním kongruentním generátoru se posloupnost pseudonáhodných 

čísel získává na základě vztahu: 

 ( ) mcaXX nn mod1 +=+  

kde a, X0, c, m jsou přirozená čísla. Nazýváme je takto: 

X0 … počáteční hodnota, 

A … multiplikativní konstanta, 

c … aditivní konstanta, 

m … modul. 

Na výběru a těchto čísel závisí perioda a rozložení posloupnosti generovaných pseudo-

náhodných čísel. Při výběru modulu m se snažíme zpravidla splnit požadavek na co 

největší periodu posloupnosti. Stejně tak konstanty a, c vybíráme tak, aby perioda ge-

nerátoru byla co největší, tj. právě rovna modulu m. Tento požadavek lze splnit za pod-

mínek: 

c a m jsou navzájem nesoudělná čísla. 

b = a – 1 je dělitelné číslem p pro libovolné p, jež je dělitelem čísla m. 

b je dělitelné čtyřmi, jestliže m je dělitelné čtyřmi. 

Z mnoha metod, které byly pro generování pseudonáhodných čísel vytvořeny, uveďme 

pro ilustraci ještě alespoň jednu: Zvolíme s-místné číslo, povýšíme je na druhou a vypí-

šeme s prostředních číslic. S takto nalezeným s-místným číslem proces opakujeme. Pro 

dostatečně velké s je možno nalezené číslice považovat za číslice s-místných pseudo-

náhodných čísel z intervalu 0 .. 1. 
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Transformace na požadovaný typ rozdělení 

 

Získanou posloupnost náhodných čísel rovnoměrně rozdělených na intervalu 0 .. 1 

musíme ztransformovat na statistický soubor s takovým rozdělením, které používáme 

pro výpočet. Pro vlastní provádění transformace existuje několik metod, které 

využíváme podle toho, o jaké rozložení jde, a současně musíme vzít v úvahu přesnost a 

efektivnost celého procesu. Nejčastějšími metodami pro transformování náhodných 

čísel na zadané rozložení pravděpodobnosti jsou: metoda inverzní transformace, meto-

da vylučovací a metoda kompoziční. 

Jelikož řada náhodných veličin se v technické praxi uvádí useknutými histogramy, je 

možno s výhodou provést transformaci metodou vylučovací. Uvažujme náhodnou ve-

ličinu k s funkcí rozdělení pravděpodobnosti f(k). Realizace náhodné veličiny budeme 

hledat na intervalu k1, k2, funkce f(k) bude mít maximální hodnotu M. Postup transfor-

mace je možné zapsat takto: 

Generujeme číslo x rovnoměrně rozdělené na intervalu k1, k2. 

Generujeme číslo y rovnoměrně rozdělené na intervalu 0, M. 

Jestliže y < f(x), pak x prohlásíme za hodnotu náhodné veličiny k, jinak opakujeme celý 

postup znovu. 

U funkcí, které nemají zprava, zleva nebo zprava i zleva ohraničený definiční obor, 

musíme provést určité zanedbání a učinit jistou restrikci funkce hustoty na ohraničený 

interval. 

Při využití metody inverzní transformace nejprve vypočítáme distribuční funkci 

příslušného rozdělení pravděpodobnosti, která má obor hodnot 0 .. 1. Poté přiřazujme 

každé hodnotě z rovnoměrně rozděleného statistického souboru hodnotu z definičního 

oboru distribuční funkce. Výhodou této metody je velká přesnost a spolehlivost. 

 

Postupy stanovení zatížovacích charakteristik 
Základní postup vycházející z návrhové podmínky spolehlivosti nerozčleňuje zatížení na 

stálé a nahodilé. 

Návrhová podmínky spolehlivosti z EC1: 
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 RdSRRSdRSS smsm βαβα )()( −≤+  

při uvažování β = 3,8 

  αS(R) = 0,7 

  αR(S) = 0,8 

Tento postup počítá s normálním rozdělením účinku zatížení. 

Směrodatná odchylka vychází ze směrodatné odchylky zjištěné únosnosti, přičemž 

parametrickou analýzu provádíme pro různá k, kde 

 k = ss / sr 

 

Postupy v EN 1990 

 

Základní evropská norma pro navrhování stavebních konstrukcí prEN 1990 uvádí 

alternativní postupy pro stanovení účinku zatížení, o nichž se má rozhodnout v 

národních přílohách jednotlivých členských zemí CEN. Jednou z důležitých otázek je 

stanovení základní kombinace zatížení a dílčích součinitelů zatížení pro trvalou i 

dočasnou návrhovou situaci, pro kterou se v prEN 1990 uvádějí tři alternativní postupy. 

Postupy doporučené v prEN 1990 vedou k rozdílným úrovním spolehlivosti konstrukcí, 

které jsou však ve většině případů vyšší než spolehlivost při postupu podle současné 

ČSN P ENV 1991-1. Ukazuje se, že pro zpracování národní přílohy k prEN 1990 jsou 

nezbytné další kalibrační studie.  

[      ] 22

Nové operativní Eurokódy pro navrhování stavebních konstrukcí budou již od příštího 

roku postupně nahrazovat předběžné normy ENV. V současnosti jsou již dokončeny 

dva základní dokumenty prEN 1990 a prEN 1991-1-1 a probíhá transformace dalších 

norem. Během několika příštích let by tedy měla téměř celá Evropa navrhovat 

konstrukce podle jednotných metodických předpisů. Nové Eurokódy budou zavedeny s 

doplňujícími národními přílohami jako platné národní normy (u nás jako normy 

ČSN EN). Dosud platné předpisy, které jsou v rozporu s dokumenty CEN, se budou 

postupně měnit nebo rušit. Prostřednictvím národních příloh bude umožněna národní 

volba numerických hodnot řady ukazatelů spolehlivosti, hodnot některých druhů zatížení 

a také výběr z alternativních postupů výpočtu. Půjde tedy o závažná rozhodnutí, na 

která je zapotřebí se dobře připravit.  
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Proto se v současné době u nás i v dalších evropských zemích CEN zpracovávají 

podkladové materiály, na jejichž základě bude možno doporučit do národních příloh 

alternativní postup výpočtu a stanovit ukazatele spolehlivosti.   

 V současné době uvádí norma prEN 1990 tři alternativní postupy kombinace 

zatížení pro trvalou i dočasnou návrhovou situaci. První dva postupy jsou převzaty 

z předběžné normy ENV 1991-1, třetí alternativa nevykazuje použitelné výsledky. 

V české národní příloze k prEN 1990 bude tedy zapotřebí zvolit vhodný postup 

kombinace stálých a nahodilých zatížení. O těchto postupech dále podrobněji 

pojednává [12]. 

Postupy: 

 A. Podle vztahu (6.10) v prEN 1990 [8] se návrhová hodnota Ed účinku 

zatížení stanoví ze vztahu  

Ed = γG Gk + γQ Qk + γW ψW Wk 

 B. Podle dvojice rovnic (6.10a) a (6.10b) v prEN 1990 [8] je možno 

alternativně použít výrazů 

Ed = γG Gk + γQ ψQ Qk + γW ψW Wk  

Ed = ξ γG Gk + γQ Qk + γW ψW Wk  

Při výpočtu rozhoduje méně příznivý z těchto vztahů.  

 

Pro stanovení vlivu nahodilých zatížení jsou charakteristické hodnoty Gk, Qk vyjádřeny 

prostřednictvím poměru χ nahodilých zatížení Qk k celkovému zatížení Gk+Qk . Zatížení 

větrem zanedbáváme. 

χ = Qk/(Gk+Qk)  

0 ≤ χ ≤ 1 

Značka Základní 

veličina 

Roz

d  

Cha

r. h. 

Průměr S. odch. 

G Stálé zatížení N Gk Gk 0,1 Gk 

Q Užitné (50 let) GU

M 

Qk 0,6 Qk 0,21Qk 
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Aplikace MultiSim 
Pro řešení úloh spolehlivosti byla vyvinuta celá řada programů, a to univerzitních i 

komerčních. Podrobnější přehled uvádní např [3]. 

Tyto programy umožňují provést velmi kvalitní stochastickou analýzu složitých modelů 

včetně propojení na systémy MKP. Nabízejí mnoho způsobů statistického rozdělení, ale 

jsou limitovány počtem simulací. 

Vzhledem k tomu, že požadavkem bylo řešení oblasti poruchy, tedy oblasti s velmi 

malou pravděpodobností, bylo prakticky nemožné použít některý ze stávajících 

programů. 

Proto bylo jedním z hlavních úkolů diplomové práce naprogramovat aplikaci, která by co 

nejefektivnějším způsobem simulovala velké množství náhodných dat a dokázala s nimi 

pracovat. 
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Základem simulačního modulu je kvalitní generátor náhodných čísel. Použil jsem 

generátor od Dr. Ing. Z. Kaly, který nemá dohledatelnou opakovanost simulovaných 

čísel, tedy nevytváří v rozsahu několika milionů čísla pseudonáhodná. Na začátku 

simulace integruji funkci a získávám distribuční funkci. Poté simuluji náhodná čísla 
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v intervalu 0..1 a na distribuční funkci jim přiřazuji x-ové hodnoty, které ukládám do 

paměťového pole. 

Při tvorbě celého tohoto procesu jsem kladl maximální důraz na optimalizaci algoritmu. 

V průběhu integrování jsou vytvářena pomocná pole hodnot, která napomáhají 

rychlému zařazení simulovaných čísel a podobně. Současně jsem průběžně kontroloval 

správnost procesu na výstupních číselných polích, a to jak procedurami pro 

vyhodnocení statistických souborů, tak vyexportováním výsledků a kontrolou 

v komerčních statistických programech. 

Důležité rovněž bylo ověření simulačních procedur při simulování více proměnných. 

Celý proces je náročný na velikost operační paměti, neboť pro rychlé zpracování je 

vhodné udržet všechna vstupní i výstupní číselná pole v paměti. Avšak i to se podařilo 

zoptimalizovat. Program byl zkoušen na pracovní stanici s 1 GB RAM a bez jakýchkoliv 

problémů pracoval i s 20 miliony simulací. 

Při další práci jsem postupně programoval jednotlivé metody výpočtu a to jak zatížení, 

tak způsoby namáhání. 

Program je rovněž vybaven modulem pro dávkové výpočty, které umožňují nadefinovat 

parametrickou analýzu při stovkách výpočtů s mnohamilionovými simulacemi. 

 

Srovnání aplikace normálního a rovnoměrného rozdělení geometric-
kých veličin 
Pro geometrické veličiny válcovaných nosníků mají výrobci definované toleranční meze 

c. Uvažujeme-li, že tyto geometrické veličiny mají rovnoměrné rozdělení, simulujeme 

pro výpočet náhodné realizace na intervalu m – c až  m + c. Pokud však vycházíme 

z rozdělení normálního, počítáme s tím, že v intervalu m – c až  m + c se nachází 95% 

realizací, a tedy že směrodatná odchylka s je přibližně rovna 2c. 

Provedeme tedy srovnávací výpočet pro obě varianty a porovnáme výsledné soubory 

únosností taženého prutu a jejich statistické parametry. 
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Geometrické veličiny mají rovnoměrné rozdělení 

 

Pro 10.000.000 simulací provedeme výpočet únostnosti IPE 270 v prostém tahu. 

Geometrické a fyzikální veličiny použité ve výpočtu naleznete v následující tabulce. Tyto 

hodnoty vycházejí z [7] a jsou založeny na vstupech získaných měřeními skutečných 

výrobků v průběhu několika let. 

Veličina Zn. Rozdělení Střední hodnota Odchylka / meze 
Mez kluzu fy NORM 295,69 MPa 26,76 MPa
Výška IPE h ROVN 270 mm ± 3 mm
Tloušťka pásnice t2 ROVN 10,2 mm ± 1,5 mm
Tloušťka stojny t1 ROVN 6,6 mm ± 0,75 mm
Šířka IPE b DET 135 mm 

 

 

Kontrolní histogram rovnoměrně rozdělené výšky IPE profilu. 
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Histogram výsledné únosnosti IPE profilu v tahu. 

Výsledný statistický soubor únosností v tahu má normální rozdělení. Střední hodnota 

únosnosti 1301,44 kN, směrodatná odchylka 138,85 kN. 

 

Geometrické veličiny mají normální rozdělení 

 

Pro 10.000.000 simulací provedeme výpočet únostnosti IPE 270 v prostém tahu. 

Geometrické a fyzikální veličiny použité ve výpočtu naleznete v následující tabulce. Tyto 

hodnoty vycházejí z [7] a jsou založeny na vstupech získaných měřeními skutečných 

výrobků v průběhu několika let. 

Veličina Zn. Rozdělen Střední hodnota Sm. odch. 
Mez kluzu fy NORM 295,69 MPa 26,76 MPa
Výška IPE h NORM 270 mm 1,5 mm
Tloušťka pásnice t2 NORM 10,2 mm 0,75 mm
Tloušťka stojny t1 NORM 6,6 mm 0,375 mm
Šířka IPE b DET 135 mm 
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Histogram výsledné únosnosti IPE profilu v tahu. 

Výsledný statistický soubor únosností v tahu má normální rozdělení. Střední hodnota 

únosnosti 1301,38 kN, směrodatná odchylka 133,88 kN. 

 

Závěr 

 

Při použití normálního a rovnoměrného rozdělení geometrických charakteristik taženého 

válcovaného ocelového nosníku získáváme srovnatelné výsledky. Střední hodnota se 

téměř neliší a směrodatná odchylka se liší o 3,6%. 

Ve výpočtech budeme používat normální rozdělení, které odpovídá charakteristikám 

získaným od výrobců, avšak s vědomím, že ani použití rovnoměrného rozdělení by 

výrazně neovlivnilo výsledné pravděpodobnosti poruchy. 
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Model taženého prutu 

Vstupní statistické charakteristiky materiálových a geometrických veličin 

 

Veškeré výpočty provádíme na ocelovém válcovém profilu IPE 270. Důvodem je 

zejména skutečnost, že se jedná o jeden z nejvíce užívaný válcovaný profil v praxi. 

Geometrické a fyzikální veličiny použité ve výpočtu naleznete v následující tabulce. Tyto 

hodnoty vycházejí z [7] a jsou založeny na vstupech získaných měřeními skutečných 

výrobků v průběhu několika let. 

Veličina Zn. Rozdělen Střední hodnota Odchylka 
Mez kluzu fy NORM 295,69 MPa 26,76 MPa
Výška IPE h NORM 270 mm 1,5 mm
Tloušťka pásnice t2 NORM 10,2 mm 0,75 mm
Tloušťka stojny t1 NORM 6,6 mm 0,375 mm
Šířka IPE b DET 135 mm 

 

Parametrická analýza byla provedena pro směrodatnou odchylku nejcitlivějších veličin, 

tedy fy a t2 a to v rozsahu ± 15% při kroku 5%. 

 

Výpočet únostnosti 

 

Všechny veličiny byly při výpočtu převedeny na základní jednotky SI. Únosnost je 

v každé simulaci stanovena ze vztahu 

   yfAR ⋅=

kde plocha průřezu A je 

  )2(2 212 thtbtA −⋅+⋅⋅=

Výsledná únosnost je vždy statistickým souborem s normálním rozdělením. 

 

Statistické charakteristiky zatížení 
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Prvek je namáhán silami na obou koncích, jedná se tedy o prostý tah. Vzhledem 

k tomu, že se nejedná o stabilitní úlohu, nezáleží v modelu na délce prutu. 

 

 

Statistické parametry zatížení vychází z podmínky spolehlivosti a jsou řešeny pro různá 

k – podíly směrodatných odchylek zatížení a únosnosti. 

 

Výsledky parametrické analýzy 

 

0

0,00002

0,00004

0,00006

0,00008

0,0001

0,00012

0,00014

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

Pr

avd. poruchy v závislosti na poměru směrodatných odchylek zatížení a únosnosti. 

 

Pro podíl směrodatných odchylek zatížení a únosnosti k v rozmezí 0,6 .. 1,2 vykazuje 

parametrická analýza srovnatelné výsledky (viz dále). Rovněž se jedná o nejčastější 

podobu skutečného zatížení konstrukčního prvku. 
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ZÁVĚR 

 

Z provedené analýzy vyplývá, že při uvažování k v intervalu 0,8 .. 1,2 by se měla 

pohybovat směrodatná odchylka meze kluzu v hodnotách do 27,5 MPa a směrodatná 

odchylka tloušťky pásnice do 0,80 mm, tedy toleranční mez ± 1,6 mm. Prokázali jsme 

tedy, že v současnosti používané materiálové a geometrické charakteristiky jsou 

vyhovující. 

 

Model taženého prutu dle prEN1990 

Vstupní statistické charakteristiky materiálových a geometrických veličin 

 

Veškeré výpočty provádíme na ocelovém válcovém profilu IPE 270. Důvodem je 

zejména skutečnost, že se jedná o jeden z nejvíce užívaný válcovaný profil v praxi. 

Geometrické a fyzikální veličiny použité ve výpočtu naleznete v následující tabulce. Tyto 

hodnoty vycházejí z [7] a jsou založeny na vstupech získaných měřeními skutečných 

výrobků v průběhu několika let. 

Veličina Zn. Rozdělen Střední hodnota Odchylka 
Mez kluzu fy NORM 295,69 MPa 26,76 MPa
Výška IPE h NORM 270 mm 1,5 mm
Tloušťka pásnice t2 NORM 10,2 mm 0,75 mm
Tloušťka stojny t1 NORM 6,6 mm 0,375 mm
Šířka IPE b DET 135 mm 

 

Parametrická analýza byla provedena pro směrodatnou odchylku nejcitlivějších veličin, 

tedy fy a t2 a to v rozsahu ± 15% při kroku 5%. 
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Výpočet únostnosti 

 

Všechny veličiny byly při výpočtu převedeny na základní jednotky SI. Únosnost je 

v každé simulaci stanovena ze vztahu 

   yfAR ⋅=

kde plocha průřezu A je 

  )2(2 212 thtbtA −⋅+⋅⋅=

Výsledná únosnost je vždy statistickým souborem s normálním rozdělením. 

Zatížení uvažujeme podle postupu A. 
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Závěr 

 

Navrhované koeficienty 1,35 a 1,5 jsou zbytečně nadhodnocené. Provedená analýza 

potvrzuje i výsledky Prof. Holického 

Další analýzy 
Vzhledem k omezení rozsahu této práce nepublikuji všechny provedené výpočty. 

Další provedené analýzy: 

Tažený prut dle prEN1990 alternativou B 

Ohýbaný prut řešený s vlivem klopení 

Ohýbaný prut řešený s vlivem klopení dle prEN1990 

Tlačený prut řešený s vlivem vzpěru (v přípravě) 

Aplikace MultiSim je vhodná a připravena pro řešení jakékoli další analýzy, zejména 

jednotlivých konstrukčních prvků, které mají relativně jednoduchý výpočtový model, ale 

vyžadují řešení s velkým množstvím simulací. 
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DYNAMICKÝ VÝPOČET MOSTNEJ KONŠTRUKCIE 

 

Řešitel:   Martin  Benko - Žilinská Univerzita, Stavebná fakulta,  

Študent V. ročníku, odbor: Objekty dopravných  stavieb 

 

Vedoucí práce:  Ing. Branislav Kubík - Žilinská Univerzita, Stavebná fakulta,  

Katedra stavebnej mechaniky 

 

 
 

Anotace práce:  
Metóda konečných  prvkov a výpočtové modely, ktoré ju používajú sa veľmi rých-

lo rozvíjajú. To ich predurčuje k tomu, aby  v blízkej budúcnosti dokázali počítať 

s takými modelmi konštrukcií, ktorých výsledky budú úplne odpovedať  experimentálne 

zisteným hodnotám. Riešenie témy spočíva vo  vytvorení modelu. Výpočty statických 

pôsobení  na konštrukcií, vlastných frekvencií, amplitúdových  charakteristík.  
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Úvod 
Na katedre mechaniky SvF ŽU v Žiline mi bola zadaná práca ŠVOČ pod názvom „Dy-
namický výpočet mostnej konštrukcie“. Úlohou bolo vypracovať výpočet vlastných 

tvarov kmitania,frekvencií a výpočet amplitúdových charakteristík. 

              Pre výpočet bola vybraná predpätá betónová mostná konštrukcia na ceste 

II/583 cez rieku Váh. Most má štyri polia, pričom najdlhšie pole má dĺžku 82m.  

              Riešenie témy spočíva vo vytvorení modela. Tento model je priestorový do-

skostenový. Na modely sú urobené  výpočty statických pôsobení na konštruk-

cií,vlastných frekvencií, amplitúdových charakteristík. Pri každom výpočte sa nachádza 

vyhodnotenie . 

              Práca je rozdelená do 2 častí. Hlavná časť obsahuje 4 kapitoly,31 strán, 18 ob-

rázkov,9 tabuliek. Príloha obsahuje 20 strán, 16 grafov, 23 obrázkov ,1 tabuľku . 

              V kapitole 2 sa nachádza stručný popis Metódy konečných prvkov a jej uplat-

nenia v dynamike stavebných konštrukcií. Sú tu vysvetlené základné princípy metódy a 

modelovania konštrukcií v jej duchu, spôsob riešenia vlastného kmitania konštrukcie. 

Osobitná časť je venovaná výpočtu odozvy konštrukcie na harmonické zaťaženie.  

              Celá kapitola 3 sa venuje samotným výpočtom konštrukcie. Kapitola je rozde-

lená na 3 častí. V časti 3.1 je podrobne popísaná konštrukcia, ktorá je predlohou mode-

lov použitých pri výpočte. Postup akým sa dospelo ku konečným modelom je opísaný 

v časti 3.2.  V časti 3.3 je popísaný výpočtový systém FEAT, ktorý bol použitý ku kom-

pletným výpočtom mostnej konštrukcie. Nachádza sa tu popis jednotlivých konečných 

prvkov používaných systémom FEAT ako i stručný popis ďalších možností systému a 

popis jednotlivých typov výpočtov a zapracovanej teórie. Samotná voľba a vytvorenie 

výpočtových modelov v duchu MKP a systému FEAT je uvedená v časti 3.4. Osobitne 

sa venuje pozornosť vytvoreniu doskostenového modelu. Podrobne je tu popísaný po-

stup a všetky potrebné vstupné údaje. Na konci je stručne spomenutá schéma výpo-

čtov.  

              Časť  3.5 obahuje statické výpočty pôsobenia mostnej konštrukcie na  modeli. 

              Časť 3.6 obsahuje výpočty vlastných tvarov a vlastných frekvencií  modelu . 

              V časti 3.7 je venovaná pozornosť výpočtu amplitúdových charakteristík  

modelu v závislosti od miesta zaťaženia harmonicky premennou budiacou silou a 

miesta výpočtu odozvy. V závere je opäť vyhodnotenie modelu. 
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              Závery vyplývajúce z celej práce sú v kapitole 4. V ďalších kapitolách je 

zoznam literatúry a kompletný prehľadný obsah.  

              Obrázky ohybových čiar od statického zaťaženia , vlastných tvarov kmitania a 

grafy amplitúdových charakteristík sa nachádzajú v prílohe. 

 

Dynamický výpočet mostnej konštrukcie 
              Základným predpokladom úspešného používania MKP v praxi je výpočtová 

technika a v neposlednom rade aj odpovedajúce programové vybavenie. V dnešnej do-

be sú oba tieto predpoklady splnené a aj ďalej sa veľmi rýchlo rozvíjajú. Preto sa stále 

častejšie hovorí o zdokonaľovaní samotných modelov konštrukcií. A to nielen spresňo-

vaním samotného výpočtu zjemňovaním delenia, zavádzaním nových prvkov, ale aj 

samotnou tvorbou modelu. Dnešná výpočtová technika ponúka možnosť robiť tiež tzv. 

parametrické štúdie, čiže závislosti nejakých výstupných hodnôt na hodnotách vstup-

ných, ktoré meníme v nejakom intervale. Ďalším krokom týchto štúdií je samotné od-

skúšanie konštrukcie buď statickou alebo dynamickou zaťažovacou skúškou. Jej vý-

sledky sa porovnajú s výsledkami parametrickej štúdie a tak potom môžeme potvrdiť 

alebo vyvrátiť postup pri modelovaní na počítači. Ak sa v budúcnosti vyskytne podobná 

konštrukcia vieme s dostatočnou presnosťou odhadnúť ako sa bude chovať a to práve 

za pomoci už vyzískaného spôsobu modelovania resp. už existujúceho modelu. Nieke-

dy v budúcnosti sa táto problematika iste spracuje do takej podoby, aby bolo málo alebo 

vôbec potrebné robiť drahé a časovo náročné zaťažovacie skúšky. 

              Hlavná časť tejto práce je venovaná práve zisťovaniu odozvy konštrukcie na 

rôzne spôsoby zaťaženia. Okrem toho je tu načrtnutý aj postup vytvárania modelu kon-

štrukcie, ktorý vedie k dostatočne presnému výsledku, ktorý však nemôžem dostatočne 

doložiť pretože neboli na konštrukcii vykonané dynamické zaťažovacie skúšky. Pri za-

ťažovaní bola vyhodnocovaná iba prvá vlastná frekvencia konštrukcie. 
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Popis mostnej konštrukcie 
              Most bude slúžiť na prevedenie cestnej komunikácie (typ MS 11,5/60), ktorá 

križuje rieku Váh pod uhlom 15°, ale statický bude pôsobiť ako kolmý. Pôdorysne je 

komunikácia v priamke a v prechodnici L=80m. Výškovo je situovaný v stúpaní 4,5% a 

vo vrcholovom oblúku R=2500 m. Smerové a výškové zakrivenie konštrukcie je zane-

dbateľné a neuvažuje sa s ním v statickom a ani dynamickom výpočte. 

              Každý pás prevádzanej komunikácie (resp. Mostnej konštrukcie) je navrhnutý 

samostatne a v konečnom štádiu pôsobí ako spojitý nosník o štyroch poliach s jednou 

rámovou  stojkou piliera č.4 . Mostná konštrukcia je navrhnutá  ako jeden dilatačný ce-

lok. Rozpätie jednotlivých polí sú: 

pole č.1 – 24,00 m   pole č.2 – 36,00 m   pole č.3 – 82,00 m   

pole č.4 – 60,00 m 

Nosnú konštrukciu tvorí spojitý nosník so 4 poliami. V 3 a 4 poli má konštrukcia pre-

menný prierez s nábehom nad pilierom 4, v ostatných poliach má konštantný  prierez. 

Výška prierezu je premenná od 2,6 po 6,04m. Priečný rez  je jednokomorový so šikmý-

mi trámami. 

Obr. 2. Schéma mosta cez rieku Váh v pozdľžnom sme-

 Obr. 1. Priečne rezy mostnej konštr. nad podperou,  strede poľa a 4. piliera 

              Mostná konštrukcia je v súčastnej dobe vo výstavbe.Termín dokončenia je 

11/2002. Modeluje sa nosná konštrukcia bez vozovky a ostatných zariadení. Bola to 

požiadavka Katedry stavebnej mechaniky, pretože sa uvažuje s dvoma skúškami. Jed-

na na   konštrukcií bez príslušenstva a vozovky  a druhá  po dokončení. Výsledky 
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a pozorovanie budú súčasťou  správy a úlohy VEGA 1/7291/20 Analýza súčasných dy-

namických problémov niektorých stavebných konštrukcií v doprave, prof. Ing. Jozef 

Melcer,DrSc . 

              Ako materiál bude použitý dodatočne predpätý betón B 500. Celá konštrukcia 

bude budovaná dvoma technológiami : 

- monolitický  predpätý betón budovaný  na  pevnej skruži- 1. a 2.  pole 

- monolitický  predpätý betón budovaný  letmou betonážou 3. a 4. pole 

              Predpínacie sily sú do konštrukcie zavedené pomocou káblov tvorených dva-

nástimi spletenými lanami Lp 15,5/1800. 

              Ako betonárska  výstuž je použitá oceľ 10425(V). Pre zníženie vplyvu účinkov 

dotvarovania, ako aj zvýšenie tuhosti a nosnoti  prierezu, je v dolnej doske v pozdĺžnom 

smere navrhnutá mäkká výstuž v množstve 2% z plochy dolnej dosky. 

              Na pravej strane mosta bude na rímse umiestnené zvodidlové zábradlie. 

              Krajné opory 1 a 5 sú riešené jako úložné prahy na pilotách z betónu B330.             

Medziľahlé opory sú masívne z betónu B 400. Ich tvar je riešený tak, aby vyhovoval  

z hydraulického hľadiska, keďže sú umiestné vo Váhu. Zároveň ich tvar umožňuje uložiť 

nosnú konštrukciu ako kolmú. 

              Nosná konštrukcia bude úložená na hrncových ložiskách HLK, okrem podpery 

4, ktorá  bude monolitický spojená s pilierom. 

              Most je projektovaný  na  pohyblivé  zaťaženie  triedy  A  podľa     STN736203 

.Dĺžka premostenia je 200,40 m. 

              Vo všetkých výpočtoch je uvažované s nasledovnými  materiálovými charakte-

ristikami 

tabuľka 0-1 
Materiál Eb (MPa) ρ (kgm-3) µ α (mK-1) 

B500 38500 2500 0.15 1,2.10-5 

B400 33000 2500 0.15 1,2.10-5 
     

Eb modul pružnosti betónu v ťahu a tlaku 

ρ objemová hmotnosť 

µ Poissonov súčiniteľ 

α súčiniteľ teplotnej rozťažnosti 
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Princíp voľby výpočtových modelov 
              Je  dôležité, aby výpočtový model čo najlepšie vystihoval danú konštrukciu, ale 

nemenej dôležitá je i časová náročnosť pri výpočtoch a nároky na pamäť a diskovú ka-

pacitu počítača. Okrem iného cieľom tejto práce bolo aj to, aby sa tieto výpočty robili na 

komerčne dostupnej technike a programovom vybavení. Preto som skúšal modely vo  

výpočtovom systéme FEAT 4.1.Dynamický  výpočet mostnej konštrukcie som robil na  

doskostenovom modeli.V tejto časti uvádzam len stručný popis  modelu a výstupy vý-

sledkov vlastných frekvencií. 

 

Popis výpočtového systému FEAT(Final Element Analysys  Tools) 

 

              Výpočtový systém FEAT je výkonným nástrojom pre numerickú analýzu sta-

vebných a niektorých strojných konštrukcií tvorených prútmi, doskami, stenami alebo 

škrupinami. K výpočtom využíva deformačnú variantu metódy konečných prvkov. Sú 

v ňom použité jedny z najlepších konečných prvkov. Systém sa skladá z troch častí. Pr-

vá je tzv. preprocesor, v ktorom sa grafickou formou zadávajú všetky vstupy. Je to sa-

motný model, zaťaženia, kombinácie, podoprenie, nelineárne časti, funkcie zaťažení 

atď. Práca v tomto prostredí je veľmi pohodlná a umožňuje veľmi výkonné editovanie, 

ktoré nemá obdobu. Druhá časť je samotný numerický riešič. Do neho prichádzajú 

vstupy pomocou súborov z preprocesoru. Je možné robiť 7 druhov výpočtov: 

Statický (lineárny) výpočet 

Statický (geometricky nelineárny) výpočet 

Dynamický výpočet vlastných frekvencií a vlastných tvarov kmitania 

Dynamický výpočet vynúteného harmonického kmitania 

Dynamický výpočet vynúteného obecného neharmonického kmitania 

Stabilitný výpočet (vlastné tvary vybočenia) 

Výpočet vplyvových čiar  

              Poslednou časťou systému je tzv. postprocesor. Slúži na grafické alebo nume-

rické vyhodnotenie výstupov výpočtu, jeho analýzu a v neposlednom rade obsahuje aj 

modul na návrh a posúdenie konštrukcií podľa platných noriem. 
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              Celý systém je programovo veľmi dobre spracovaný, nie sú tu žiadne závažné 

chyby pri výpočtoch a aj veľa ostatných užívateľských chýb je dobre ochránených. Vy-

skytli sa niektoré problémy, ale tie boli záležitosťou nedokonalosti operačného systému. 

              Ďalej uvediem základné vlastnosti systému a nakoniec aj popis jednotlivých 

použitých výpočtov. 

 

Popis konečných prvkov používaných systémom FEAT 

 

              V systéme sú použité dva druhy konečných prvkov. Nosníkový prvok a steno-

doskový prvok. Všetky prvky sú navzájom kompatibilné a patria medzi najlepšie známe 

prvky. FEAT disponuje veľmi dobrými prostriedkami na znázornenie odhadu numerickej 

chyby riešenia. 

 Nosníkový prvok. 

              Tento prvok má presné vyjadrenie statickej tuhosti (vplyvové funkcie sú v tvare 

kubických polynómov), je u neho počítané aj so šmykovou poddajnosťou, a preto je 

možné riešiť aj veľmi masívne prúty. Toto riešenie je v prípade staticky zaťažených 

konštrukcií presné. Do výpočtu je možné zaviesť aj vplyv statických osových síl na ohy-

bovú tuhosť (predpätie), ktorý je odvodený z variačného princípu na základe už spome-

nutých vplyvových funkcií.  Pri dynamických výpočtoch je matica tuhosti v konzistentnej 

podobe čo znamená, že je odvodená na základe vplyvových funkcií. Do matice hmot-

nosti sa zavádza aj vplyv rotačnej zotrvačnosti prierezu pri ohybe (krútivé kmitanie je 

započítané tiež). Prútový prvok obsahuje dva uzly. V každom uzle je po 6 parametrov 

deformácie. 3 zložky vektora posunutí a 3 zložky vektora pootočení. Celkovo teda má 

nosníkový prvok 12 stupňov voľnosti. V uzloch je možné uvoľniť akúkoľvek väzbu (kĺby, 

posuvné kĺby atď.). Pre prúty, ktoré na oboch koncoch majú kĺby sa používa prvok typu 

TRUSS (tyč, kyvná stojka). Uzly môžu byť podoprené všetkými možnými typmi pev-

ných, lineárne alebo nelineárne pružných podpôr. Je tu použitá Mindlinova ohybová te-

ória. Nosníkový prvok je plne kompatibilný s ostatnými prvkami. 

 Doskostenový prvok. 
              Tento prvok má trojuholníkový tvar s tromi koncovými uzlami. Skladá sa z prvku 

stenového a doskového. Je možné modelovať aj ľubovolnú fyzikálnu ortotropiu. Celkový počet 

stupňov voľnosti je 2x9=18. 
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• Stenový prvok má v každom uzle tri stupne voľnosti (2 posuny a 1 rotáciu). Apro-

ximácia posunutí po hrane je kubická parabola. Prvok je plne kompatibilný. Bol 

vyvinutý Ing. P. Kajmanom, CSc. na KSMch SvF ČVUT Praha. Jeho patch test na 

ťah a tlak je splnený presne a pri ohybe v zrovnaní s kvadratickým izoparametric-

kým prvkom pri rovnakom počte rovníc vykazuje v posunoch a napätiach mierne 

väčšiu chybu. Počet stupňov voľnosti je 9. 

• Doskový prvok. Sú tu 2 typy doskového prvku. Prvok modelujúci tenkú dosku 

(nepočíta sa s vplyvom šmykovej poddajnosti) je DKT (Discrete Kirchhoff Theory). 

Pre hrubú dosku je vhodný prvok CCT (Constant Curvature Triangle). Obidva 

prvky majú v každom uzle 3 stupne voľnosti (1 posun a 2 natočenia). Počet stup-

ňov voľnosti je 9. 

 

Teoretický základ výpočtu. 

 

              Ako som už uviedol, výpočet je založený na deformačnej variante MKP. Na za-

čiatku výpočtu sa robia potrebné kontroly vstupov, ich úprava a zabezpečí sa dostatok 

pamäti v počítači. Ďalej nasleduje samotný výpočet. Zostavia sa matice tuhosti, hmot-

nosti a vektor zaťažení. Celý postup spočíva v tom, že sa spracúva inverzná matica 

k matici tuhosti. Ak niektorá časť konštrukcie vykazuje nestabilitu objaví sa na diagonále 

nulový prvok a výpočet okamžite ohlási chybu. Chyba môže byť tiež spôsobená tým, že 

presnosť čísel pri numerických výpočtoch je obmedzená a aj keď nie je prvok nulový 

(má veľmi malú hodnotu) môže ho počítač považovať za nulový. Stručný popis jednotli-

vých výpočtov použitých v tejto práci je uvedený ďalej. Neznáme sú vo výpočte vždy 

zložky uzlových posunutí, z ktorých sa potom v postprocesore vypočítajú vnútorné sily a 

napätia. 

 Riešenie sústavy rovníc. 

              Sústava rovníc sa rieši L.D.LT rozkladom matice. Všetky výpočty sa robia na 

maticiach uložených v pamäti metódou „Skyline“, čiže sa využíva aj symetricita aj páso-

vosť matice a navyše sa pracuje len s nenulovými diagonálnymi prvkami v pásme „Sky-

line“. Matica sa podľa veľkosti pamäti rozdeľuje do blokov a každý z nich je potom počí-

taný samostatne. 
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Popis jednotlivých typov výpočtov. 

 

              Teraz v stručnosti popíšem ako sa teoreticky a prakticky pristupuje 

k jednotlivým výpočtom. Výpočty, ktoré som nerobil v tejto práci spomeniem len okrajo-

vo. Sú to všetky nelineárne a stabilitné výpočty a tiež výpočty vplyvových čiar. Teraz 

uvádzam stručný popis výpočtov, ktoré sú z hľadiska tejto práce dôležité. 

 Statický lineárny výpočet. 

              Tento výpočet ignoruje všetky nelinearity a sústredené hmoty. Je obdobný ako 

u iných výpočtových systémov. Navyše sa tu dá nastaviť kompresia (vymaže všetky 

nepotrebné materiály, prierezy a iné vstupy, ktoré neboli použité – zmenší sa vstupný 

súbor), kontrolu dát (určitosť konštrukcie, charakteristiky prvkov, zaťaženie), kontrola 

stability (iba pri zadanom posunutí uzlov), prečíslovanie (zmenšenie šírky pásu 

diagonály pomocou algoritmu Cuthill-McKee), zavedenie počiatočných imperfekcií a 

vloženie predpätia. Väčšina z týchto nastavení sa objavuje aj u ostatných typov 

výpočtov, preto ich už nebudem uvádzať. 

 Výpočet vlastného kmitania. 

              Predpokladom tohoto výpočtu je, že konštrukcia neobsahuje žiadne nelineárne 

zadania či už podložia alebo podpôr. Okrem toho sa neuvažuje ani s prútmi typu 

TRUSS a ani s pracovnými súčiniteľmi prútov. 

              V systéme FEAT je pre tento výpočet použitá metóda iterácií podpriestoru. Tá-

to metóda počíta vždy určený počet najnižších vlastných frekvencií. Preto nie je možné 

počítať frekvencie v nejakom frekvenčnom rozsahu. V zadaní vždy uvádzame koľko 

najnižších frekvencií chceme vypočítať a počet iterácií, ktoré majú byť urobené. Vnútor-

ne systém počíta s viac vlastnými vektormi z hľadiska zvýšenia rýchlosti. Je dobré vždy 

po výpočte skontrolovať výsledky vlastných frekvencií v tom zmysle, či sú naozaj tie 

najnižšie a či nebola nejaká vynechaná. Na to slúži jednoduchý algoritmus, tzv. Sturmo-

va kontrola [25],[26]. 

 Výpočet vynúteného harmonického kmitania. 

              Okrem obmedzení, ako u vlastného kmitania sa tu ešte nesmie zadávať zaťa-

ženie posunom uzlov. 
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              Základná pohybová rovnica pre obecné vynútené kmitanie zahrňuje okrem zo-

trvačnosti ešte aj útlm konštrukcie C. 

[vz. 0-1] 

RuMuCKu =
∂
∂

+
∂
∂

+
2

2

tt
,  

kde C je matica viskózneho útlmu konštrukcie. 

              Ak má budiace zaťaženie harmonický priebeh, má aj konštrukcia po ustálení 

harmonický priebeh výchylok. Toto kmitanie sa nazýva ustálené harmonické kmitanie. 

Vektor pravých strán má potom tvar: 

[vz. 0-2] 

t)cos(t)sin()tsin( 210 ω+ω=+ω= rrRR ϕ . 

              Z tohoto je vidieť, že zaťaženie má vždy dve zložky a to tiež platí pre ľubovolnú 

statickú veličinu. Zaťaženie môže byť tiež ľubovolne fázovo posunuté vzhľadom k iným 

zaťaženiam. Systém FEAT používa na výpočet riešenie v komplexných číslach. Rovni-

ca rovnováhy má potom tvar: 

[vz. 0-3] 

RMuuCKu =ω−ω+ 2i . 

               Žiadny iný dostupný systém takýmto spôsobom výpočet nerobí. Je to preto, že 

FEAT je programovaný v jazyku FORTRAN a ten má tieto výpočty priamo v sebe. FEAT 

tiež dokáže rátať odozvu nie len pre jednu frekvenciu zaťaženia, ale pre interval, 

v ktorom sa zadá počet a veľkosť krokov. Toto veľmi uľahčuje prácu pri vyhodnocovaní 

tzv. amplitúdových charakteristík. Okrem toho v postprocesore je možné vyhodnotiť ho-

ciaké veličiny v ľubovolnej fáze kmitu. FEAT najprv spočíta globálne matice tuhosti, 

hmotnosti a útlmu a potom sa pre každú frekvenciu zostaví matica dynamickej tuhosti a 

rieši sa sústava rovníc. Tento spôsob výpočtu je vhodný pre menšie modely pretože sa 

musí tento výpočet opakovať vždy pre každú frekvenciu. Pre väčšie modely by bolo 

vhodné použiť metódu rozvoja do vlastných tvarov kmitania. Útlm konštrukcie je uvažo-

vaný ako viskózny. Pre každý typ materiálu sa zadáva logaritmický dekrement útlmu. 
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Voľba výpočtového modelu 

 

              Pri výpočtoch som pracoval v programe  FEAT.  Vo výpočtoch som použil  do-

skostenový model. Tento model je čo možno v rámci časových a iných nárokov naj-

presnejší. Tvorí ho priestorový doskostenový model. 

 

Voľba dosko-stenového výpočtového modelu  

 

               Model je vytvorený čisto ako obecná doskostena (škrupina). Jeho dĺžka je 202 

m, z toho 200m je rozpätie a za ložiskami prečnieva 1,0 m na každom konci. Šírka je 

14,10 m. Celkovo model tvorí 2897 uzlov, 5778 prvkov, 14 podporných uzlov. Snažil 

som sa, aby zodpovedala ako už hmotnosť, tak aj prierezové veličiny a plocha prvkov 

skutočnej konštrukcii. Model som vytvoril z 5 prierezov (M1,M0,MoA,,Zo,L4, priečník, pod-

pera), pričom ešte každý prierez je rozdelený na 4 časti (horná doska, dolná doska, 

horná stena,dolná stena).Hornú dosku som pre jej rôzny prierez v priečnom smere ešte 

ďalej rozdedlil na 4 časti.Pri modelovaní doskosteny som postupoval tak, že najskôr 

som namodeloval priečne rezy pomocou čiar ktoré som spojil  vodiacou úseč-

kou.Priečníky nad podperami sú modelovné tak že do nich je vložený otvor. Po vygene-

rovaní sa priestor medzi prierezmi  rozdelil na prvky.Tak ako u prútovho modelu, tak aj 

tu som použil 2 typy betónu B500 a  B400. Jednotlivým častiam som priradil príslušné 

hrúbky.Podpory som umiestnil vždy na dolnú dosku v mieste pripojenia steny. Typy po-

doprenia sú uvedené ďalej. Nad podporou som umiestnil tuhé priečne stuženie. Toto 

stuženie je modelované ako hrubá doska (typ prvku CCT).Teraz popíšem voľbu jednot-

livých typov prvkov. Všetky rozmery ako i materiálové charakteristiky uvádzam nakoniec 

v prehľadnej tabuľke. 

                                                              Obr. 3.  Komorový prierez mostnej konštrukcie 

 

 horná  doska 
horná stena

dolná  stena

dolná doska 
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Ďalej uvadzam detailnejšie rozdelenie hornej dosky. 

Statická schéma sa celkovo oproti prútovmu modelu nelíši.  Obr. 4. Detail hornej dosky 

      1. časť 
                   2. časť           3. časť            4. časť       

 

Tab 2. 

Obr. 5.  Statická schéma  pozdľžný rez 
 

y 

z 

A-A´                B-B´                 C-C´
       E-E´ 

D-D´ 

x 

Tento model obsahuje 14 podpier, 9 posuvných smere XG a 5 pevne votknutých. 

 

Obr. 6. Stat. schéma pôdorys 
 

 

y 

x 
z  A                   B                        C                                         D                              

 A´                   B´                      C´                                      D´                              
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Tab 2. Rozmiestnenie podpier množstvo a ich orientácia je nasledovné: 

   posuny   rotácie  

 Počet   uzol     X Y    Z    X    Y    Z 
   3   A-A´   Voľný    Pevný   Pevný   Pevný    Voľný     Voľný   

   3   B-B´   voľný   pevný   pevný   pevný   voľný   voľný 

   3   C-C´   voľný   pevný   pevný   pevný   voľný   voľný 

   5   D-D´   pevný   pevný   pevný   pevný   pevný   pevný 

   3   E-E´   voľný   pevný   pevný   pevný   voľný   voľný 

 

Každý prvok má osobitne zadané materiálové charakteristiky a hrúbky stien, aby sa čo 

najlepšie vystihla i hmotnosť konštrukcie. Celková hmotnosť mosta tak v modeli pred-

stavuje  

Obr. 7.  Detail hornej dosky 

1. časť     2. časť     3. časť          4. časť  

 

5230 t. Tvar hornej dosky sa v pozdĺžnom smere nelíši preto je na celej konštrukcií rov-

naký. Rozdielné sú len hrúbky v jednotlivých častiach. Pri premenlivých tvaroch som vo-

lil som volil spriemerované hodnoty.Hrúbku rámovej stojky som volil podľa projektovej 

dokumentácie 3,74 m.Hrúbky stien a dolnej dosky v jednotlivých prirezoch uvádzam v 

tabuľke. 

1.časť-0,35 m   2. časť-0,5 m  3.časť-0,375 m  4.časť-0,25 m  
Tab. 2.

  

prierez M1 M0 M0A L4 Z0 

h. stena [m] 0,43 0,45 0,44 0,51 0,64 

d. stena [m] 0,45 0,50 0,47 0,60 0,86 

d. doska [m] 0,33 0,37 0,37 0,47 0,87 
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o modelu som nezadával žiadne ďalšie sústredené hmoty. 

Podporové ložiská nahradzujem 4 typmi uloženia: 

typ 1: pevné, kĺbové (nulujem posuny x,y,z a rotácie ϕx,ϕz) 

typ 2: pevné, kĺbové (nulujem posuny x,z a rotácie ϕx,ϕz) 

typ 3: pevné, kĺbové (nulujem posuny y,z a rotácie ϕx,ϕz) 

typ 4: pevné, kĺbové (nulujem posuny z a rotácie ϕx,ϕz) 

 

Schéma postupu pri výpočtoch 

 

              Ako som už uviedol obsahom mojej práce bolo niekoľko úloh. Základ tvoria sta-

tické výpočty a výpočty vlastných frekvencií a vlastných tvarov kmitania modelov kon-

štrukcie. Potom je to analýza amplitúdových charakteristík. V podstate pre každý model 

som rátal tie isté veci, a preto som výpočty rozdelil do 3 častí a v nich vždy rátam 

obidva modely a ich aj porovnám, prípadne vyvodím nejaké závery.  

Stručná schéma výpočtov: 

-  Výpočet odozvy konštrukcie od  statického pôsobenia  

Výpočet vlastných frekvencií a vlastných tvarov kmitania 

Výpočet amplitúdových charakteristík v závislosti od miesta zaťaženia 

              V nasledujúcich častiach stručne vždy popíšem rozmiestnenie zaťažení, vstu-

py, výsledky výpočtov, porovnanie modelov a nakoniec z toho vyplývajúce  závery.  

 

Statické pôsobenie mostnej konštrukcie 
              Statické  pôsobenie mostnej konštrukcie je založené na tom, že do stredu kaž-

dého poľa postavím silu a sledujem odozvu v ostatných poliach. Skúmal som odozvu 

konštrukcie od vlastnej tiaže. 

 

Statický výpočet mostnej konštrukcie na doskostenovom modeli 

 

              Statický výpočet som robil trocha zložitejšie. Konštrukciu som zaťažoval na 8 

miestach a ich odozvu  som sledoval v 12 uzloch, pričom bola sledovaná aj odozva 

konštrukcie od vlastnej tiaže. Silu F=100 kN som umiestnil do stredu  každého poľa 
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a v priečnom smere to bolo v strede prierezu a na kraji. Odozva  konštrucie bola sledo-

vaná v strede každého poľa a priečnom smere to bolo  v strede a na obidvoch koncoch. 

Číselné a grafické výstupy uvádzam v prílohe. Číselne výstupy sú v  Tab. II / 1.2.1.a 

grafické výstupy sú na Obr. II / 1.2.2.a-i.Pre lepšiu prehľadnosť uvádzam obrázok 

s miestami zaťaženia a ich sledovanej odozvy. 

Obr. 8.  Statická schéma v pozdĺžnom 

 

 y 

z 

x 

   A-A´                B-B´      3        C-C´                  4                        D-D´            5                E-E´

Obr. 9.  Stat. schéma pôdorys 
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   A-A´          B-B´     3a       C-C´                  4a             D-D´                   5a          E-E´ 

3a 4a 5a 

  A-A´                B-B´     3b      C-C´                  4b               D-D´               5b             E-E´
 

[      ] 50



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
Vysvetlivky: 

a miesto zaťaženia a sledovania odozvy 

b         miesto sledovanej odozvy 

Zaťaženie vždy pôsobilo silou F=100 kN v jednom mieste a priehyb konštrukcie  

bol sledovaný v ostatných  12 miestach. 

 

Vlastné frekvencie a vlastné tvary kmitania mostnej konštrukcie 
              Vlastné frekvencie a vlastné tvary kmitania slúžia ako základná dynamická 

charakteristika mosta. Preto som  urobil tieto výpočty aby, som „vyladil model“ a aby 

som zistil vlastné tvary kmitania na doskostenovom  modeli. 

 

Výpočet vlastných frekv. a vlastných tvarov kmitania na doskostenovom modeli  

 

              Popis priestorového doskostenového modelu je v kapitole 3.4.2. Počítal som 

prvých 20 vlastných frekvencií. Maximálny počet iterácií podpriestoru som stanovil na 

35. Výpočet skončil po 19 iteráciách, keď bola dosiahnutá požadovaná presnosť vlast-

ných čísel 0,000001. Sturmova kontrola potvrdila, že bolo nájdených najnižších 20 

vlastných frekvencií. Vlastné frekvencie sú prehľadne usporiadané v tabuľke. Hodnoty 

vlastných frekvencií a počtu iterácií som odčítal zo súboru DP_2D.inf, v ktorom sa za-

znamenáva celý priebeh výpočtu.  

Čas výpočtu vlastných frekvencií bol 5hod 12min 35sek a čas generácie vlastných tva-

rov 18min 26sek. 

Tabuľka 3 

číslo  
frekvencia 

(Hz) 
číslo  

frekvencia 

(Hz) 
číslo  

frekvencia 

(Hz) 
číslo  

frekvencia 

(Hz) 

1 1,515 6 5,053 11 8,957 16 9,857 

2 2,638 7 6,217 12 9,063 17 9,891 

3 3,552 8 6,885 13 9,289 18 10,582 

4 3,941 9 8,365 14 9,485 19 10,996 

5 4,882 10 8,452 15 9,536 20 11,051 

 

[      ] 51



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
Vlastné tvary kmitania doskostenového modelu sú na obrázkoch v prílohe Konštrukcia 

ja obsiahla, a preto by obrázky v originály boli neprehľadné. Vykresľujem preto iba hor-

nú dosku. Obrázky boli vygenerované v systéme FEAT, vynesené vo formáte CGM a 

potom konvertované do MicrosoftWordu ako obrázky. Pri každom tvare kmitania je vy-

kreslený axonometrický pohľad. 

 

Amplitúdové charakteristiky mostnej konštrukcie  
              Ako som už uviedol amplitúdové charakteristiky slúžia na zistenie odozvy kon-

štrukcie na zaťaženie v čase premennými silami. Veľmi presne sa nimi dá vystihnúť, 

ktoré frekvencie ako vplývajú na tvar kmitania. V nízkych frekvenciách zaťaženie vyvo-

láva maximá amplitúd v strede rozpätia. Pri vyšších tvaroch sa tieto maximá rozdeľujú a 

pohybujú smerom k okrajom. Z amplitúdových charakteristík sa dá veľmi dobre tiež ur-

čiť, ktorý tvar kmitania ako vplýva na amplitúdu deformácie od dynamického zaťaženia. 

Mojou úlohou bolo určiť amplitúdové charakteristiky konštrukcie v rôznych miestach na 

konštrukcii od zaťaženia harmonicky premennou silou umiestnenou v rôznych miestach 

(zhodných s miestami odozvy) na konštrukcii. Keďže skúškami na skutočných konštruk-

ciách sa získajú zväčša amplitúdy výchylky v smere zvislom, i ja zisťujem odozvu 

v smere zvislom. Pri výpočtoch som zistil i odozvu v ostatných smeroch, avšak tá je o 2 

až 5 rádov nižšia ako v smere zvislom, preto nemá žiadny význam zaoberať sa nimi te-

raz a na tomto mieste. 

Vzhľadom na to,  že najväčší hodnota  20. vlastného tvaru kmitania je 11,05 Hz, preto 

som zvolil rozsah  „budiacej“ frekvencie sú v rozsahu maximálne do 12Hz všetky výpo-

čty som robil v tomto rozsahu. Keďže výpočty som robil na počítači, ktorý mal dosť ob-

medzené možnosti diskovej kapacity bol som nútený počítať frekvencie v rozsahu 0-

12Hz s krokovaním 0,05 Hz. Ako zaťaženie som zvolil harmonicky premennú silu o 

veľkosti 100kN. Táto sila je bežná na našich komunikáciách a tiež podľa normy o zaťa-

žení je tiaž na jednej náprave štvornápravového vozidla 100kN. 

Útlm konštrukcie je zohľadnený logaritmickým dekrementom. Jeho veľkosť 0,1 sa zdá 

byť najlepšou voľbou, pretože skúškami na podobných typoch konštrukcií sa pohybuje 

v tejto oblasti. 

 Zaťaženie som zisťoval a vkladal do polovice po dĺžke, tak i po šírke mosta.  
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Schéma rozmiestnenia zaťaženia sledovaných bodov na doskostenovom modeli 

 

              Na doskostenovom modeli som konštr. zaťažoval vždy v strede každého poľa. 

V priečnom smere to bolo v strede prierezu a na okraji. Odozvu  som sledoval v 2 sme-

roch. V pozdľžnom smere v strede každého poľa vždy v strede  prierezu a na kraji.  

  A-A´      B -B´   3yz      C-C´ 4yz

Obr.3.7-2 Statická schéma

F(t)=F.sin(w.t)
F=100 kN

5yz E-E´

D-D´
 

2yz  

Druhý spôsob kde som sledoval odozvu konštrukcie bol priečny prierez kde pôsobila 

budiaca sila a jej vedľajší uzol na hornej doske. Ďalšie dva sledované body boli na 

spodnej doske v strede a na kraji. Pri zaťažovaní budiacou silou bolo vždy sledované 1. 

spôsobom 8 bodov a 2. spôsobom 4 body. Ich označenie ako i umiestnenie je zrejmé 

z obrázku. Pri omnoho presnejších výpočtoch by sa mohla prejaviť nepresnosť vplyvom 

rôzneho uloženia na jednom a druhom konci modelu, avšak tá by bola zanedbateľná.  

:   y 

 

  
 21   

22 

 
x 

z 

 A                    B             31         C                         41                   D                      51             E  

32 42 52 

  A´

Obr.3.7-3 Statická schéma 
 

                     
 

B´   
 

                    C´                                         D´                                      E´
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22a                                       21a

202b       201b 

y 

Obr. 12. Vzorový priečny rez  v strede 1.poľa: 

 

 

vysvetlivky: 

a         miesto zaťažené budiacou silou 

b         miesto sledovanej odozvy 

. 

Výpočet amplitúdových charakter. na doskostenovom modeli  v bodoch 21 – 502 

 

              Výpočet amplitúdových charakteristík som robil v dvoch krokoch pri nastavení 

už v predošlom uvedených hodnôt. Prvým bol samotný výpočet v systéme FEAT. Kaž-

dé zo  zaťažení som riešil osobitne a nechal vypísať hodnoty určujúce krivku do súboru 

TNV3D1z.txt až TNV2D8z.txt. Druhý krok spočíval v prenesení týchto hodnôt do tabuľ-

kového procesoru a tam aj vykreslenie grafov amplitúdových charakteristík. 

 Výsledky uvádzam vo forme prehľadných grafov v prílohe Obr. II /3.2.1 až Obr. II / 

3.2.8 
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Číselné hodnoty v tejto práci neuvádzam, pretože ich je veľké množstvo a iba by ju 

zneprehľadnili. Taktiež s ohľadom na prehľadnosť grafického znázornenia uvádzam zá-

vislosti v jednotlivých bodoch farebne odlíšené. Všetkých grafov je 16. Vložil som do 

zobrazenia istý systém. Grafy som rozdelil podľa zaťaženia v jednotlivých uzloch na 

skupiny (skupina 1 – odozva v uzle 21, skupina 2 – odozva v uzle 22,skupina 3 – odo-
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zva v uzle 31 atď. až po 52) Každú skupinu zobrazujú 2 grafy. Jeden vždy odozvu  hor-

nej dosky na celej konštrukcií  a druhý odozvu v priečnom smere v strede sledovaného 

poľa. 

Z amplitúdových charakteristík na základe výsledkov pri zaťažení v uzle 21 

-      na hornej doske konštrukcia citlivo reaguje v zaťažovanom uzle 21 pri frekvencií 9 

Hz s amplitúdou výchylky 5 mm. Ostatné uzly len slabo reagujú na  konštrukciu pri tej 

istej frekvencií s amplitúdovou výchylkou 0,5 mm. 

-       v priečnom reze je situácia podobná len amplitúdové výchylky ostatných uzlov je 

0,75 mm.  

 Pri zaťažení v uzle 22 

-       na hornej doske velˇmi citlivo reaguje zaťažovaný uzol 22 v celom sledovanom 

frekv. rozsahu (0,0 – 12,0 Hz) s amplitúdovou výchylkou 0,40 – 0,50 mm. Uzol 21 rea-

guje pri frekvencií okolo 9,0 Hz s amplitúdovou výchylkou 0,50 mm. Konštrukcia je citli-

vá aj v uzloch 31 a 32 pri frekv. rozsahu 4,5 –6,5 Hz s amplitúdovou  výchylkou 0,11 – 

0,23 mm. Zaťaženie v ostatných frekvenčných oblastiach len málo vplývva na konštr. 

-     v priečnom reze sa uzly 21 a 22 reagujú rovnako a uzly 201 a 202 dosahujú maxi-

málnú amplitúdovú výchylku 0,20 mm pri frekvenčnom rozsahu 8,5 – 9,0 Hz. 

Pri zaťažení v uzle  31 

-      na hornej doske  veľmi citlivo reaguje uzol 31 v celom sledovanom frekvenčnom 

rozsahu (0,0- 12,0 Hz) s amplitúdovou výchylkou 2,5 – 3,5 mm, pričom maximumálnu 

amplitúdovú výchylku dosahuje  pri frekvencií 9,0 Hz. Zaťaženie v ostatných frekvenč-

ných oblastiach len málo vplývva na konštrukciu. 

-       v priečnom reze okrem zaťažovanom uzle 31 vidieť reagovanie ostatných uzlov 

(32,301,302) vo frekvenčnom rozsahu 4,5 – 6,5 Hz s amplitúdovou výchylkou 0,5 – 0,8 

mm. 

Pri zaťažení v uzle  32 

-          na hornej doske najcitlivejšie reaguje uzol 22 od začiatku sledovanej frekvencie 

až po  frekvenciu 6,0 Hz s amplitúdou výchylky 0,57 – 0,88 mm. Maximálna amplitúdo-

vá výchylka je pri frekvvencií 4,8 Hz. Zaťažovaný uzol 32 a uzol 31 reaguje vo frek-

venčnom rozsahu 4,5 – 7,0 Hz s amplitúdovou výchylkou 0,40 – 0,55 mm. Uzol 21 rea-

guje v tom istom frekvenčnom rozsahu ako uzly 31 a 32 len s trocha vyššou výchylkou 

0,52 – 0,72 mm. Na grafe je vidno aj reagovanie 3. poľa v dvoch  frekvenčných oblasti-
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ach , v prvej oblasti pri frekvencií 1,5 Hz s amplitúdovou výchylkou 0,45 mm a v druhej 

oblasti v rozsahu frekvencií 2,0 – 5,0 Hz s amplitúdovou výchylkou 0,15 –0,29 mm. 

-          v priečnom smere je pre nás zaujímavé reagovanie uzlov 301 a 302 pri frekv-

nečnom rozsahu 4,5 – 6,5 Hz s amplitúdovou výchylkou v rozsahu 0,41 –0,55 mm. 

Pri zaťažovaní v uzle 41 

-           na hornej doske najcitlivejšie reaguje zaťažovaný uzol v celom sledovanom 

frekvenčnom rozsahu s amplitúdovou výchylkou 1,5 – 4,6 mm, pričom maximálna  vý-

chylka je pri frekvencií 1,5 Hz. Uzol 42 má maximálmu amplitúdovú výchylku 0,32 mm 

tiež pri tej istej frekvencií ako zaťažovaný uzol.Citlivo reaguje aj 4.pole  pri frekvnecií 1,5 

Hz s výchylkou 1,6 mm. 

-           v priečnom reze najsledovanejšie uzly 401 a 402 reaguje rovnako ako uzol 42. 

Pri zaťažovaní v uzle 42 

-            na  hornej doske zaťažovací uzol 42 a uzol 41 reagujú rovnako.Maximálnu am-

plitúdovú výchylku 3,5mm dosahujú pri frekvencií 1,5 Hz. Pri zaťažovaní v uzle 42 citlivo 

reaguje aj 4. pole. Pri rovnakej frekvencií dosahuje  amplitúdovú výchylku 1,7 mm. 

-              v priečnom reze reagujú všetky sledované uzly rovnako. Frekvencia 1,5 Hz 

amplitúdovej výchylky 3,5 mm. Zaťažovanie v ostatných frekvenčných oblastiach len 

veľmi málo vlýva  na konštrukciu. 

Pri zaťažovaní v uzle 51 

-              na hornej doske najcitlivejšie reaguje zaťažovací uzol 51 v celom sledovanom 

frekvenčnom rozsahu s amplitúdovou výchylkou 1,5 – 3,2 mm. Uzly 41 a 42 reagujú 

podobne ako pri predchadzajúcom zaťažení.Uzol 52 reaguje pri dvoch frekvenciach. Pri 

frekvencií 1,5 Hz s amplitúdovou výchylkou 1,0 mm a pri frekvencií 3,3 Hz 

s amplitúdovou výchylkou 0,97 mm. 

-              v priečnom reze uzly 52,501,502 reagujú rovnako ako uzol 52 pri predchadza-

júcom zaťažení. 

Pri zaťažovaní v uzle 52 

-                na hornej doske uzly 52 a 51 reagujú pri frekvencií 1,5 Hz s amplitúdovou 

výchylkou 1,3 mm a pri frekvencií 3,3 Hz s amplitúdovou výchylkou 1,00 mm. Citlivo re-

aguje aj 3. pole (uzly 41,42) pri frekvencií 1,5 Hz s amplitúdovou výchylkou 1,7 mm. 

-                   v priečnom smere reagujú všetky uzly (51,52,501,502) rovnako. 

[      ] 56



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 
 

   

Zhodnotenie výpočtu amplitúdových charakteristík 

 

              Amplitúdové charakteristiky plne odrážajú značný vplyv prvej a tretej vlastnej 

frekvencie na kmitanie v osi mosta a vplyv prvej a druhej frekvencie na kmitanie okrajo-

vých častí mosta. Je vidno, že absolútne najväčší podiel na kmitaní má prvá vlastná 

frekvencia bez ohľadu na miesto na konštrukcii alebo na mieste zaťaženia. Pre most sú 

z tohoto hľadiska nebezpečné frekvencie v rozsahu 1,5-4,5Hz a 9-12 Hz. ktoré spôso-

bujú 1-5 krát väčšie výchylky v smere zvislom. V smere vodorovnom sú veľkosti ampli-

túd až o dva rády nižšie, a preto nie je nutné sa nimi zaoberať. 

 

Záver 
              Ako sa v úvode spomína, MKP a výpočtové systémy, ktoré ju používajú sa 

veľmi rýchlo rozvíjajú. To ich predurčuje k tomu, aby v blízkej budúcnosti dokázali počí-

tať s takými modelmi konštrukcií, ktorých výsledky budú úplne odpovedať experimen-

tálne zisteným hodnotám. Potom by bolo možné niektoré skúšky alebo ich veľké časti 

nahradiť modelovaním na počítači a tak zistiť, ktorá skúška je potrebná a ktorá by ne-

priniesla očakávané výsledky. V práci sa používajú dva modely, ktoré sa od seba líšia 

čo do veľkosti výpočtov, nárokov na techniku i samotným pojatím. Jeden je rovinný prú-

tový a druhý priestorový doskostenový. Tieto modely som riešil úplne nezávisle od se-

ba. Výsledky som urobil samostatne pre každý model. Pri výpočte statických výchylok 

sa ukazujú väčšie rozdiely u výchylok od vlastnej tiaže, ktoré sú spôsobené pravdepo-

dobne rozdielom hmotnosti. U zaťažení silami vznikajú malé rozdiely čo by mohlo na-

svedčovať, že tuhostne sú modely dostatočne podobné. Pri výpočte vlastných frekven-

cií vznikli rozdiely okolo 25-30%, pravdepodobne z niekoľkých príčin spomenutých 

v danej kapitole. Z tohoto dôvodu som ani nevykonával podrobne porovnanie modelov 

po výpočtoch amp. charakteristík. I keď je z grafov v prílohe vidieť, že čo do tvaru 

a závislosti od vl. frekv. sú si podobné. Sú však posunuté na frekv. osi. Pravdepodobné 

príčiny sú uvedené vyššie. Na záver sa dá konštatovať, že treba venovať pri modelova-

ní podobných konštrukcií veľkú pozornosť i dokonalému vystihnutiu celkovej hmotnosti 

a tiež jej správnemu rozdeleniu. Výsledky budú v budúcnosti slúžiť KSM ako podklady 

pri presnejšom modelovaní danej konštr. a neskôr aj porovnaniu modelov s meraniami 

počas zaťažovacej skúšky, ktorá by sa mala konať na konci roku 2002. 
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DIMENZOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ V PROGRAME 

MATHCAD 
 

Řešitel:   Bc. Pavol Bondor, Bc. Tibor  Ponek -  

STU Bratislava, Stavebná fakulta  

Študenti V. ročníku, odbor : APS - statika  

 

Vedoucí práce:  Doc. Ing. Juraj Králik, CSc. - STU Bratislava, Stavebná fakulta 

Katedra stavebnej mechaniky  

 
 
 

Anotace práce:  
Práca sa zaoberá dimenzovaním oceľových konštrukcií v programe Mathcad Professio-

nal. Ponúka možnosť zjednodušenia a hlavne urýchlenia dimenzovania pre stavebných 

inžinierov v praxi pre najčastejšie sa vyskytujúce stavy namáhania. Mnohé statické pro-

gramy často poskytujú len riešenie vnútorných síl na danej konštrukcii a podrobnejšie 

dimenzovanie jednotlivých prierezov neriešia. Tu sa naskytá práve možnosť uplatnenie 

dimenzačných programov, s možnosťou načítania vnútorných síl do dimenzačných pro-

gramov.  Tieto dimenzačné programy okrem využitia v praxi môžu slúžiť aj ako pomôc-

ka študentom prípadne učiteľom na rýchle prekontrolovanie zadaní študentov, prípadne 

aj ako pomôcka na výuku. 
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Úvod 
Práca sa zaoberá dimenzovaním oceľových konštrukcií v programe Mathcad 

Professional. Ponúka možnosť zjednodušenia a hlavne urýchlenie dimenzovanie pre 

stavebných inžinierov  v praxi sa najčastejšie vyskytujúcich prípadov. Mnohé statické 

programy často poskytujú len riešenie vnútorných síl na danej konštrukcii a podrobnej-

šie dimenzovanie jednotlivých prierezov neriešia. Tu sa naskytá práve možnosť uplat-

nenie dimenzačných programov, s možnosťou načítania vnútorných síl do dimenzač-

ných programov. Tieto dimenzačné programy okrem využitia v praxi môžu slúžiť aj ako 

pomôcka študentom prípadne učiteľom na rýchle prekontrolovanie zadaní študentov, 

prípadne aj ako pomôcka na výuku. 
 

Knižnica dimenzačných programov 
V programe Mathcad Professional sú sprogramované tieto príklady-dimenzačné 

programy: 

Tlačený prút prierezu I 

Tlačený prút prierezu U 

Tlačený prút-nerovnoramenný L 

Tlačený prút-zváraný prierez 

Členený prút s rámovými spojkami 

Členený prút s priehradovými spojkami 

Tlačený prút uzavretého prierezu 

Tenkostenný tlačený prút uzavretého prierezu 

Tenkostenný tlačený prút otvoreného prierezu 

Tenkostenný ohýbaný prút prierezu U 

Ohyb nosníka bez straty stability 

Oceľobetónový stĺp 

Tiahlo pripojené kútovými zvarmi 

Skrutkovaný tuhý prípoj konzoly na stĺp 

Dlhý prípoj hrubými skrutkami 

Prút pripojený hrubými skrutkami s vložkou 

Prípoj prúta jednou skrutkou 

Prípoj nosníka doskou na stojine 
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Pripojenie konzoly z T profilu kútovými zvarmi 

Čapový spoj 

Konzola pripojená kútovými zvarmi 

Prípoj uholníka kútovými zvarmi 

Prút pripojený skrutkami 

Prípoj uholníka skrutkami 

Prút pripojený predpätými skrutkami 

Prípoj nosníka čelnou doskou 

Prípoj nosníka uholníkmi na stojina 

Skrutkovaný styk ohýbaného nosníka 

Centricky zaťažená pätka 

Dimenzovanie prútov väzníka 

 

Ovládanie-metodika programov   
Každý dimenzačný progam je spracovaný v programe Mathcad Professional 

v takmer rovnakej štruktúre. Metodika výpočtu v danom dimenzačnom programe je rie-

šená buď samostatne pre jeden prierez, posúdenie jedného prierezu či vyhovuje alebo 

nevyhovuje: stĺp, prievlak.. a pod. Prípadne je možnosť vykonania viacero posúdení 

prierezov v jednom programe, kde po zadefinovaní vstupných údajov prebehne výpo-

čet, alebo je možnosť posúdenia jedného prierezu namáhaného viacerými veľkosťou lí-

šiacimi sa silami. Čo je výhodné pri dimenzovaní priehradového nosníka. 

 Systém zadávania vstupných údajov pre dimenzovanie je jednoduchý 

a prehľadný. Pre každý dimenzačný program je spravený vzorový príklad s príslušným 

názorným obrázkom, pomocou ktorého užívateľ ľahko pochopí  systém zadávania vstu-

pov, navyše pre lepšiu prehľadnosť sú hodnoty ktoré je nutné zadefinovať graficky zvý-

raznené žltou farbou. 

 Ďalšia z výhod dimenzačných programov je možnosť využitia načítania výsled-

kov (chápeme tým vnútorné sily)  zo  statických  programov (Ansys, Nexis, a pod.), kto-

ré nám umožňujú export svojich výsledkov v obyčajnom textovom súbore ( ***.txt). Po-

tom nám už len stačí daný textový súbor nakopírovať do správneho adresára, z ktorého 

si dimenzačný program načíta údaje a výpočet prebehne bez nutnosti opätovného za-

dávania vstupných hodnôt. 
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 Tak ako daný dimenzačný program je schopný načítania výsledkov, tak na po-

dobnom  princípe je program schopný výsledky zapísať do príslušného adresára, kde 

nám vzniká možnosť použitia daných výsledkov v ďalšom programe.  

 Každý dimenzačný program nám na konci posúdenia nami navrhnutého prierezu 

(prierezov), oznámi výsledok posúdenia vypísaním textu  “Vyhovuje“ alebo “Nevyhovu-

je“ pre daný prierez (prierezy). To však ale ešte nie je všetko pretože program nám ok-

rem klasického textového posúdenia (Vyhovuje, Nevyhovuje) je schopný ukázať aj per-

centuálne využitie posudzovaného prierezu (prierezov). 

 Napr. ak riešime nejaký priehradový väzník v programe ANSYS, tak na danom 

väzníku nám vzniknú vnútorné sily, z výsledkov vnútorných síl vytvoríme textový súbor. 

Z daného textového súboru si program načíta hodnoty, ktorými posúdi náš navrhnutý 

prierez. Na konci programu už môžeme vizuálne skontrolovať či prierez vyhovuje alebo 

nevyhovuje, prípadne jeho percentuálne využitie. Hodnoty percentuálneho využitia je 

program schopný zapísať do nami zvoleného adresára v súbore *.text. Tento súbor je 

možný načítať pomocou príslušných makier do programu ANSYS, ktorý nám dokáže 

grafický znázorniť percentuálne využitie jednotlivých prútov väzníka pre nami navrhnutý 

prierez. 

 Do programov nie je nutné definovať parciálne súčinitele spoľahlivosti, menovité 

hodnoty medze klzu, pevnosti v ťahu ocele, pevnostné charakteristiky skrutiek. Takisto 

program na základe príslušných vstupov je schopný zatriediť prierez do príslušnej triedy 

podľa STN 7314 01. 
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Ukážkové príklady 
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Záver 
Dimenzačné programy sa môžu prispôsobiť každému užívateľovi osobitne, podľa 

jeho nárokov, pričom je možnosť nastavenia výstupov v obšírnejšej, prípadne jedno-

duchšej forme. Tieto programy zároveň vytvárajú protokoly vhodné pre statické posudky 

ako aj pre projektovú dokumentáciu zo statiky. Dimenzačné programy môžu spracová-

vať ľubovoľný počet dát spracovaných vo vektorovom tvare ako výstup z ľubovoľného 

statického programu. Samozrejme týchto 30 dimenzačných programov, pomocou kto-

rých možno dimenzovať oceľové prierezy namáhané tlakom, ťahom, ohybom, prípadne 

navrhovať ich spoje pomocou skrutiek, zvarov, čapov nemôže vystihnúť všetky prípady 

dimenzovania oceľových konštrukcií vyskytujúcich sa v praxi, ale môžu byť nápomocné 

pri jednoduchších prípadoch riešenia oceľových konštrukcií, prípadne môžu byť nápo-

mocné pri výuke. 

 

Literatúra 
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POROVNANIE STATICKÝCH PROGRAMOV ANSYS - NEXIS 

 

Řešitel:   Bc. Tomáš Tupý - STU Bratislava, Stavebná fakulta  

Študenti V. ročníku, odbor : APS - statika  

 

Vedoucí práce:  Doc. Ing. Norbert Jendželovský, CSc. - STU Bratislava  

Stavebná fakulta, Katedra stavebnej mechaniky  

 
 
 

Anotace práce:  

V súčasnosti je na trhu dostupná rôznorodá paleta statických programov. Tak 

ako v Slovenskej, tak aj v Českej republike komory stavebných inžinierov ponechávajú 

na projektantovi, pre ktorý sa rozhodne.  

Táto práca sa sústreďuje na porovnanie výsledkov jedného z najdostupnejších 

a jedného z najrobustnejších statických programov na báze metódy konečných prvkov – 

NEXISu a ANSYSu. Cieľom je dať na jednoduchých a často používaných príkladoch 

odpoveď na otázku: „Získam rovnaké výsledky ?” Program ANSYS bol braný ako zá-

kladné porovnávacie kritérium. 

Na konštrukciách bola vykonaná modálna a spektrálna analýza. Pri modálnej analýze 

bolo porovnávaných prvých 10 vlastných tvarov. Návrhové spektrum bolo definované 

podľa normy STN 73 0036 - Seizmické zaťaženie konštrukcií. Porovnanie vnútorných síl 

bolo urobené vo vybraných bodoch vertikálnych nosných konštrukcií - stĺpov. 
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Úvod 
V súčasnosti je na trhu dostupná rôznorodá paleta statických programov. Je na statiko-

vi, pre ktorý sa rozhodne. Táto práca sa sústreďuje na porovnanie výsledkov jedného 

z najdostupnejších a jedného z najrobustnejších statických programov – NEXISu 

a ANSYSu. Cieľom je dať na jednoduchých a často používaných príkladoch odpoveď 

na otázku: „Získam rovnaké výsledky?” Program ANSYS bol braný ako základné po-

rovnávacie kritérium. 

Seizmické zaťaženie (pohyb podložia) zapríčiňuje vynútené kmitanie (seizmickú odo-

zvu) stavebných konštrukcií. Seizmická odozva v čase je premenná  v závislosti  od 

charakteru budenia, od vlastností konštrukcie a podložia. Okrem prírodnej seizmicity 

pôsobí na konštrukcie aj technická seizmicita. Táto je spôsobená dopravou, priemysel-

nou činnosťou, výbuchmi, poddolovaním). Okrem nepriaznivého účinku na konštrukciu 

má seizmicita nepriaznivý vplyv na pohodu človeka v budovách.  

 

Dynamika a NEXIS 32 
Z tohto dôvodu sú kladené zvýšené nároky na konštrukcie, ako i na samotných projek-

tantov. V súčasnosti medzi najrozšírenejšie statické programy patrí program Nexis 32, 

firmy IDA s.r.o. Jeho rozšírenosť je vďaka jednoduchosti zadávania, prehľadnosti vý-

sledkov, dôsledne riešenému postprocesoru ako i samotnej ceny. Samotný postproce-

sor poskytuje projektantovi rôzne posudky oceľových a drevených konštrukcií. Vedie 

tiež výkresom a výkazom výstuže pri betónových prvkoch.  

Výpočet vlastného kmitania sa deje na MKP modeli konštrukcie. Pri metóde konečných 

prvkov sa konštrukcia diskretizuje, tj. namiesto obecnej konštrukcie o nekonečnom 

množstve stupňov voľnosti sa rieši výpočtový model o konečnom počte stupňov voľnos-

ti. Počet stupňov voľnosti sa na modeli bežne určí tak, že sa počet uzlov vynásobí po-

čtom posunov obecného uzla (deformácie, pootočenia). Je nutné si uvedomiť, že pres-

nosť modelu sa zvyšuje „jemnosťou diskretizácie”, teda počtom prvkov, na ktoré sa 

konštrukcia rozdelí. Toto zjemňovanie nemá pri statických výpočtoch praktický význam, 

u dynamických a geometricky nelineárnych statických výpočtoch výrazne ovplyvňuje 

presnosť výpočtu (ale zároveň tiež aj jeho náročnosť ). 

Pri výpočte si užívateľ musí zvoliť, koľko najnižších vlastných frekvencií chce vypočítať. 

Obecne platí, že pri diskrétnom modeli konštrukcie možno určiť toľko frekvencií, koľko 
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má model stupňov voľnosti. Problém je v tom, že čím vyššie frekvencie, tým sú spravi-

dla určené s menšou presnosťou. Preto má význam počítať len niekoľko najnižších 

frekvencií. Obecné pravidlo pre určenie počtu frekvencií neexistuje, u MKP modelov je 

vhodné voliť počet do 1/20 až 1/10 počtu stupňov voľnosti. Na druhej strane nie je 

vhodné voliť príliš veľký počet frekvencií, pretože výpočet sa potom neúmerne predlžu-

je. Zase nie je možné jednoznačne určiť hranicu, ale dá sa dosť zodpovedne povedať, 

že 20 frekvencií je dostatočný počet i pri značne rozsiahlych úlohách.  

Vlastné kmitanie dáva obraz o vlastnostiach konštrukcie a umožňuje predpovedať, ako 

sa bude konštrukcia chovať pri pôsobení časovo premenného zaťaženia. Každé teleso 

v prírode zostáva najradšej v kľude. Keď sa už musí pohybovať, pohybuje sa takým 

spôsobom, že spotrebuje čo najmenej energie. Tieto spôsoby pohybu sa nazývajú 

vlastné tvary. Vlastné tvary nepredstavujú skutočnú deformáciu konštrukcie, sú to len 

tvary deformácií, ktoré sú pre danú konštrukciu „prirodzené“. Preto sú veľkosti deformá-

cií i vnútorných síl pre vlastné tvary  bezrozmerné čísla. Hodnoty, ktoré program posky-

tuje, sú ortonormované, tzn. že majú zvláštny vzťah k veľkosti hmôt na konštrukcii. 

Veľkosť jednotlivých čísel nie je podstatná. Podstatný je ich vzájomný pomer. 

 

Pri výpočtu vlastného kmitania sa rieši sústava rovníc v tvare  

  M . r.. + K . r = 0 

kde r je vektor posunov a pootočení uzlov (r.. je vektor ich zrýchlení), K je matica tuhos-

ti zostavená už pri statickom výpočte a M je matica hmotnosti, zostavená pri výpočte 

vlastného kmitania. Riešenie rovnice vlastného kmitania sa prevedie metódou iterácie 

podpriestoru.   

Výpočet vlastného kmitania sa uskutočňuje metódou iterácie podpriestoru.  Výsledkom 

sú požadované frekvencie a  vlastné tvary. Všetky možné (j)-te tvary kmitania sú afinné 

(je zachovaný vzájomný pomer). Ich rozkmit, resp. amplitúda môže mať rôznu veľkosť 

podľa dodanej energie. V praxi sa preto používajú normované veľkosti vlastných tvarov. 

V súčasnej dobe sa celosvetovo ustálil jednotný princíp voľby merítka vlastných tvarov, 

používajúci ako normu vážený súčet štvorcov hodnôt ∆. Váhou je hmotnostná konštan-

ta M, čo je buď zotrvačná hmota v uzle alebo hmotný moment zotrvačnosti. 
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Seizmické zaťaženie a NEXIS 32 
Pri zemetrasení dochádza k pohybu podloží, na ktorom sa konštrukcia nachádza. Kon-

štrukcia sa snaží kopírovať tento pohyb. Tím sa uvádza do pohybu všetka hmota na 

konštrukcii a tieto pôsobia na konštrukciu zotrvačnými silami. Podpory sa môžu pohy-

bovať obecne všetkými smermi, v bežných prípadoch sa uvažujú len vodorovné pohy-

by. Užívateľ si sám môže definovať smer zemetrasenia, ktorý považuje pre konštrukciu 

za najnebezpečnejší alebo posúdiť konštrukciu na zemetrasenie v rôznych smeroch. 

Pri pohybe konštrukcie vznikajú zotrvačné sily. Stačí tieto sily určiť a zaťažiť nimi kon-

štrukciu. Tak sa vlastne dynamický výpočet prevedie na statický. Pohyb podložia je 

však presne neznámy, takže seizmické sily presne nespočítame. Možno ale použiť 

predpis niektorej normy alebo frekvenčné spektrum skutočného zemetrasenia. 

Celý výpočet seizmicity sa uskutočňuje automaticky, tj. z vlastnej tiaže konštrukcie a 

zadaných hmôt sa generuje zaťaženie pre jednotlivé vlastné tvary. 

Vyhodnocovanie sa uskutočňuje pre každú zložku síl alebo deformácií zvlášť podľa na-

sledujúcich vzorcov : 

Odmocnina zo súčtu štvorcov s uvážením vplyvu extrémnej hodnoty podľa vzorca: 

( )S Sdyn m j= + ∑2 205. S  

Odmocnina zo súčtu štvorcov podľa vzorca: 

S Sdyn j= ∑ 2  

Sdyn je uvažovaná zložka, Sm je najväčší a Sj sú ostatné odpovedajúce zložky pre jed-

notlivé tvary kmitania. Výsledná sila môže nadobúdať kladné i záporné hodnoty. V 

kombináciách sa uvažuje s oboma možnosťami. 

Ak vyhodnotíme neznámu veličinu X akokoľvek, vyjde vždy kladne. Rovnako dobre ale 

možno použiť i zápornú hodnotu, pri seizmicite ide o kmitanie okolo rovnovážnej polohy. 

Výsledky seizmicity sú v NEXISe 32 vždy kladné čísla. Jediná výnimka je pri vnútorných 

silách. Tu totiž nie je použitá konvencia síl a momentov podľa súradného systému, ale 

konvencia "pružnostná". Pred tlačou výsledkov sa preto otáčajú znamienka niektorých 

posúvajúcich síl a momentov a tak sa objavia "mínusy" i vo výsledkoch seizmicity. 

A ešte jeden problém. V statike sú zaujímavé väzby medzi jednotlivými zložkami vnú-

torných síl - napr. extrémna osová sila a tomu zodpovedajúci ohybový moment. Vo vý-
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sledkoch seizmicity tieto väzby ešte nemožno určiť. Každá zložka sa totiž vyhodnocuje 

samostatne a preto to nie je lineárna záležitosť. 

Pri vyhodnocovaní výsledkov seizmicity, ktoré NEXIS 32 poskytuje, možno povedať: 

Toto je maximálna osová sila v prúte, toto je maximálne normálové napätie v priereze, 

toto je maximálna zvislá deformácia uzla. 

Nemožno ale správne spočítať napätie v priereze zo sily a momentu, aj keď sú vedľa 

seba v jednom riadku výsledkov. Správne napätie sa generuje až v príslušných modu-

loch pre dimenzovanie a posudzovanie (oceľ, betón atď.). 

V NEXIS 32 možno počítať seizmicitu podľa ČSN, ANSI, cyperskej normy alebo pomo-

cou frekvenčnej tabuľky. 

 

Program ANSYS 
je robustný statický program na základe MKP, ktorý spĺňa požiadavky ISO noriem kvali-

ty. Výhoda ANSYSu oproti programu NEXIS 32 je možnosť kontroly kmitajúcej modál-

nej hmoty. Program taktiež vyhodnotí najnepriaznivejší vlastný tvar a prislúchajúcu kmi-

tajúcu hmotu. Takto projektant dostáva komplexný prehľad o konštrukcii. Zároveň môže 

vykonať subkontroly (či suma kmitajúcej hmoty zodpovedá cca. hmote konštrukcie – 

overenie správnosti a spolupôsobenia celého modelu). Na základe najnepriaznivejších 

tvarov kmitania program generuje statické sily. Program podporuje nasledovné druhy 

modálnej analýzy: redukovaná (Hausholderova) metóda, Block-Lanczosova metóda,  

Jakobiho metóda, metóda podpriestorov  a metódu PowerDynamics. – projektant má na 

výber. 

Metódu podpriestorov možno použiť pri riešení symetrických problémov vlastných tva-

rov. Je tu zabudovaných niekoľko kontrol pri iterácii podpriestorov. Block-Lanzsosovu 

metódu možno použiť pri riešení problémov ako pri metóde subpriestorov, je však rých-

lejšia. Kontrola výsledkov je automatická. Metóda PowerDynamics sa používa pri 

veľkých modeloch (viac ako 100 000 DOF). Je vhodná na určenie prvých vlastných tva-

rov a frekvenkcií, projektant získa poznatky o správaní sa konštrukcie. Na finálne rieše-

nie sa použije metóda podpriestorov alebo Block-Lanczos. Householderová metóda  

z konštrukcie vyberie určitý počet bodov (ktoré môže užívateľ ovplyvniť), vytvorí redu-

kovanú maticu – dôjde k zmenšeniu celkovej matice a tým aj zrýchleniu celého výpočtu. 

Táto metóda je menej presná, ale pomer presnosť výpočtu k rýchlosti ju dosť preferuje 
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pre predbežné výpočty. Nesymetrická metóda má využitie pri nesymetrických maticiach 

– interakcia tekutej hmoty. Pružnostná metóda sa používa v prípadoch, kedy nesmie 

byť ignorované tlmenie. Pre väčšinu aplikácii postačuje metóda podpriestorov, Block 

Lanczos alebo PowerDynamics metóda.   

 

Metóda iterácie podpriestoru 
Najúčinnejšie algoritmy používané v súčasnosti sú založené na myšlienke uskutočňovať 

inverznú iteráciu s niekoľkými vektormi naraz – tzv. simultánne iterácie. 

Inverzná iterácia konverguje pri akomkoľvek počiatočnom vektore x1 k prvému vlastné-

mu tvaru. Podobným spôsobom konverguje aj ľubovoľný počiatočný podpriestor  V . 

Na prvý pohľad by sa zdalo, že to nie je možné, lebo matica bázových vektorov X

k
q

k pod-

priestoru V , na nej sa aplikuje rekurentný vzorec KXk
q k+1 = MXk bude nutne konvergovať 

k matici zloženej z q-krát opakovaného prvého vlastného tvaru. Dá sa ale dokázať, že 

podpriestor príslušný matici Xk konverguje k podpriestoru V , ktorého bázu tvorí prvých 

q vlastných tvarov y

∞
q

1, y2, ..., yq 

 

Algoritmus metódy iterácie podpriestoru 

A. Počiatočné výpočty sa uskutočňujú len raz 

a) triangulácia (faktorizácia) matice K  

b) voľba  počiatočných vektorov Zo  ( )oo MXZ =  

 

B. Iterácia podpriestoru 

a)      kk ZKX =+1 kk MXXK =+1(  

b) výpočet matíc M kk K~,~   
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c) riešenie redukovaného problému vlastných čísel 
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2
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+++++ Ω= kkkkk QMQK  
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d) výpočet nových vektorov Z 

111 +++ = kkk QZZ  

e) opakovanie od bodu B.a) 

 

C.  Sturmova kontrola 

 

Popis konštrukcií 
Na porovnanie oboch programov boli zvolené nasledovné konštrukcie:  

 

 

1.  Ako prvé bolo zvolené teleso komína, na ktorom bolo overova-

né kmitanie konzoly. 

 Konštrukcia bola modelovaná v priestore ako prútový prvok. Ako 

hmota bola definovaná len vlastná tiaž konštrukcie. Model je vy-

skladaný z 10 elementov, ktoré boli získané lineárnou interpoláci-

ou. Priemer komína pri päte je 5 m, hrúbka steny 0,5 m. na vrchole 

je priemer 2 m, hrúbka steny 0,2 m. Materiál je B30. (Eb = 32,5 

GN/m2, µb = 0,15) 

 

 

2. Rám 2D. Táto konštrukcia bola zvolená 

preto, lebo norma STN 73 0036 dovoľuje pri 

nenáročných konštrukciách použiť zjednodušené 

riešenie nezávislého výpočtu v dvoch horizontálnych 

smeroch. Hmota bola definovaná ako spojitá, 

umiestnená na prievlakoch, m=1500 kg.m-1. Stĺpy sú 

rozmerov 0,5 m x 0,5 m, prievlaky 0,4 m x 0,6 m. 

Materiál B30.  
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3. Rám 3D bez výstužného jadra. Pri tomto modeli bolo prihliadnuté na vytvára-

nie trojrozmerného modelu konštrukcie – v praxi dosť často používaného. Rámová kon-

štrukcia je zložená z rámov ako v príklade 2., modulová koordinácia v pozdĺžnom smere 

je 6m.  Objekt je bez výstužného systému. Hmoty sú modelované len vlastné tiaže prv-

kov, nie je prihliadnuté na statické zaťaženie. 

 
 

4. Tento testovací prípad je totožný s prípadom 3, ale rámová konštrukcia je do-

plnená o výstužný systém – výťahovú šachtu. Ako hmota je definované len vlastná tiaž 

prvkov – túto si oba programy generujú automaticky. 

 

 

[      ] 84



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
Na všetkých  modeloch bola uskutočnená okrem modálnej aj spektrálna analýza. Návr-

hové spektrum odozvy bolo definované podľa normy STN 73 0036 pre podložie kate-

górie B (stredne úľahnuté piesky a štrky alebo stredne tuhé íly). Ako zdrojová oblasť se-

izmického rizika bola definovaná oblasť 4. Seizmická odozva bola uvažovaná s 5% útl-

mom. Návrhové spektrá seizmickej odozvy boli definované pomocou 17 bodov, ktorými 

boli definované kľúčové hodnoty zrýchlení. Oba programy získavajú ďalšie body krivky 

lineárnou interpoláciou.   

Následne sú porovnávané maximálne vnútorné sily. 

 

Horizontálne návrhové spektrum seizmickej odozvy 
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Vertikálne návrhové spektrum seizmickej odozvy 
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Porovnanie výsledkov 

Komín 

 
Porovnanie vlastných frekvencií 

Podiel nasledujúcich frekvencií 

Tvar č. 
Ansys 5.3     

[Hz] 

Nexis 32      

[Hz] 

Rozdiel     

[%] 
Ansys 5.3 Nexis 32 

Rozdiel    

[%] 

1 2,1452 2,1370 0,3822 1,0000 1,0000 0,0000 

2 2,1452 2,1370 0,3822 3,9483 3,9462 0,0548 

3 8,4700 8,4330 0,4368 1,0000 1,0000 0,0000 

4 8,4700 8,4330 0,4368 2,3294 2,3287 0,0296 

5 19,7300 19,6380 0,4663 1,0000 1,0000 0,0000 

6 19,7300 19,6380 0,4663 1,5195 1,5220 -0,1669 

7 29,9800 29,8900 0,3002 1,1644 1,1546 0,8453 

8 34,9100 34,5110 1,1429 1,0000 1,0000 0,0000 

9 34,9100 34,5110 1,1429 1,1461 1,4976 -30,6712 

10 40,0100 51,6840 -29,1777    

 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vlastné tvary

Vl
as

tn
á 

fr
ek

ve
nc

ia
 k

m
ita

ni
a 

[H
z]

Ansys 5.3       [Hz]
Nexis 32         [Hz]

 
 

[      ] 86



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
 

Porovnanie vnútorných síl vo votknutí   
       

 smer X smer Y smer Z 
 Ansys Nexis 32 Ansys Nexis 32 Ansys Nexis 32 

Mx [kNm] 1610,7 0 2154,6 0 0 0 
My [kNm] 2154,6 2686,379 1610,7 0,2771 0 0 
Mz [kNm] 0 0,2771 0 2686,379 0 0 
Fx [kN] 89,53 0,0116 64,715 0 0 0 
Fy [kN] 64,715 0 89,531 0,0116 0 0 
Fz [kN] 0 109,94 0 109,94 30,541 50,102 

 

 

 

Vyhodnotenie:  

Prvé vlastné frekvencie sú takmer totožné. Výchylky sú 0.4%. Najväčší problém nastal 

pri 10 vlastnom tvare, kde NEXIS vygeneroval hodnotu až s cca. 30% rozdielom.  

Pri spektrálnej analýze došlo k výrazne odlišným hodnotám. Toto bolo zapríčinené  roz-

dielnym prístupom NEXISu a ANSYSu. Jednotlivé časti konštrukcie boli modelované 

ako kruhové prierezy. V ANSYSe bol použitý element PIPE s príslušnými prierezovými 

charakteristikami. NEXIS berie rúru ako 2D prút nosníkového typu s priradenými priere-

zovými charakteristikami. V ANSYSe je element PIPE programovaný ako 3D prvok - 

preto veľký rozdiel v momentoch. Bol tiež vytvorený kontrolný prípad, kde bol modelo-

vaný pylón štvorcového premenného prierezu po výške. V ANSYSe bol použitý element 

BEAM 3, v NEXISE zodpovedajúci prierez. Výsledok bol podobný - NEXIS vypočítal 

ohybový moment len v smere zemetrasenia. Z tohto dôvodu nie je možné porovnávať 

získané vnútorné sily. Testovací prípad bol zameraný na porovnanie vlastných frekven-

cií získaných výpočtom na rôznych typoch prvkov. 
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Element PIPE programu ANSYS 

 
 

Rám 2D 
 

Porovnanie vlastných frekvencií 
Podiel nasledujúcich frekvencií 

Tvar č. 

Ansys 5.3    

[Hz] 

Nexis 32     

[Hz] 

Rozdiel      

[%] Ansys 5.3 Nexis 32 

Rozdiel      

[%] 

1 1,7811 1,7489 1,8079 3,0986 3,0874 0,3603 

2 5,5189 5,3996 2,1617 1,7665 1,7555 0,6254 

3 9,7494 9,4790 2,7735 1,4804 1,4669 0,9100 

4 14,4330 13,9050 3,6583 1,1178 1,1485 -2,7485 

5 16,1330 15,9700 1,0104 1,0645 1,0586 0,5540 

6 17,1740 16,9063 1,5588 1,1219 1,0841 3,3745 

7 19,2680 18,3276 4,8806 1,0480 1,1058 -5,5153 

8 20,1930 20,2668 -0,3655 1,0000 1,0591 -5,9072 

9 20,1930 21,4640 -6,2943 1,0000 1,0004 -0,0363 

10 20,1930 21,4718 -6,3329    
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Porovnanie vnútorných síl 
Krajný stĺp    

 smer X smer Z 

 Ansys 5.3 Nexis 32 Ansys 5.3 Nexis 32 

M [kNm] 83,988 85,2118 0,129 0,240 

N [kN] 99,833 101,171 0,096 0,099 

V [kN] 34,469 34,8198 11,156 11,830 

 

Vnútorný stĺp    

 smer X smer Z 

 Ansys 5.3 Nexis 32 Ansys 5.3 Nexis 32 

M [kNm] 97,53 98,3256 0,022 0,04 

N [kN] 35,365 33,9466 22,095 24,175 

V [kN] 45,051 45,2738 0,0188 0,01 

 

Vyhodnotenie: 

Pri modálnej analýze došlo k obdobnej chybe, ako v prvom prípade. Pri nižších vlast-

ných tvaroch je rozdiel medzi oboma programami zanedbateľný. Rozdiel narastá pri 

vyšších frekvenciách, ale pomer medzi za sebou idúcimi frekvenciami je takmer rovna-

ký.  
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Spektrálna analýza ukázala zhodu výsledkov oboch programov. Vnútorné sily 

v krajnom a vo vnútornom stĺpe sú takmer identické (rozdiel  ±1,5kN). Pri osových si-

lách vyvolaných zemetrasením v smere Z sú výsledky oboch programov tiež rovnaké. 

 

Rám 3D bez výstužného jadra 

 

Porovnanie vlastných frekvencií 
Podiel nasledujúcich frekvencií 

Tvar č. 

Ansys 5.3     

[Hz] 

Nexis 32      

[Hz] 

Rozdiel      

[%] Ansys 5.3 Nexis 32 

Rozdiel      

[%] 

1 1,2828 1,2472 2,7752 1,2239 1,2320 -0,6597 

2 1,5700 1,5365 2,1338 1,1311 1,1223 0,7829 

3 1,7759 1,7244 2,8999 2,2743 2,2744 -0,0007 

4 4,0390 3,9219 2,8992 1,1973 1,2032 -0,4942 

5 4,8359 4,7189 2,4194 1,1337 1,1252 0,7451 

6 5,4824 5,3099 3,1464 1,2833 1,3335 -3,9120 

7 7,0357 7,0809 -0,6424 1,2032 1,1600 3,5927 

8 8,4653 8,2136 2,9733 1,1334 1,1254 0,7124 

9 9,5948 9,2432 3,6645 1,1644 1,1647 -0,0269 

10 11,1720 10,7655 3,6386    
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Porovnanie vnútorných síl 

Krajný stĺp      

 smer X smer Y smer Z 

 Ansys 5.3 Nexis 32 Ansys 5.3 Nexis 32 Ansys 5.3 Nexis 32 

Mx [kNm] 0,544 0,08 113,93 112,93 0 0 

My [kNm] 110,32 114,48 0,5678 0,2 0 0 

Mz [kNm] 0,06 0 0,0274 0 0 0 

Fx [kN] 46,773 48,27 0,4738 0,55 0 0 

Fy [kN] 0,397 0,56 45,183 44,45 0 0 

Fz [kN] 133,77 138,12 152 149,43 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnútorný stĺp      

 smer X smer Y smer Z 

 Ansys 5.3 Nexis 32 Ansys 5.3 Nexis 32 Ansys 5.3 Nexis 32 

Mx [kNm] 0 0 113,06 112,93 0 0 

My [kNm] 128,45 132,4 0,07 0,2 0 0 

Mz [kNm] 0 0 0 0 0 0 

Fx [kN] 60,991 62,6 0,06 0,55 0 0 

Fy [kN] 0,06 0,02 44,547 44,45 0 0 

Fz [kN] 34,941 33,1052 7,7208 8,8094 0 0 
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Vyhodnotenie:  

Modálna analýza vykonaná oboma programami dáva vlastné frekvencie s odchýlkou 

priemerne 3%. Keďže v praxi je tento spôsob modelovania – či už statických alebo dy-

namických modelov – je to zanedbateľný rozdiel. 

Pri spektrálnej analýze sa zopakoval stav z predchádzajúceho príkladu, kde oba 

programy dali podobné výsledky. Rozdiel výsledkov je ± 2kN. 

Rámová konštrukcia s výstužným jadrom 

 

Porovnanie vlastných frekvencií 
Podiel nasledujúcich frekvencií 

Tvar č. 

Ansys 5.3  

[Hz] 

Nexis 32      

[Hz] 

Rozdiel      

[%] Ansys 5.3 Nexis 32 

Rozdiel      

[%] 

1 2,4751 2,4436 1,2727 1,0714 1,0821 -0,9988 

2 2,6519 2,6443 0,2866 1,2534 1,2504 0,2436 

3 3,3240 3,3064 0,5295 2,3784 2,3719 -0,2701 

4 7,9057 7,8426 0,7982 1,2545 1,2122 3,3748 

5 9,9179 9,5067 4,1460 1,2778 1,3062 -2,2254 

6 12,6730 12,4179 2,0129 1,0135 1,0284 -1,4711 

7 12,8440 12,7706 0,5715 1,0117 1,0049 -0,6722 

8 12,9940 12,8329 1,2398 1,0536 1,0727 -1,8145 

9 13,6900 13,7656 -0,5522 1,0215 1,0291 -0,7358 

10 13,9850 14,1657 -1,2921    

Porovnanie vnútorných síl 
Krajný stĺp      

 směr X smer Y smer Z 

 Ansys 5.3 Nexis 32 Ansys 5.3 Nexis 32 Ansys 5.3 Nexis 32 

Mx [kNm] 17,805 17,8909 17,749 18,944 0,17 0 

My [kNm] 22,292 22,3549 0,123 0 0,09 0 

Mz [kNm] 1,6702 1,4598 0 0,02 0 0 

Fx [kN] 9,239 9,2161 0,1213 0,2 0,07 0,1 

Fy [kN] 7,409 7,3648 6,4431 6,9275 0,104 0,1263 

Fz [kN] 39,909 38,3829 62,271 60,8606 12,985 16,603 
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Vnútorný stĺp      

 smer X smer Y smer Z 

 Ansys 5.3 Nexis 32 Ansys 5.3 Nexis 32 Ansys 5.3 Nexis 32 

Mx [kNm] 5,236 5,2336 18,892 20,0775 0,16313 0 

My [kNm] 13,033 13,1096 0,236 0 0,044 0 

Mz [kNm] 1,6818 1,4679 0,06 0,01 0 0 

Fx [kN] 6,0208 6,0280 0,188 0,3929 0,035 0,04 

Fy [kN] 2,3042 2,2873 7,3994 7,8853 0,132 0,1544 

Fz [kN] 36,148 39,4924 99,068 109,9682 28,142 33,6476 

 

Vyhodnotenie:  

Rámová konštrukcia (z príkladu č.3) bola doplnená o výstužné jadro. Až na piatu 

vlastnú frekvenciu, kde je rozdiel 4%, ostatné frekvencie sú takmer totožné 

Pri spektrálnej analýze Nexis dospel k rovnakým výsledkom ako program Ansys 

s najväčšou odchýlkou ±10 kN, čo je zanedbateľný rozdiel.  
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Záver 
Cieľom práce bolo porovnať výsledky dynamického výpočtu prevedenom v programe 

Ansys a Nexis. Program Ansys bol braný ako spoľahlivý. Na uvedených príkladoch bolo 

zistené, že program Nexis poskytuje projektantovi rovnaké výsledky ako program 

ANSYS.  

Rozdiely  vlastných frekvencií kmitania získané modálnou analýzou boli zanedbateľné – 

priemerne cca. 3%. Pri spektrálnej analýze bol rozdiel výsledkov cca. 8%, čo je nepod-

statné  pri takom zaťažení, ako je seizmicita. 
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ŘEŠENÍ SLOUPU OCELOVÉ HALY METODOU SBRA 

 
 Řešitel:   Vít Křivý - VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 

Student IV. ročníku, obor: Prům. a pozemní stavitelství 

 

Vedoucí práce:  Prof. Ing. Pavel Marek, DrSc. - VŠB-TU Ostrava 

Fakulta stavební 

 
 
 

Anotace práce:  
Tato práce  je zaměřena na aplikaci metody SBRA při návrhu, řešení a posuzo-

vání ocelové konstrukce. Speciální pozornost je věnována posudku ocelového sloupu 

zatíženého větším počtem vzájemně nezávislých zatížení, mezi která patří zatížení vět-

rem, sněhem, jeřábovou dráhou a zatížení stálá. 

    Cílem výpočtu je zhodnocení a porovnání výsledků a postupů dosažených dle  

ČSN 73 1401 – Příloha A s využitím metody SBRA s výsledky a postupy dle ČSN 73 

1401. 
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Úvod 
   Myšlenka využít metodu SBRA při posudku sloupu průmyslové haly vznikla při řešení 

tohoto problému v rámci cvičení z předmětu Ocelové konstrukce. 

   Při výpočtu vnitřních sil a hledání nebezpečných kombinací zatížení jsem narazil na 

problém, jakým způsobem zkombinovat různá zatížení působící na konstrukci ve více 

směrech tak, aby jejich kombinace vyvolala maximální vnitřní síly v řešené konstrukci. 

   Položil jsem si otázku, zda nebude výhodnější využít k výpočtu vnitřních sil a posou-

zení spolehlivosti dané konstrukce pravděpodobnostní postup (s využitím metody SBRA 

) místo postupu deterministického (dle ČSN 73 1401 ).  

   Zajímalo mne, který z těchto postupů umožňuje řešit konstrukci rychleji a přehledněji, 

zda se výsledky získané metodou SBRA ( postup dovoluje ČSN 73 1401 – Příloha A) 

budou lišit od výsledků dosažených dle standartního postupu dle ČSN 73 1401. 

   Cílem této práce je porovnání výsledků a postupů obou metod na konkrétní stavební 

konstrukci a na základě tohoto porovnání určení výhodnějšího postupu pro řešení dané 

konstrukce. 

 

Zadání 
   Příhradový sloup ocelové jednopodlažní  haly (viz obr.1) je vystaven většímu počtu 

vzájemně nezávislých  zatížení. S využitím metody SBRA určete osové síly 

v jednotlivých prutech příhradové části sloupu a celou tuto část sloupu posuďte 

z hlediska 1.mezního stavu únosnosti konstrukce.  

   Návrhová pravděpodobnost poruchy je Pd =7*10-5 (dle ČSN 73 1401 – Příloha A ). 

   Postup a výsledky získané metodou SBRA porovnejte s postupem a  hodnotami zís-

kanými dle ČSN 73 1401 ( viz Příloha C textu ). 
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                                       obr.1  Schéma příčné vazby 

Vstupní data 

a) Geometrické a materiálové vlastnosti stojin příhradové části sloupu 

   Stojiny jsou navrženy ze svařovaných průřezů konstantní výšky. Geometrie příhrado-

vé části sloupu je patrná z obr.2. 

 

                                   obr.2  Řez příhradovou částí sloupu 
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Levá ( vnější ) stojina : 

               průřezová plocha : A  = 8800 mmL
2 

                      moment setrvačnosti k ose y : I  = 2,26733*10  mm  y
8 4

               moment setrvačnosti k ose z1 : I  = 7,3533*10  mm  z

y

               poloměr setrvačnosti k ose z1 : i  = 28,91 mm z

               vzdálenost nejvíce namáhaných vláken k ose y : c  = 200 mm y

               vzdálenost nejvíce namáhaných vláken k ose z1 : c  = 65 mm   z

               průřezová plocha : A  = 10800 mmP
2 

    moment setrvačnosti k ose y : I  = 2,9904*10  mm  

6 4

               poloměr setrvačnosti k ose y : i  = 160,53 mm  

Pravá ( vnitřní ) stojina : 

y
8 4

               moment setrvačnosti k ose z2 : Iz = 1,947*107 mm4 

               poloměr setrvačnosti k ose y : iy = 166,40 mm  

               poloměr setrvačnosti k ose z2 : iz = 42,5 mm 

               vzdálenost nejvíce namáhaných vláken k ose y : cy = 200 mm 

               vzdálenost nejvíce namáhaných vláken k ose z2 : cz = 90 mm 

Materiál :  

              ocel : S 235 (odpovídající histogram st235 ) 

              modul pružnosti : E = 210 GPa     

b) Návrhové hodnoty zatížení a jejich odpovídající histogramy 

 

1) Zatížení stálá :  

 

    a) Vlastní tíha sloupu : 

          špička sloupu : GSH = 14,4 kN (hist. DEAD 2) 

          dřík sloupu     : GSD = 31,6 kN (hist. DEAD 2) 

    b) Zatížení od vazníku : 

                                  G  = 246,0 kN (hist. DEAD 2) V
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    c) Vlastní tíha jeřábové dráhy  

                                   Gj = 70,0 kN (hist. DEAD 1) 

 

2) Zatížení nahodilá krátkodobá : 

    a) Zatížení sněhem : 

                                             PS = 141,0 kN (hist. SNOW 1) 

    b) Zatížení větrem :   

 
                                   obr.3  Schéma zatížení větrem 

 

                Dle ČSN 730035 : wS = w0*χw*cw*γw*l  (kN/m)  

                Označme: W= w0*χw* γw*Wvar =0,9*Wvar , kde proměnná Wvar je   

    reprezentována histogramem WIND 1.                                 

pak : 

                 zatížení na 1m´levého sloupu je : wL=W*cWL* l  , kde 

                                                                         cWL = 0,8 …vítr zleva 

                                                                         cWL = 0,6 …vítr  zprava 

                                                                         l = 6 m …zatěžovací šířka do sloupu 

                 síla od sání větru v místě uložení levého vazníku : PWL =W* cWL*12m *L/2 , 

kde 

                                                                         cWL = 0,8 …vítr zleva        

                                                                         cWL = 0,5 …vítr  zprava        

                                                                         L = 24 m  …rozpětí haly 
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zatížení od mezisloupku na levý sloup : VSL=W*cWL* l * 8,095 m , kde 

                                                                        cWL = 0,8 …vítr zleva 

                                                                        cWL = 0,6 …vítr  zprava         

                                                                        l = 6 m ...zatěžovací šířka do mezisloupku     

 

                 (obdobný postup platí také pro pravý sloup příčné vazby)  

 

    c) Zatížení jeřábovou dráhou:  

 

                       obr. 4  Schéma zatížení jeřábovou dráhou  

 

             Svislá složka : Pj = 1370 kN ( hist. CRANE-V )   

             Vodorovná složka :  Vj = +- 0,1*Pj      

 

Řešení  

a) Výpočet staticky neurčité síly X 

   

   Statické schéma konstrukce je znázorněno na obr.5. Konstrukce je řešena silo-

vou metodou, kdy hledáme staticky neurčitou veličinu X pro jednotlivé zatěžovací stavy, 

která odpovídá horizontální síle v místě uložení vazníku. 
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                           obr.5  Statické schéma příčné vazby 

Staticky neurčitou sílu X můžeme spočítat dle vztahu : X=(δpk - δpl ) / (δ1,k + δ1,l ) ,  

kde           δpk , δpl ….vodorovný posun bodů k, l  od jednotlivých zatěžovacích stavů 

                 δ1,k , δ1,l ….vodorovný posun bodů k,l od virtuální síly X´=1N 

1) Virtuální síla X´= 1N: 
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2) Vlastní tíha sloupu: 
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3) Zatížení od vazníku: 
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4) Vlastní tíha jeřábové dráhy: 
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5) Zatížení větrem: 

 

   a) sání větru na konstrukci střechy: 
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   b) Zatížení od mezisloupku: 
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   c) Spojité zatížení větrem: 
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5) Zatížení sněhem: 
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7) Nahodilé zatížení jeřábovou dráhou: 

   a) svislá složka 
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   b) vodorovná složka 
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  Výslednou staticky neurčitou sílu X získáme jako součet sil Xi 

pro jednotlivé zatěžovací stavy 1 – 7. 

       tedy :    X = XSH+XGV+XGJ+XS+XPW+XVS+XWS+XPJ+XVJ 

b) Výpočet vnitřních sil v dříku sloupu 

 

   Výpočet vnitřních sil je proveden pro levý sloup  

příčné vazby ocelové haly. 

   Vnitřní síly ( M, N ) jsou stanoveny  

v charakteristických řezech příhradové části sloupu. 

  Hodnoty v řezu 1-1 rozhodují při vybočení dříku  

v rovině příčné vazby ( kolmo k nehmotné ose), síly  

v řezu 2-2 pak z roviny příčné vazby  

(kolmo k hmotné ose ). 

    obr.6  Charakteristické řezy 

1) Ohybový moment v řezech 1-1, 2-2 

        M1= -X*15.39-(GV+PS-PWL)*0.05 –GSH*0.225+(GJ+PJ)*0.6+VSL*15.39+      

                   + wSL*118.43+VJ*10.24    

        M2= -X*10.97-(GV+PS-PWL)*0.05 –GSH*0.225+(GJ+PJ)*0.6+VSL*10.97+      

                   + wSL*60.17+VJ*5.82   

[      ] 105



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
2) Normálová síla v řezech 1-1, 2-2 

         N1=GSH+GSD+GV+GJ+PS-PWL+PJ 

         N2=GSH+GSD/2+GV+GJ+PS-PWL+PJ   

3) Osové síly v pásových prutech příhradové části sloupu  

 a) v řezu 1-1 : 

       vnitřní (pravý) pás :  
h

M
h

yNN 121
P1, V

*
+=  

       vnější (levý) pás :     
h

M
h

yNN 111
L1, V

*
−=  

 b) v řezu 2-2 : 

       vnitřní (pravý) pás :  
h

M
h

yNN 222
P2, V

*
+=  

       vnější (levý) pás :     
h

M
h

yNN 212
L2, V

*
−=  , 

  kde hodnoty y1, y2 …vzdálenosti osy větve od těžištní osy sloupu ( viz obr. 2 ) 

c) Výpočet únosnosti dříku sloupu 

 

  Na obr. 7 jsou znázorněny možnosti vybočení pru-

tu dříku sloupu.  

   Při vybočení kolmo ke hmotné ose je vzpěrná 

délka Ly rovna vzdálenosti bodů zabezpečených proti vy-

bočení, tj. 

vzdálenost patky a hlavice sloupu. V našem případě 

tedy  

Ly = 9640 mm. Vnitřní síly určíme z řezu 2-2. 

   Při vybočení kolmo k nehmotné ose je vzpěrná 

délka Lz rovna délce příhrady, tedy Lz = 1748 mm. 

Vnitřní síly určíme z řezu 1-1. 

obr. 7  Schéma vybočení sloupu 

[      ] 106



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
   Pro určení odolnosti tlačeného prutu vycházíme 

z modelu imperfektního osově zatíženého prutu, 

který je na koncích uložen dle obr. 8. 

   

   Průběh počáteční imperfekce v0 má tvar poloviny 

větve sinusoidy s max. hodnotou a uprostřed prutu 

( viz obr. 8a ) a lze jej popsat rovnicí: 

            

                
L

x*πsin*a)(v0 =x  , 

   

 

   Působením osové síly P dojde k vybočení prutu na hodnotu v(x) (viz obr 8b). 

     obr. 8   Imperfektní prut     

  Výsledný ohybový moment v libovolném místě prutu zatíženého osovou silou je tedy 

určen vztahem:  

                                     M = P*[ v0(x)+v(x) ]    

    Dosazením takto vyjádřeného ohybového momentu do diferenciální rovnice ohybové 

čáry ( EIw" = -M ) a jejím následným vyřešením lze získat vztah pro určení maximální-

ho vybočení uprostřed tlačeného prutu : 

                      
α1

ava maxmax −
=+=δ    , kde    

EIπ
PL

P
P

2

2

cr

==α  

     Maximální ohybový moment je v prutu je tedy roven : 
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    Maximální tlakové napětí v prutu je : 
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Dosazením hodnoty σmax = fy do výše uvedeného vztahu (únosnost prvku je vztažena 

k překročení meze kluzu v nejvíce namáhaných vláknech ) je možno z  rovnice vyjádřit 

hodnotu maximální osové síly Pmax, kterou může být prvek osově zatížen. 

 

     Odolnost tlačeného prutu pak může být definována vztahem : 










−−
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2
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2
2
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max
  , kde      22

2

1
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1
i

cEOL
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iLF
R y ++=

π
 

 kde :         L…vzpěrná délka prutu ( m ) 

                 Fy…mez pevnosti  kluzu oceli 

                 Fy = 0,9*Fy,var *1000 ( kPa ) 

                 i…poloměr setrvačnosti prutu  ( m ) 

                 E…elastický modul pružnosti oceli ( kPa ) 

                A…průřezová plocha prutu tlačeného prutu ( m2 ) 

                EO…počáteční excentricita (odpovídá histogramu imp0500 ) 

                c…vzdálenost nejvíce vzdálených vláken od těžiště průřezu  ( m ) 

d) Posudek spolehlivosti 

 

   Posudek spolehlivosti je proveden pro vnitřní ( pravý ) i vnější ( levý ) pás dříku sloupu 

a to v obou řezech. 

    Posuzovaný prut vyhoví, je li splněna  podmínka : 

                      RF = R – NV < 0   s požadovanou pravděpodobností P < Pd     

     kde :         RF…bezpečnostní funkce 

                      R…..odolnost tlačeného prutu 

                      NV…osová síla v prutu     
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  1) Řez 1-1: 

 

       a) Pravý pás :      RF1,P = R1,P – NV,1P 

       b) Levý pás :        RF1,L = R1,L – NV,1L 

 

  2) Řez 2-2: 

 

       a) Pravý pás :      RF2,P = R2,P – N2,1P 

       b) Levý pás :        RF2,L = R2,L – N2,1L           

 

    Při nesplnění jedné ze 4 výše uvedených podmínek ztrácí konstrukce dříku stabilitu a 

může nastat porucha konstrukce. Nestačí tedy posoudit pouze dílčí pruty konstrukce, 

ale stabilitu konstrukce jako celku. Konstrukce tedy vyhoví, jsou-li pro danou kombinaci 

zatížení splněny všechny 4 výše uvedené podmínky spolehlivosti. 

 

   Výsledná bezpečnostní funkce má tvar : 

 

        RF = POS( RF1,P )*POS ( RF1,L )*POS( RF2,P )*POS( RF2,L ) , 

 

kde funkce POS(x) vrací hodnotu "1", je-li x > 0 a hodnotu "0", je-li x < 0 

 

   Výsledná pravděpodobnost poruchy je tedy rovna pravděpodobnosti výskytu nul ve 

funkci RF. 
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Závěrečné zhodnocení: 
Cílem výpočtu bylo porovnat řešení  a posudek konkrétní stavební konstrukce řešené 

metodou SBRA s řešením dle ČSN 73 1401. 

●   Výsledná pravděpodobnost poruchy dříku sloupu je rovna: P = 4,2 * 10-5 ( viz Příloha 

B, obr. 35 ). Je tedy splněna podmínka spolehlivosti konstrukce P < Pd = 7 * 10-5 a navr-

žený průřez  vyhovuje.  

   Potřebná průřezová plocha vyhovující požadavkům ČSN 73 1401 (viz Příloha C textu) 

vychází o cca 11 % větší než průřezová plocha navržená metodou SBRA v souladu 

s Přílohou A normy ČSN 73 1401. 

     Z porovnání vyplývá, že použitím metody SBRA můžeme dosáhnout nezanedbatel-

ných materiálových úspor. Tato okolnost může vést v konečném důsledku k úspoře ma-

teriálu a ke zlevnění stavby, která není zbytečně předimenzovaná. 

●   Dalším, neméně důležitým, faktorem je možnost vyhnutí se pracnému, nepřehled-

nému,  

a časově náročnému hledání extrémních hodnot vnitřních sil, potřebných pro dimenzo-

vání průřezů dle ČSN 73 1401 ( viz Příloha C textu ). 

   Naopak výsledky vnitřních sil a odolnosti konstrukce získané metodou SBRA umožňu-

jí získat přehled o skutečném chování konstrukce, daný postup nevyžaduje pracné sta-

novení  nebezpečných kombinací zatížení. 

    Celý výpočet lze pak zapsat do přehledného, logicky stavěného algoritmu, jehož kon-

trola není příliš obtížná ( viz Příloha A textu ). 

●   Pravděpodobnostní postup je vhodné zvolit pro řešení konstrukcí, které jsou zatíže-

ny větším počtem nahodilých zatížení či zatíženími působícími ve více směrech.   

●   Metoda SBRA však vyžaduje kvalitní hardwarové a softwarové vybavení počítače 

a klade větší důraz na samostatné uvažování projektanta a znalost řešeného problému.  
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Oznámení 

 

   Tato práce byla zpracována v rámci výuky předmětu Spolehlivost stavebních kon-

strukcí jako příspěvek na konferenci Spolehlivost konstrukcí, která se uskutečnila 

v Ostravě dne 10. 4. 2002. 

 

Předkladatel vyjadřuje své poděkování panu Prof. Ing. Pavlu Markovi, DrSc. 

za významné rady, pomoc a povzbuzení při tvorbě této práce. 
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Příloha a 

Výpočtový algoritmus 

 

RF=POS(RFP1)*POS(RFL1)*POS(RFP2)*POS(RFL2) 

 

RFP2=RP2-NV2P 

  RP2=(R1P2-(R1P2*R1P2-4*ZLOMEKP2*FY*AP)^0.5)/(2*ZLOMEKP2) 

  R1P2=1+FY*((LY/IYP)^2)/((PI^2)*ECKO)+LY*EO*CY/IYP^2 

  ZLOMEKP2=((LY/IYP)^2)/((PI^2)*ECKO*AP) 

 

RFL2=RL2-NV2L 

  RL2=(R1L2-(R1L2*R1L2-4*ZLOMEKL2*FY*AL)^0.5)/(2*ZLOMEKL2) 

  R1L2=1+FY*((LY/IYL)^2)/((PI^2)*ECKO)+LY*EO*CY/IYL^2 

  ZLOMEKL2=((LY/IYL)^2)/((PI^2)*ECKO*AL) 

 

RFL1=RL-NV1L 

  RL=(R1L-(R1L*R1L-4*ZLOMEKL*FY*AL)^0.5)/(2*ZLOMEKL) 

  R1L=1+FY*((LZ/IZL)^2)/((PI^2)*ECKO)+LZ*EO*CZL/IZL^2 

  ZLOMEKL=((LZ/IZL)^2)/((PI^2)*ECKO*AL) 

 

RFP1=RP-NV1P 

  RP=(R1P-(R1P*R1P-4*ZLOMEKP*FY*AP)^0.5)/(2*ZLOMEKP) 

  R1P=1+FY*((LZ/IZP)^2)/((PI^2)*ECKO)+LZ*EO*CZP/IZP^2 

  ZLOMEKP=((LZ/IZP)^2)/((PI^2)*ECKO*AP) 
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FY=0.9*FYVAR*1000 

 

NV2L=N2*0.539/1.2-M2/1.2 

NV2P=N2*0.661/1.2+M2/1.2 

NV1L=N1*0.539/1.2-M1/1.2 

NV1P=N1*0.661/1.2+M1/1.2 

  M1=-X*15.39-(GV+PS-PWL)*0.05-

GSH*0.225+(GJ+PJ)*0.6+VSL*15.39+WSL*118.43+VJ*10.24 

  M2=-X*10.97-(GV+PS-PWL)*0.05-

GSH*0.225+(GJ+PJ)*0.6+VSL*10.97+WSL*60.17+VJ*5.82 

  N2=GSH+GSD/2+GV+GJ+PS-PWL+PJ 

  N1=GSH+GSD+GV+GJ+PS-PWL+PJ 

 

X=XSH+XGV+XGJ+XS+XPW+XVS+XWS+XPJ+XVJ 

  XVJ=0.3614*VJ 

  XPJ=0.0291*PJ 

  XWS=4.715*(POS(W)*(WSL-WSP)/2+(1-POS(W))*(WSP-WSL)/2) 

  XVS=POS(W)*(VSL-VSP)/2+(1-POS(W))*(VSP-VSL)/2 

  XPW=-0.0142*(PWL+PWP)/2 

  XS=0.0142*PS 

  XGJ=0.0291*GJ 

  XGV=0.0142*GV 

  XSH=-0.011*GSH 

WSP=W*6*(POS(W)*0.6+(1-POS(W))*0.8) 

WSL=W*6*(POS(W)*0.8+(1-POS(W))*0.6) 

VSP=W*48.57*(POS(W)*0.6+(1-POS(W))*0.8) 
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VSL=W*48.57*(POS(W)*0.8+(1-POS(W))*0.6) 

PWP=W*144*(POS(W)*0.5-(1-POS(W))*0.8) 

PWL=W*144*(POS(W)*0.8-(1-POS(W))*0.5) 

W=0.9*WVAR 

VJ=PJ*(NAHODAVAR*(-1)+1*(1-POS(NAHODAVAR)))/10 

PJ=1370*PJVAR 

PS=141*PSVAR 

GJ=70*GJVAR 

GV=246*GVVAR 

GSD=31.6*GSDVAR 

GSH=14.4*GSHVAR 
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Příloha B 

grafické výstupy 

 

a) Vybraná zatížení příčné vazby 

 

 

obr. 9  Spojité zatížení větrem  působící na pravý sloup příčné vazby 

 

 

obr. 10  Spojité zatížení větrem působící na levý sloup příčné vazby 
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obr. 11  Zatížení od mezisloupku působící na pravý sloup 

 

 
obr. 12  Zatížení od mezisloupku působící na pravý sloup 

 

obr. 13  Vliv sání větru na stř. konstrukci – pravý sloup 
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obr. 14  Vliv sání větru na stř. konstrukci – levý sloup 

 

obr. 15  Svislé nahodilé zatížení jeřábovou dráhou 

 

obr. 16  Vodorovné nahodilé zatížení jeřábovou dráhou 
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b) Staticky neurčitá síla X : 

 

 

obr. 17  Výsledná staticky neurčitá síla X 

 

c) Fyzikální vlastnosti oceli : 

 

 

obr. 18  Mez kluzu oceli ( kPa ) 
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d) Vnitřní síly v dříku sloupu : 

 

obr. 19  Normálová síla v dříku sloupu – řez 1-1 

 

obr. 20  Ohybový moment v dříku sloupu – řez 1-1 

 

obr. 21  Normálová síla v dříku sloupu – řez 2-2 
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obr. 22  Ohybový moment v dříku sloupu – řez 2-2 

e) Osové síly v pásech dříku 

 

obr. 23  Osová síla v pravém pásu – řez 1-1 

 

obr. 24  Osová síla v levém pásu – řez 1-1 
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obr. 25  Osová síla v pravém pásu – řez 2-2 

 

obr. 26  Osová síla v levém pásu – řez 2-2 

f) Odolnosti prutů dříku sloupu: 

 

obr. 27  Odolnost pravého pásu- vybočení v rovině příčné vazby 
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obr. 28  Odolnost levého pásu - vybočení v rovině příčné vazby 

 

obr. 29  Odolnost pravého pásu - vybočení z roviny příčné vazby 

 

obr. 30  Odolnost levého pásu - vybočení z roviny příčné vazby 
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g) Posudky spolehlivosti 

 

obr. 31  Posudek spolehlivosti pravého pásu - řez 1-1 

 

obr. 32  Posudek spolehlivosti levého pásu - řez 1-1 

 

obr. 33  Posudek spolehlivosti pravého pásu - řez 2-2 
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obr. 34  Posudek spolehlivosti levého pásu - řez 2-2 

 

 

obr. 35  Posudek spolehlivosti celé konstrukce dříku sloupu 
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h) Závislosti mezi osovou silou v prutu a jeho odolností 

 

obr. 36  Závislost mezi osovou silou v prutu a jeho odolností 

( pravý pás, řez 1-1 ) 

 

obr. 37  Závislost mezi osovou silou v prutu a jeho odolností 

( levý pás, řez 1-1 ) 

[      ] 125



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
 

Literatura 
 [1]   GERE, J.M., TIMOSHENKO, S.P. Mechanics of Materials, 3rd Ed., solutions ma-

nual. PWS-KENT Publishing Company, Boston, 1990. 

 [2]    KADLČÁK, J., KOLÁŘ, A., KYTÝR, J., MAUER, E. Statika stavebních konstrukcí. 

         VUTIUM, Brno, 1998. 

 [3]   KADLČÁK, J., KYTÁR, J. STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ I. VUTIUM, 

         Brno, 1998. 

 [4]    MAREK, P. a kol. Kovové konstrukce pozemních staveb. SNTL, Praha, 1985. 

 [5]   MAREK, P., BROZZETTI, J., GUŠTAR, M. Probabilistic Assessment of Structures. 

        TeReCo, Praha, 2001.  

 [6]   MELCHAR, J., STRAKA, B. Kovové konstrukce – Konstrukce průmyslových bu-

dov.  SNTL, Praha, 1985. 

 

NORMY 

 [7]   ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Praha: Úřad pro normalizaci a mě-

ření,  1987. 

 [8]    ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí. Praha: ČNI, 1997.     

 

[      ] 126



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
ROZPTYL GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ OTEVŘENÝCH 
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Student III. ročníku, obor: Dopravní stavitelství 

 

Vedoucí práce:  Doc.Ing. Petr Janas, CSc. - VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 

Katedra Stavební mechaniky 

 
 
 

Anotace práce:  
Projekt je zaměřený na přípravu výpočtu ocelových válcovaných profilů pomocí 

plně pravděpodobnostního výpočtu. Zabývá se geometrickými vlastnostmi ocelových 

válcovaných profilů, jejich rozptylem kolem normové hodnoty a vlivem na průřezové ve-

ličiny. V závěru je ukázaná pravděpodobnost chyb průřezových veličin. 
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Úvod do problematiky 

Materiálové vlastnosti 

 

Materiálové vlastnosti jsou plně svázány s výrobními postupy. I když jsou projek-

tantem předepsány určité vlastnosti a i když probíhají (nebo mají probíhat) kontroly na 

různých úrovních (ve výrobě, při přejímce apod.) nelze absolutně zaručit požadované 

vlastnosti. Nedají se totiž vyloučit jisté nepravidelnosti kvality vstupních surovin, jejich 

zpracování aj. Typickým příkladem je beton, jehož vlastnosti, které se v konstrukci 

uplatní, závisí na vlastnostech cementu, kameniva, písku, vody a jejich vzájemnému 

poměru, způsobu zpracování, ošetřování, teplotě, …. Nelze tedy očekávat, že beton 

kdykoliv vyrobený pro projektovaný účel bude mít např. pevnost v tlaku přesně o hodno-

tě požadované projektantem. 

Geometrie 

 

 Geometrické vlastnosti jsou jedny z nejdůležitějších. Tato vlastnost vstupuje do 

finálního výrobku jak při výrobě tak při realizaci či montáži. Na tomto předpokladu je za-

ložena i myšlenka této práce, v které se budu zabývat četností rozptylu (chyb) při výro-

bě a jejich vliv na průřezové veličiny.  

 

Zatížení 

 

 Zatížení, kterým bude konstrukce vystavena během svého regulérního provozu, 

tj. doby její životnosti (doba od realizace konstrukce do ukončení jeho obvyklého užívá-

ní). Je zřejmé, že nemůže být předem přesně známo, jaké budou: 

vlivy prostředí (teplota, vlhkost, agresivita) 

vlivy provozu (provozní zatížení užitné zatížení) 

„konstrukční“ zatížení (spolupůsobení částí konstrukce) 

intenzita a trvání různých zatížení 
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Bezpečnost 

 

Zde je vhodné připomenout, že stavební konstrukce nejsou dokonale opakova-

telné - každá jednotlivá realizace se vždy jinak liší od návrhu. Z výše uvedeného vyplý-

vá, že velmi mnoho veličin a jevů vstupujících do procesu návrhu (či posudku) stavební 

konstrukce je zatížena menšími či většími nejistotami. Dalšími zdroji nejistot vstupující-

mi do výpočtu jsou postupy, metody a přesnost technických pomůcek při zjišťování a 

hodnocení výše popsaných nejistot. Nesmíme též opomenout nejistoty vyplývající z ne 

zcela výstižného výpočtového modelu konstrukce. 

Obecně lze říci, že mnoho jevů v reálném světě podléhá jisté náhodnosti. Neji-

nak je tomu u jevů souvisejících s návrhem, výrobou, montáží, provozem, údržbou i re-

konstrukcí nosných stavebních konstrukcí. Jde tedy o veličiny a procesy, které mohou 

mít velmi rozdílnou povahu či původ. 

Je zřejmé, že některé příčiny variability těchto vlastností stojí mimo vliv člověka, 

další jsou přímo dány lidskou činností. Zmíněné náhodnosti nelze eliminovat a jejich 

důsledkem je nutně větší či menší variabilita vlastností realizovaných konstrukcí a 

tedy i jejich bezpečnosti. Přitom bezpečností je zde primární mínění bezpečnost lidí, 

kteří by mohli být postiženi konstrukční poruchou. Bezpečnost v tomto smyslu je kvalita-

tivním pojmem. 

Nejdůležitější vlastnosti 

 

 Pro tuto práci jsme vzali za nejdůležitější vlastnost hmotnost a geometrie, proto-

že jsou nejlépe měřitelné a pro porovnání s ostatními profily jako relativní hodnoty 

k normové hodnotě jsou souměřitelná. 
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Porovnání hodnot dle způsobu výroby 
 V této kapitole bych chtěl poukázat na změnu vlastností dle výrobních postupů. 

Změnou výrobních postupů z ingotové cesty na plynulé lití předvalků (PLP) došlo 

k zlepšení meze kluzu a meze pevnosti. 

 Jak je vidět v následujících grafech chyba v rozptylu hodnot u meze kluzu, kde 

jsme jako 100% brali hodnotu 330 MPa je 27%. U meze pevnosti, kde za 100% hodnotu 

jsme vzali 530 MPa je 17%. Kdežto u délkových rozměrů jak dále ukáži jsou hodnoty re-

lativních délkových chyb v porovnání s těmito chybami nesrovnatelně menší. 

 S touto myšlenkou je vedena i tato práce. 
 

Mez kluzu Ry min. 295 MPa
HK 24 dle KN 41 1500 - ingotová cesta (rok 1996 - 1997) a PLP (rok 2000)
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Mez pevnosti Rm min. 470 MPa
HK 24 dle KN 41 1500 - ingotová cesta (rok 1996 - 1997) a PLP (rok 2000)
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Tažnost As min. 20 %
HK 24 dle KN 41 1500 - ingotová cesta (rok 1996 - 1997) a PLP (rok 2000)

0

10

20

30

40

50

60

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

As v %

Č
et

no
st Rok 1996 - 1997

Rok 2000

 

[      ] 131



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 
 

   

Vysvětlení problematiky 
 V rámci řešení grantového projektu „Spolehlivost ocelových konstrukcí důl-
ních a podzemních děl“ se ověřuje rozptyl geometrických rozměrů ocelových válcova-

ných profilu TH36, TH34, TH29, TH21, P28, K24 a K21 pro pravděpodobnostní výpočty 

jejich únosnosti. Tyto profily, jak vyplývá z následujících obrázků, jsou velmi složité, což 

se odráží i v náročnosti výrobních postupů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U těchto profilů jsme získali základní rozměry: 

hmotnost 1 metru tyče (kg) 

rozměr a1 (mm) 

rozměr a3 (mm) 

rozměr b (mm) 

rozměr d (mm) 

rozměr d1 (mm) 

rozměr h (mm). 

 

Vzájemně porovnávat dané profily nám umožní jejich stejná výrobní technologie a po-

dobný tvar posuzovaných válcovaných profilů. 

 Profily mají různou hmotnost a pro jejich vzájemné porovnání jsme vzali poměr 

skutečné a normové hodnoty a totéž v případě jednotlivých rozměrů. Relativní délkové 
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chyby u těchto profilů jsou přibližně stejné a to nám umožní vytvořit soubor geometric-

kých parametrů všech těchto válcovaných profilů.  

Na začátku máme soubor mající 2125 hodnot vzorků otevřených válcovaných profilů 

pro důlní výztuže. Byly vytvořeny tabulky s výpočty jednotlivých koeficientů, které jsou 

členěny dle profilů. Zde jsme mohli provést srovnání jednotlivých rozměrů profilů navzá-

jem díky jejich výrobní a tvarové podobnosti profilů. Vznikly tak histogramy, ve kterých 

můžeme vysledovat jisté charakteristiky. Hmotnost se zjišťovala na profilech délky jed-

noho metru. Vliv změny tvaru a jeho nepřesnosti se odráží ve změně hmotnosti válco-

vaného profilu. V této skutečnosti se odráží mnoho faktorů spojených jak s výrobou s 

realizací a vlastním plněním funkce konstrukce. 
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Histogram – celkový  

Skupiny Rozmezí Odm. hmotnosti a1 a3 b d d1 h  

1 0,866999999 0 0 0 0 0 0 0  

  0,889166665                

2 0,889166665 0 0 0 26 0 0 0  

  0,911333332                

3 0,911333332 0 0 1 32 0 0 0  

  0,933499999                

4 0,933499999 0 0 0 53 0 0 0  

  0,955666666                

5 0,955666666 0 2 3 63 13 3 0  

  0,977833333                

6 0,977833333 88 136 101 113 96 107 192 Rozdělení 

  1               1029 

7 1 37 110 138 187 112 110 58 1096 

  1,022166667                

8 1,022166667 0 2 6 26 171 19 0  

  1,044333334                

9 1,044333334 0 0 1 0 74 9 0  

  1,0665                

10 1,0665 0 0 0 0 34 2 0  

  1,08866667               Celkový počet 

Suma   125 250 250 500 500 250 250 2125 

 
Pro vytvoření mezí byla vzata maximální a minimální hodnota relativní délkové chyby ze 

všech sledovaných rozměrů. Normová hodnota zde byla vzata jako základní pro určení 

počtu hodnot nad a pod normový rozměr. Hmotnost v uvedených tabulkách je druhou 

odmocninou skutečné ku normové hodnotě pro možnost vzájemné porovnání 

s relativními délkovými chybami válcovaných profilů. 
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Z výše uvedeného grafu rozptylu naměřených hodnot a v přiložené tabulce můžeme vy-

sledovat, že rozptylu druhé odmocniny hmotnosti odpovídají dva rozměry.Druhá od-

mocnina hmotnosti má úzký rozptyl okolo normové hodnoty. Rozměr a1 a h mají po-

dobné charakterové rozptylové vlastnosti. Jejich rozptyl je podobný na obě strany jak  

co do velikosti (skupiny, třídy), tak co do přibližného počtu prvků v těchto třídách. Z toho 

usuzujeme, že právě tyto dva rozměry jsou vedle druhé odmocniny hmotnosti pro daný 

soubor hodnot a pro dané typy profilů nejreprezentativnější. Ostatní rozměry mají neu-

spořádaný rozptyl a jsou vždy vychýleny na jednu stranu od normové hodnoty. Nemají 

jednoznačný odraz v hmotnosti a zřejmě též v dalších statických parametrech hodnoce-

ných profilů. Toto poznání nás vedlo k rozhodnutí zabývat se zejména těmito reprezen-
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tativními rozměry a hmotností respektive její druhou odmocninou. Tyto hodnoty byly 

 vyjmuty a následně společně analyzovány s novým rozmezím hodnot vyplývajícím 

z jejich rozptylu. 
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Histogram - celkový výběr  
Skupiny Rozmezí Odm.hmotnosti a1 h  

1 0,9597668 0 1 0  
  0,966472333        
2 0,966472333 0 0 0  
  0,973177866        
3 0,973177866 0 1 1  
  0,9798834        
4 0,9798834 3 10 13  
  0,986588933        
5 0,986588933 9 42 49  
  0,993294466        

6 0,993294466 76 84 129 Rozdělení 

  1       418 

7 1 21 64 48 207 

  1,006705533        
8 1,006705533 13 26 10  
  1,013411067        
9 1,013411067 3 19 0  
  1,0201166        

10 1,0201166 0 3 0  

  1,026822133       Celkový počet 

Suma   125 250 250 625 
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Histogram - výběr odmocnina 
hmotnost  

Skupiny Rozmezí Hmotnost  
1 0,9597668 0  
  0,966472333    
2 0,966472333 0  
  0,973177866    
3 0,973177866 0  
  0,9798834    
4 0,9798834 3  
  0,986588933    
5 0,986588933 9  
  0,993294466    
6 0,993294466 76 Rozdělení 

  1   88 

7 1 21 37 

  1,006705533    
8 1,006705533 13  
  1,013411067    
9 1,013411067 3  
  1,0201166    

10 1,0201166 0  
  1,026822133    

Suma   125  
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Histogram - výběr rozměr a1  
Skupiny Rozmezí a1  

1 0,9597668 1  
  0,966472333    
2 0,966472333 0  
  0,973177866    
3 0,973177866 1  
  0,9798834    
4 0,9798834 10  
  0,986588933    
5 0,986588933 42  
  0,993294466    

6 0,993294466 84 Rozdělení 

  1   138 

7 1 64 112 

  1,006705533    
8 1,006705533 26  
  1,013411067    
9 1,013411067 19  
  1,0201166    

10 1,0201166 3  
  1,026822133    

Suma   250  
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Histogram - výběr rozměr h  
Skupiny Rozmezí h  

1 0,9597668 0  
  0,966472333    
2 0,966472333 0  
  0,973177866    
3 0,973177866 1  
  0,9798834    
4 0,9798834 13  
  0,986588933    
5 0,986588933 49  
  0,993294466    

6 0,993294466 129 Rozdělení 

  1   192 

7 1 48 58 

  1,006705533    
8 1,006705533 10  
  1,013411067    
9 1,013411067 0  
  1,0201166    

10 1,0201166 0  
  1,026822133    

Suma   250  

 Jak vidíme na výše znázorněných gra-

fech, u druhé odmocniny z hmotnosti je relativní délková chyba 2,02% pod normovou 

hodnotou a 2,01% nad normovou hodnotu. U histogramu s rozměrem a1 je relativní 

délková chyba pod 4,03% a 2,68% nad. Pro rozměr h je hodnota relativní délkové chy-

by pod normovou hodnotou 2,68% a nad 1,34%. Můžeme tedy říci, že tyto dva rozměry 

nejjednodušeji charakterizují válcovaný profil. Jejich rozptyl na obě strany od normové 

hodnoty je zhruba do stejné míry stejný a množství prvků je v podobném násobku hod-

not jako u hmotnosti. 
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Metodika výpočtu 
 Pro porovnání rozměrů odlišných profilů, (tyto profily musí mít podobný tvar a 

hlavně stejné výrobní postupy) zavedli jsme si koeficient k. Vycházíme-li z hodnot na-

měřených na daném počtu vzorků u jednotlivých průřezů, nemůžeme vzájemně porov-

návat jejich numerickou odchylku rozdílem: 

 

Odchylka ± = Skutečná hodnota – Normová hodnota 
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, ale lze je porovnat podílem jejich rozměrů, neboť posuzované profily nejsou tvarově a 

rozměrově vždy stejné 

 

   pro délku 

 

   pro plochu 
Normová
Skutečnák

Normová
Skutečnák

=

=

 

tento koeficient nám pak lépe charakterizuje chybu od normové hodnoty. 

Abychom mohli do výpočtu zavést i hmotnost (kde poměr skutečné k normové hodnotě 

vyjadřuje plochu), musíme vypočtený podíl odmocnit, protože vzniklý poměr se rovná 

plošné veličině.  

 Díky tomuto koeficientu můžeme dále vyjádřit, jak se bude projevovat chyba na 

průřezových veličinách. 

 

Normové hodnoty  Skutečná hodnota 
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A , A* – plocha [mm2] 

        W , W* - průřezový modul [mm3] 

        I , I* - moment setrvačnosti [mm4] 

 

Na výše uvedených vzorcích a jejich rozvedení pro obdélníkový prvek o rozměrech b a 

h vidíme, že koeficient k zvětšuje svou mocninu a tedy i relativní délkovou chybu počí-

tané veličiny. Kde veličiny bez hvězdičky jsou počítány dle normových rozměrů a veliči-

ny s hvězdičkou jsou skutečné velikosti profilů. Naše dva charakteristické rozměry mají 

podobu výšky a šířky, jako u obdélníkového profilu, lze tedy tento předpoklad použít i 

pro válcované profily. 
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Chceme-li počítat tyto hodnoty efektivněji použijeme do výpočtu chybu ε. 
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ε  - relativní délková chyba 

Avar  – variabilní (proměnná) plocha [mm2] 

Wvar  – variabilní průřezový modul [mm3] 

Ivar  – variabilní moment setrvačnosti [mm4] 

AN  – normová plocha [mm2] 

WN  – normový průřezový modul [mm3] 

IN  – normový moment setrvačnosti [mm4] 

 

Tento předpoklad zjednodušení jsme mohli provést, díky předpokladu malá chyby kdy 

 

02 ≅ε . 

 

a předpokladu malých relativních délkových chyb.. 

Jen těžko přesně definovat co je malá chyba, ale za rozumné můžeme brát, jedno nebo 

dvě procenta, které u válcovaných profilů se svou přesností mají opodstatnění. Bez to-

hoto zjednodušení, by jsme výše zmiňované veličiny obtížně počítali, s ohledem na da-

nou chybu. 
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Závěr 
 Na závěr chci ukázat jak se projeví relativní délková chyba ε na základní průře-

zové veličiny a to na plochu A, průřezový modul W a moment setrvačnosti I. 

 
Počet sku-

pin 0dm. Hmotnost a1 h 

Su-

ma 

Pravděpodob-

nost ε 1-2*ε 1-3*ε 1-3*ε 

1 0 1 0 1 0,0016 0,0402332 0,0335277 0,9329447 0,899417 0,8658893

2 0 0 0 0 0 0,0335277 0,0268221 0,9463557 0,9195336 0,8927115

3 0 1 1 2 0,0032 0,0268221 0,0201166 0,9597668 0,9396502 0,9195336

4 3 10 13 26 0,0416 0,0201166 0,0134111 0,9731779 0,9597668 0,9463557

5 9 42 49 100 0,16 0,0134111 0,0067055 0,9865889 0,9798834 0,9731779

6 76 84 129 289 0,4624 0,0067055 0 1 1 1 

7 21 64 48 133 0,2128 0 -0,006706 1,0134111 1,0201166 1,0268221

8 13 26 10 49 0,0784 -0,006706 -0,013411 1,0268221 1,0402332 1,0536443

9 3 19 0 22 0,0352 -0,013411 -0,020117 1,0402332 1,0603498 1,0804664

10 0 3 0 3 0,0048 -0,020117 -0,026822 1,0536443 1,0804664 1,1072885

Suma 125 250 250 625       
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 Na grafu s plochou je vidět, že chyba je až 7% pod a 5% nad, ale zde se už ne-

nachází skoro žádné hodnoty. Lépe je pak vzít 3% pod a 4% nad. U průřezového 

modulu je chyba 10% pod a 8% nad. Přesnější rozmezí je 4% pod a 6% nad. Pro 

moment setrvačnosti je chyba 13% pod a 11%nad. Přesnější rozmezí je 5% pod a 8% 

ad. n 

Přílohy 
1. Celkový - výběr  

2. Celkový 

3. Hmotnost 

4. Rozměr a1 

5. Rozměr a3 

6. Rozměr b 

7. Rozměr d 

8. Rozměr d1 

9. Rozměr h 

10. Statické vyhodnocení četnosti 

11. Tabulka 
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VYŠETŘENÍ VNITŘNÍCH SIL A POSOUZENÍ OCELOVÉ 

NOSNÉ SOUSTAVY 
 

 Řešitel:   Petr Konečný - VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 

Student V. ročníku, obor: Prům. a pozemní stavitelství 

 

Vedoucí práce:  Prof. Ing. Pavel Marek, DrSc. - VŠB-TU Ostrava 

Fakulta stavební 

 
 
 

Anotace práce:  
Studie se zabývá posouzením prvků ocelového rámu  dle plně pravděpodob-

nostní metody SBRA. Práce naznačuje využití této pravděpodobnostní metody 

při posuzování systémů a její pozornost se zaměřuje na kombinaci více komponentních 

účinků zatížení. Posudek je doplněn porovnáním provedeným dle EC 

(ČSN P ENV 1993–1). 

Obě metodiky se vzájemně velmi odlišují. Metodika SBRA charakterizuje nahodi-

le proměnné veličiny (např. zatížení) useknutými histogramy a referenční úrovní spoleh-

livosti je mez kluzu, zatímco „polo pravděpodobnostní“ EC působí užitím dílčích součini-

telů spolehlivosti spíše deterministicky a referenční úroveň spolehlivosti je vztažena 

k plastické únosnosti průřezu. 

Staticky určitý trojkloubový rám, který je součástí příčné vazby průmyslové haly 

je řešen podle teorie 1.řádu (tj. bez přihlédnutí k přetvoření prutu, klopení a vzpěru) 

a konstrukce je  zajištěna proti vybočení z roviny. Úkolem je nadimenzovat vybrané prů-

řezy ocelového rámu tak, aby splnily podmínku spolehlivosti z hlediska bezpečnosti. 

Konstrukce je posuzována ve třech kritických řezech. Návrhy dle obou metodik jsou po-

rovnány. 
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Obr. 1 Geometrické schéma rámu 

Úvod  
Studie se zabývá posouzením prvků ocelového rámu dle plně pravděpodobnostní metody 

SBRA [1], [8]. Posudek je doplněn porovnáním s posudkem provedeným dle evropské 

přednormy  ČSN P ENV 1993-1[5] (dále uváděné jako EC). Obě metodiky se vzájemně velmi 

odlišují. Metodika SBRA charakterizuje nahodile proměnné veličiny (např. zatížení) useknutými 

histogramy, zatímco „polo pravděpodobnostní“ EC působí užitím dílčích součinitelů spolehlivosti 

spíše deterministicky. 

Srovnávat řešení plně pravděpodonostní řešení metodou SBRA a řešení založené na užití 

parciálních součinitelů spolehlivosti dle EC je obtížné, je proto zvolena stejná velikost 

extrémního zatížení,  dle EC. 

 Posudek konstrukce vychází z následujících předpokladů. Účinek zatížení je v krajních 

vláknech vyšetřen za předpokladu pružného působení (tj. bez přihlédnutí k přetvoření prutu, 

klopení a vzpěru). Konstrukce je  zajištěna proti vybočení z roviny.  

U výsledných návrhů je porovnána cena rámů a časová náročnost při jejich dimenzování. 

 

Zadání 
Staticky určitý trojkloubový rám (viz.Obr. 1), který je součástí příčné vazby průmyslové 

haly. Rám je řešen podle teorie 1.řádu (tj. bez přihlédnutí k přetvoření prutu, klopení a vzpěru) a 

konstrukce je  zajištěna proti vybočení z roviny. Úkolem je nadimenzovat vybrané průřezy 

ocelového rámu tak, aby splnily podmínku spolehlivosti z hlediska I. mezního stavu únosnosti. 

Jsou porovnány posudky  dle EC a metody SBRA.   
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Geometrie a průřezy 
Rozměry ocelové konstrukce 

jsou uvažovány deterministicky 

a jsou patrné z Tab. 1 a Obr. 1. 

 Průřezové a materiálové cha-

rakteristiky posuzovaných vál-

co-vaných tyčí jsou uvedeny 

v Tab. 2. Nahodile proměnná 

hodnota meze kluzu oceli S235 

je reprezentována histogra-

mem  T235Fy01 (histogram na 

Obr. 2odpovídá vyhodnoceným 

experimentálním výsledkům tahové zkoušky materiálu pro tyče a tvarové tyče tl. 3 až 16 

mm). Předpokládaný rozptyl geometrie průřezu vzhledem k nominálním hodnotám A, 

W  je vyjádřen součinitelem A , který reprezentuje histogram o normálném rozdělení 

(viz. Obr. 3). 
y,el var

 

 

 
Obr. 2 Histogram T235Fy01 <200;435> 

 

 

 

 
Obr. 3 Histogram N1-04 <0,96;1,04> 

 
 

 

Tab. 
Roz

Délk

Vzdá

Délk

Délk

Výšk

Výšk

Přev

Výšk

Půso

 

 

Tab. 

 Řez 

 Válc

 Ploch

Modu

 Varia

 a po

 Histo
2Geometrické a materiálové charakteristiky navrže-
ných průřezů 

 1-1 2-2 3-3 

ovaný průřez  HEB 400 HEB 400 IPE 600 

a [m2] A 1,98E-02 1,98E-02 1,56E-02 

Wy,el 2,89E-03 2,89E-03 3,07E-03 
l průřezu [m3]

Wy,pl 3,24E-03 3,24E-03 3,52E-03 

bilita průřezové plochy 4% 

užitý histogram N1-04 

Třída S235 

fyk 235 Ocel [6] 

γM 1,15 

gram meze kluzu T235Fy01 
1Rozměry  
pětí haly L 20 m 

a haly B 54 m 

lenost příčných vazeb b 9 m 

a jeřábové konzoly l7 1 m 

a jeřábové konzoly l8 1 m 

a haly H 12 m 

a sloupu h1 10 m 

ýšení střechy h2 2 m 

a sloupové špičky h3 3 m 

bení zvýšeného vztlaku lv = e/10 2,4 m 
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Zatížení 

Výpočet zatížení 

 

Stálé zatížení – G (Obr. 4) 
Příčel 3,4  

Příčle 3 a 4 jsou zatíženy rovnoměrným 

spojitým zatížením g   3,4

g  = (g ×b +g )= (0,5×9,00+1,05) = 
5,55 kN/m  

ks k

g  = 0,50 kN/m …odhad tíhy lehkého 

střešního pláště haly  
ks

2 

g  = 1,05 kN/m k

Sloup 1,6 
Tíha sloupů G  je soustředěna do 

paty sloupů 1 a 6. 
1,6

G  = (g ×b +g )×h = 
(0,3×9,00+1,35)×10,0 = 40,5 kN    

k1,6 ks k

Tab.3 Zatížení větrem  
1 2 3 4 

c  pe,10,i we,i wk,e, i 

V následující kapitole je vypočteno zatížení dle EC [5]. Extrémy zatížení jsou shodné pro 

výpočet dle obou metod. Kapitola 4.2 Přehled zatížení uvádí souhrn všech zatížení. 

Obr. 4 Stálé zatížení - G 

3g

A

j8j7
G G

G
6

G
1

C

B

g  4

k3,4

1 

g  = 1,35 kN/m … odhad vlastní tíhy k

ks
2 

Zatížení konzoly 7,8 jeřábovou drahou  
Zatížení od jeřábové dráhy G  je soustředěno 

na konzoly 7 a. 8.   
j7,j8

G  = g ×b = 1,676×9,0 = 15,08 kN  
      

k7,8

g  = 3,35 kN/m… odhad vlastní tíhy k

Vítr - nahodilé zatížení (Obr. 5) 
Působení  větru je uvažováno ve směru roviny 

příčné vazby. Vítr působí tlakem na vnější povrch 

konstrukce. Působení tlaku větru je uvažováno zleva 

nebo zprava. Zatížení Vítr zleva – VL je zobrazeno na 

Obr. 5, zatížení Vítr zprava - VP působí shodně jako VL, avšak z opačné strany. 

-0,80 -0,58 -5,18

H   

-1,00 -0,72 -6,48

I   -0,40 -0,29 -2,59

Obr. 5 Zatížení - vítr zleva - VL 

7

2 5

8

3 4

1 6

5

8

3 4

1 6

7

2
2,40

2,40

w   

A

C

B

w   

   e,H w   
w   

w   

w      e,G

  e,E

   e,I

   e,D

   e,J

g  = 0,30 kN/m …odhad tíhy lehkého 

opláštění haly 

Plocha 
k  […] [kN/m ] 2 [kN/m] 

D 0,80 0,58 5,18

E -0,30 -0,22 -1,94

G   

-0,30 -0,22 -1,94

J   
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w  = wk,e e × b [kN/m]         /1/ 

w ,  …tlak větru působící mezi dvěmi příčnými vazbami k e

w  = q ×c ×c [ kPa]         /2/  e e(z) pe   
 

w  …tlak větru působící na vnější povrch konstrukce (viz. 0) e

q  = ρ × v /2 = 1,25×24,0 /2000 = 0,36 
kPa      /3/ 

ref ref
2

q  …referenční tlak větru ref

v  = 24,0 m/s…referenční rychlost větru pro 

I. větrovou oblast 
ref

ρ  = 1,25 kg/m  … měrná hustota vzduchu  

c  = 2,0 …součinitel expozice (kategorie terénu 

III – předměstské nebo průmyslové oblasti, výška 

z = 12,0 m) 

e(z)

c …součinitel vnějšího aerodynamického tlaku 

(viz. 0)  
pe,10,i

l  = e/10 = 24,0/ 10 = 2,4 m  /4/ v

lv…oblast zvýšeného tlaku větru  

Ψ  = 0,6 …kombinační součinitel  0

Sníh - nahodilé zatížení (Obr. 7a Obr. 6) 
Při výpočtu zatížení sněhem dle [5] je uvažováno, že sníh  napadl za bezvětří 

nebo při větru. Výpočet je vhodný pro oblasti s nadmořskou výškou menší než 1500 m. Je 

uvažováno s působením zatížení Sníh plný – SP (Obr. 7 a Sníh vlevo – SVL (Obr. 6). SVP je 

zatížení podobné SVL, působí však na pravou střešní rovinu. 

s  = s×b =0,6×9,0 = 5,4 kN/m   
s  …[kN/m] zatížení sněhem na střeše  působící mezi dvěmi příčnými vazbami  k

s = µ ×C ×C ×s ‘ = 0,8×1,0×1,0×0,75 =0,6 kN/m /6/ i e t  
2

     

s …[kN/m ] zatížení sněhem na střeše 2

µ  = 0,8…tvarový součinitel pro 0°≤ α ≤ 15° 1,2  

Obr. 6 Sníh vlevo - SVL 

Obr. 7 Sníh plný - SP 

ref

2

A

C

B

s

0,5s

5

8

3 4

1 6

7

2

5

8

3 4

1 6

7

2

3

e = 2×H = 2×12,0 = 24,0 m   /5/ 

A

C

B

k

k

Ce = 1,0 ..součinitel expozice 

C = 1,0 …součinitel tepla t 

s ‘ = 0,75 kN/m …charakteristické zatížení sněhem na území ČR pro oblast I k  

Ψ  = 0,6 …kombinační součinitel 0

2
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Mostový jeřáb - nahodilé zatížení (Obr. 

8) 
Stálé zatížení od strojního vybavení 

a tíha konstrukčních prvků jsou spolu 

s břemenem jeřábu uvažovány ve studii 

jako jedno nahodilé zatížení. Mostový jeřáb 

vyvozuje svislé síly Q a vodorovné  síly 

B . Vodorovné síly se vyskytují pouze 

spolu se svislou silou Q . 

j7,8. 

j7,8

Svislé síly - JV 

Q  = φ × F = 1,05×165,00 = 173,25 kN          
/7/ 

kj7,8,MAX

φ = 1,05 … dynamický součinitel (Pro kolejnici bez styků, s pracovním režimem jeřábu středním, 

zdvih břemene jeřábu   V  <1 m/s a pro rychlost pojezdu jeřábu 1,5 < v < 5,0 m/s)  s 

F = 165 kN… statická složka zatížení jeřábu 

Ψ  = 1,0 …součinitel současnosti (viz. [7] Tab A2) 0

Brzdné a setrvačné síly mostového jeřábu 
Nejsou uvažovány vzhledem k podélnému zajištění haly proti vybočení. 

Vodorovné síly - JH (Brzdné síly kočky jeřábu ) 
Horizontální síly jsou uvažovány ve výši 10% statické složky zatížení jeřábu. 

Vodorovná síla může působit směrem vlevo – JHV, nebo směrem vpravo – JHP. 

F  = ±B  = 0,1× F = ±0,1×165,00 = ±16,50 kN    
 /8/ 

k

Ψ  = 1,0 …součinitel současnosti (viz.  [7] Tab A2) 0

Příčení mostového jeřábu 
Není uvažováno s příčením mostového jeřábu. 

 
Na konstrukci působí tato zatížení: vítr, sníh, mostový jeřáb a vlastní tíha (viz.  Tab. 4). 

Maximální hodnoty zatížení jsou odvozeny v souladu s Eurokódem - ČSN P ENV 1991-1 [5]. 

Tyto extrémy jsou shodné pro posouzení dle EC i pro posouzení metodou SBRA. Součinitele 

spolehlivosti a kombinace γ , γ  a Ψ   jsou uvažovány dle národního aplikačního dokumentu [5].  Q M 0

d

s

kp7,8,MAX

Přehled zatížení 

Při aplikaci metody SBRA [1, 8] sou zavedeny histogramy podle Tab. 4. 

Obr. 8 Mostový jeřáb 

B 

A

  d 
  dB

j8Q
j7Q

B

C  

7

2 5

8

3 4 

1 6
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Tab.4 Přehled zatížení    

 Označení  Nominální Extrémní   

Prvek prvku Symbol Zatížení hodnota γ  Q hodnota Ψ  0 Histogram

  [kN, kN/m]

γGsub 

γGimf 
[kN, kN/m]   

Příčel 3 g  d3 5,55 1,1/1,0 - 6,11 - Dead1 

Příčel 4 g  d4 5,55 1,1/1,0 - 6,11 - Dead1 

Sloup 1 G  d1 10,00 1,1/1,0 - 11,00 - Dead1 

Sloup 6 G  d6

Vlastní tíha 

10,00 1,1/1,0 - 11,00 - Dead1 

Konzola 7 G  d7 15,08 1,1/1,0 - 16,59 - Dead1 

Konzola 8 G  d8

Tíha jeřábové 

dráhy 15,08 1,1/1,0 - 16,59 - Dead1 

Sloup 1, 6 w  deD 5,18 - 1,4 7,26 0,6 Wind1 

Sloup 6, 1 w  deE -1,94 - 1,4 -2,72 0,6 Wind1 

Příčel 3, 4 w  deG -5,18 - 1,4 -7,26 0,6 Wind1 

Příčel 3, 4 w  deH -1,94 - 1,4 -2,72 0,6 Wind1 

Příčel 4, 3 w  deJ -6,48 - 1,4 -9,07 0,6 Wind1 

Příčel 4, 3 w  deI

Nahodilé, Vítr 

-2,59 - 1,4 -3,63 0,6 Wind1 

Příčel 3, 4 s  d Nahodilé, Sníh 5,40 - 1,4 7,56 0,6 Snow1 

Konzola 7 Q  dj7 173,25 - 1,4 242,55 1,0 Crane-V 

Konzola 8 Q  dj8 173,25 - 1,4 242,55 1,0 Crane-V 

Konzola 7 B  d 16,50 - 1,4 23,10 1,0 Crane-H 

Konzola 8 B  d

Nahodilé, mos-

tový jeřáb 

16,50 - 1,4 23,10 1,0 Crane-H 

 

Posudek podle norem EC [5], [6] 
Kapitola popisuje výpočet účinků zatížení a výběr kritické kombinace účinků zatížení 

od osové síly N a ohybového momentu M. V závěru jsou navržené průřezy posouzeny.  

Účinky zatížení a jejich kombinace  

 
Charakteristické hodnoty účinků zatížení jsou vypočteny pomocí programu IDA NEXIS 32. 

Účinky zatížení jsou ve vybraných kritických řezech vypočteny odděleně pro každé zatížení 

zvlášť. Uvádí je Tab. 5 spolu s účinky zatížení vypočtenými pomocí analytického 

transformačního modelu (viz. kapitola 6.2) vytvořeného pro použití metodou SBRA [1], [8]. 

Výstupy programu IDA NEXIS jsou v Příloze 2. 

Extrémní a minimální hodnoty účinků zatížení jsou spočteny pomocí součinitele s

livosti γQ. Vyčí lení pro jednotlivé řezy je v Tab. 6, Tab. 8a Tab. 10. Kombinace účinků 

poleh-

s
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zatížení je provedena pro trvalou nebo dočasnou návrhovou situaci dle /9/ [5], kde S je v

sledná kombinace účinků zatížení. N i M jsou kombinovány odděleně . Vyčíslení osové síly N a 

ohyb. momentu M je pro nejnepříznivější kombinaci zobrazeno v  Tab. 7, Tab. 9 a Tab. 11. 

EC  ý-

Tab. 5 Vnitřní síly - charakteristické hodnoty účinků zatížení 

Kontrola transformačního modelu pro 
SBRA 

Stálé zatížení - G  k   
Řez  N  k V M  k N  k Vk M  

[…]  [kN] [kN] [kNm] [kN] 

Dle programu IDA NEXIS, viz. Příloha 2 

k k

[kN] [kNm] 
 1-1  -71,68 -24,84 -173,88 -71,73 -24,86 -174,01 
 2-2 -24,86 -233,51 

 -35,46 50,63 -233,32 -35,49 50,67 -233,51 
Vítr zleva - VL  k   
 1-1  51,26 22,34 283,26 51,31 22,36 
 2-2  51,26 6,80 326,95 51,31 327,23 
 3-3  16,72 -48,93 326,95 -48,98 327,23 
Vítr zprava - VP  k   
 1-1  11,15 -0,64 11,16 -0,64 -52,08 
 2-2  11,15 -45,17 11,16 5,20 -45,24 
 3-3  -9,92 -45,17 7,28 -9,92 -45,24 
Sníh plný - SP  

 -56,60 -24,84 -233,32 -56,65 
 3-3 

283,49 
6,80 

16,73 

-51,99 
5,18 

7,27 
 k  

 1-1 -54,00 -22,50 -157,50 -54,00 -157,50 
 2-2  -54,00 -22,50 -225,00 -22,50 -225,00 
 3-3  -32,65 48,54 -32,65 48,54 -225,00 
Sníh vpravo - SVP  k  
 1-1  -6,75 -5,63 -6,75 -5,63 -39,38 
 2-2  -6,75 -56,25 -6,75 -5,63 -56,25 
 3-3  5,52 -56,25 -6,84 5,52 -56,25 
Sníh vlevo - SVL  

 -22,50 
-54,00 

-225,00 

-39,38 
-5,63 

-6,84 
  k

 1-1  -20,25 -5,63 -39,38 -20,25 -5,63 -39,38 
 2-2  -20,25 -5,63 -56,25 -20,25 -5,63 
 3-3  -9,49 -56,25 -9,49 18,75 -56,25 
Jeřáb vertikální síly - JV  k  
 1-1  -173,25 -101,06 -173,25 -14,44 -101,06 
 2-2  -14,45 28,88 0,00 -14,44 28,88 
 3-3 -14,16 -2,83 28,88 -14,16 -2,83 28,88 

k  
 1-1  -11,55 -115,50 11,55 16,50 115,50 
 2-2  

-56,25 
18,75 

-14,44 
0,00 

 
Jeřáb vodorovné síly (brždění vpravo)- JHP  

-16,50 
-11,55 0,00 -115,50 11,55 0,00 115,50 

 3-3  -2,27 11,33 -115,50 2,27 -11,33 115,50 
Jeřáb vodorovné síly (brždění vlevo)- JHV   k

 1-1  11,55 16,50 115,50 -11,55 -16,50 -115,50 
 2-2  11,55 0,00 115,50 -11,55 0,00 -115,50 
 3-3  2,27 -11,33 115,50 -2,27 11,33 -115,50 
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Vyšetření nebezpečných kombinací (viz. Příloha 1) sestává z tabulky pro Součinitele 

kombinace Ψ0, tabulky pro kombinace účinků vnitřních sil, ve které jsou vypočteny osové síly N 

a ohybové momenty M (každá veličina má svou tabulku). Účinky vnitřních sil jsou dále 

kombinovány za pomocí interakčního vzorce /10/. Výsledkem vyšetření nebezpečných 

kombinací je určení kombinačních součinitelů Ψ0 pro jednotlivá zatížení. Dále je odečteno číslo 

zatěžovacího stavu (dále jen ZS) pro každý z kritických řezů (např. Řez 1-1). Vyšetření 

nebezpečných kombinací pomocí programu tabulkový procesor Microsoft Excel je uvedeno pro 

svou rozsáhlost v Příloze 1. 

Mezi všemi zatěžovacími stavy 1-144 je hledáno maximální napětí σmax /15/. Největší 

napětí v krajních vláknech posuzovaných průřezů vyvolá ZS 46. Je tedy dle [5] nejnepříznivější 

kombinací, a to pro všechny kritické řezy. V ZS 46 působí tato zatížení. Stálé zatížení - G 

působí nepříznivě γM = 1,1. Vítr působí zprava VP (γQ =1,4; Ψ0 = 0,6). Sníh plný - SP je 

dominantní zatížení (γQ =1,4; Ψ0 = 1,0). Mostový jeřáb působí jak Svislou silou - JV (γQ =1,4; Ψ0 = 

1,0), tak Vodorovnou silou  - JHV směrem vlevo (γQ = 1,4; Ψ0 = 1,0 dle [7]).  

 
  

Tab. 6 Vnitřní síly - Řez 1-1 
Charakteristické hodnoty účinků zatížení  
 Zatížení Gk VLk VPk SPk SVPk SVLk JVk JHPk JHVk 

Nk [kN] -71,68 -54,00 51,26 11,15 -6,75 -20,25 -173,25 -11,55 11,55 
M  [kNm] -173,88 283,26 -51,99 -157,50 -39,38 -39,38 -101,06 -115,50 115,50

Extrémní hodnoty účinků zatížení   
 γG, γQ  1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
 Zatížení Gd VLd VPd SPd SVPd SVLd JVd JHPd JHVd 

Nd [kN] -78,85 71,76 15,61 -75,60 -9,45 -28,35 -242,55 -16,17 16,17 
Md [kNm] -191,27 396,56 -72,79 -220,50 -55,13 -55,13 -141,48 -161,70 161,70

Minimální hodnoty účinků zatížení   
 γG, γQ  1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nd [kN] -71,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Md [kNm] -173,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

k

 

ikiiQikQ.,jkjGjEC QΨQGS .,0.11.1,, ××Σ+×+×Σ=
>

γγγ      /9/ 

ypl

SdSd

W
M

A
N

.
max ±=σ          /10/ 
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Tab. 7 Kritická kombinace účinků zatížení  - Řez 1-1  
Stálé zatížení působí nepříznivě γGsub = 1,1   
ZS 46 Dominantní zatížení je Sníh plný - SP   
Zatížení Gd VLd VPd SPd SVPd SVLd JVd JHPd JHVd 

Ψ0  1 0 0,6 1 0 0 1 0 1 

Nd [kN] -78,85 0,00 9,37 -75,60 0,00 0,00 -242,55 0,00 16,17 
Md [kNm] -191,27 0,00 -43,67 -220,50 0,00 0,00 -141,48 0,00 161,70 

ΣNd [kN] -403,80         

ΣMd [kNm] -758,62         

 
 

 

 

Tab. 8 Vnitřní síly - Řez 2-2   
Charakteristické hodnoty účinků zatížení   
Zatížení Gk VLk VPk SPk SVPk SVLk JVk JHPk JHVk 

Nk [kN] -56,60 51,26 11,15 -54,00 -6,75 -20,25 0,00 11,55 -11,55 
Mk [kNm] -233,32 326,95 -45,17 -225,00 -56,25 -56,25 28,88 115,50 -115,50

Extrémní hodnoty účinků zatížení   
 γG, γQ  1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
 Zatížení Gd VLd VPd SPd SVPd SVLd JVd JHPd JHVd 

Nd [kN] -62,26 71,76 15,61 -75,60 -9,45 -28,35 0,00 16,17 -16,17 
Md [kNm] -256,65 457,73 -63,24 -315,00 -78,75 -78,75 40,43 161,70 -161,70

Minimální hodnoty účinků zatížení   
 γG, γQ  1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nd [kN] -56,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Md [kNm] -233,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tab. 9 Kritické kombinace účinků zatížení  - Řez 2-2  
Stálé zatížení působí nepříznivě γGsub = 1,1     
ZS 46 Dominantní zatížení je Sníh plný - SP   
Zatížení Gd VLd VPd SPd SVPd SVLd JVd JHPd JHVd 

Ψ0 1 0 0,6 1 0 0 1 0 1 

Nd [kN] -62,26 0,00 9,37 -75,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -16,17 
Md [kNm] -256,65 0,00 -37,94 -315,00 0,00 0,00 40,43 0,00 -161,70

ΣNd [kN] -144,66        
ΣMd [kNm] -730,86        
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Tab. 10 Vnitřní síly - Řez 3-3   
Charakteristické hodnoty účinků zatížení   
Zatížení Gk VLk VPk SPk SVPk SVLk JVk JHPk JHVk 

Nk [kN] -35,46 16,72 7,27 -32,65 -6,84 -9,49 -14,16 2,27 -2,27 
Mk [kNm] -233,32 326,95 -45,17 -225,00 -56,25 -56,25 28,88 115,50 -115,50

Extrémní hodnoty účinků zatížení   
 γG, γQ  1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
Zatížení Gd VLd VPd SPd SVPd SVLd JVd JHPd JHVd 

Nd [kN] -39,01 23,41 10,18 -45,71 -9,58 -13,29 -19,82 3,18 -3,18 
Md [kNm] -256,65 457,73 -63,24 -315,00 -78,75 -78,75 40,43 161,70 -161,70

Minimální hodnoty účinků zatížení   
 γG, γQ  1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

d [kN] -35,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Md [kNm] -233,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
N

 
 

Tab. 11 Kritické kombinace účinků zatížení  - Řez 3-3   
  

Dominantní zatížení je Sníh plný - SP   
Ψ0 1 0 0,6 1 0 0 1 0 1 

Zatížení Gd VLd VPd SPd SVPd SVLd JVd JHPd JHVd 
Nd [kN] -39,01 0,00 6,11 -45,71 0,00 0,00 -19,82 0,00 -3,18 
Md [kNm] -256,65 0,00 -37,94 -315,00 0,00 0,00 40,43 0,00 -161,70

ΣNd [kN] -101,61         

ΣMd [kNm] -730,86        

Stálé zatížení působí nepříznivě γGsub = 1,1 

 

Návrh průřezů 

 
V posuzovaných řezech jsou navrženy tyto profily: HEB 400 pro Řez 1-1 a Řez 2-2, IPE 

600 pro Řez 3-3. 

Posudek spolehlivosti  

 

Staticky určitý trojkloubový rám, viz. 0, je řešen podle teorie 1.řádu (tj. bez přihlédnutí 

k přetvoření prutu, klopení a vzpěru) a konstrukce je  zajištěna proti vybočení z roviny. Průřezy 

jsou posuzovány pomocí interakčního vztahu /14/, kde NSd je osová síla a MSd ohybový 

moment. V interakčním vztahu /14/ je tlak považován za kladný. Ve studii nejsou posuzovány 

spoje ani únosnost ve smyku. 
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Odolnost vyšetřovaných průřezů je uvažována vyčerpáním plastické oblasti působení. 

Průřezy jsou zatřízeny do třídy 1 dle [6] (viz.Tab. 13). Pokud je použita pružnostní analýza a 

navržené průřezy mají třídu 1 nemusí být vypočteny normou požadované hodnoty pootočení 

v místech plastických kloubů (viz. odstavec 5.3.3 [6]) požadované pro průřezy Třídy 2. V Tab. 

12 je uvedena plastická únosnost v tahu Npl,Rd  /11/  a plastická únosnost za ohybu Mpl,Rd /12/. 

 

tf
d

tf

cf
tw

cf

b

h

Z

Z

Y Y

cσ σ σf

 
Obr. 9 Schéma průřezu a jeho namáhání 

15,1
235

, ×=×= A
f

AN
M

yk
Rdpl γ

        /11/ 

15,1
235

,,, ×=×= ypl
M
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yplRdpl W

f
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γ
       /12/ 

Tab. 12 Plastická únosnost průřezů  
Válcovaný průřez  HEB 400 HEB 450 HEB 500 IPE 600 

Plocha [m2] A 1,98E-02 2,18E-02 2,39E-02 1,56E-02 
Modul průřezu [m3] Wy,pl 3,24E-03 3,98E-03 4,82E-03 3,52E-03 

 Třída S235 
Ocel [6] fyk 235 

γM 1,15 
 ε 1,0 
Únosnost v tahu [kN] Npl,Rd 4046 4455 4884 3188 
Únosnost za ohybu [kNm] Mpl,Rd 662 813 985 719 

 

 

Stojina třídy 1 ε72≤
wt
d

  Pásnice třídy 1 ε9≤
ft
c

                 /13/ 

0,1
,,

≤±
Rdpl

Sd

Rdpl

Sd

M
M

N
N

           /14/ 
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Posouzení průřezů je uvedeno 

v Tab. 14. Průřezy navržené dle 5.2 

nevyhověly. Je nutno provézt nový 

návrh. 

 

 

 

Tab. 13 Zatřízení průřezu 
Profil HEB 400 HEB 450 HEB 500 IPE 600 

h [mm] 400 450 500 600 
d [mm] 373 422 471 576 
tw [mm] 13,5 14,0 14,5 12,0 

d/tw < 72ε 27,6 30,1 32,5 48,0 

Stojina Třídy 1 Třídy 1 Třídy 1 Třídy 1 
b [mm] 300 300 300 220 
c [mm] 150 150 150 110 
tf [mm] 24,0 26,0 28,0 19,0 
c/tf < 9ε 6,3 5,8 5,4 5,8 

Pásnice Třídy 1 Třídy 1 Třídy 1 Třídy 1 

Nový návrh a posudek průřezů  

 
Navrženy jsou tyto profily: HEB 500 pro Řez 1-1, HEB 450 pro Řez 2-2, HEB 450 pro Řez 

3–3. Navržené průřezy nejsou v běžném výrobním sortimentu. Při praktické realizaci by bylo 

vhodnější použít svařované nosníky. 

V Tab. 14je uvedeno posouzení jak původních, tak nových návrhů. Nové návrhy 
vyhověly. 

 
 

Tab. 14 Kombinace účinků zatížení - Posudek únosnosti dle EC 
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5+6 9 = 5 - 6 10 

NSd MSd NSd/Npl,Rd MSd/Mpl,Rd vlákno l vlákno p 
Řez ZS Průřez [kN] [kNm] […] […] […] […] Posudek 

 1-1 46 HEB 400 403,80 758,62 0,10 1,15 1,25 1,05 Nevyhovuje
 1-1 46 HEB 500 403,80 758,62 0,08 0,77 0,85 0,69 Vyhovuje 
 2-2 46 HEB 400 144,66 730,86 0,04 1,10 1,14 1,07 Nevyhovuje
 2-2 46 HEB 450 144,66 730,86 0,03 0,90 0,93 0,87 Vyhovuje 
 3-3 46 IPE 600 101,61 730,86 0,03 1,02 1,05 0,98 Nevyhovuje
 3-3 46 HEB 450 98,07 707,53 0,02 0,87 0,89 0,85 Vyhovuje 
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Posouzení metodou SBRA [1], [8] 
SBRA je plně pravděpodobnostní metoda založená na vyjádření náhodně  proměnných 

veličin useknutými histogramy a na uplatnění základní simulační techniky Monte Carlo. 

V této kapitole je popsán postup řešení problému metodou SBRA; useknuté histogramy 

aplikované na jednotlivá zatížení; transformační model vytvořený pro rozbor účinků vnitřních sil. 

V závěru kapitoly je proveden posudek pravděpodobnosti poruchy Pf. 

Zatížení 

 
Extrémní hodnoty zatížení jsou uvažovány shodně s posudkem dle EC [5]. 

Vlastní tíha – G (viz.Obr. 4) 
nahodilý charakter stálého zatížení Vlastní tíhou - G je vyjádřen proměnnými givar, jež jsou 

reprezentovány histogramem Dead1 (Obr. 10) o normálním rozdělení.  Tíha jednotlivých prvků 

konstrukce je považována za statisticky nezávislou. 

Vítr zleva - VL (viz. Obr. 5) 
Konstrukce je vystavena větru, který může působit 

oběma směry. Vítr je při simulaci charakterizován 

proměnnou Wvar reprezentovanou histogramem Wind1 

(viz. Obr. 11), který nabývá hodnot z intervalu <–1;1>.  

Obr. 10 Histogram  Dead1<0,818,1> 

Při kombinaci zatížení určují výskyt zatížení řídící 

proměnné (Tab. 15). Pro zatížení Vítr z leva - VL je to 

proměnná DWL, která  nabývá hodnoty 1, pokud je při simulaci vybrána z histogramu Wind1 

hodnota kladná. Funkce POS pak vrátí hodnotu 1, pokud je Wvar kladné /15/.   

 

Vítr zprava - VP 

Obr. 11 Histogram Wind1 <-1;1> 

DWL=POS(Wvar)                                                    /15/
Pokud je DWL = 1 je sloup 1 je pak namáhán tlakem 

we,D a sloup 6 sáním we,E. Příčle jsou vystaveny sání (pro 

příčli 3 je to we,H  a we,G, a pro příčli 4 we,I  a we,J). 

Vítr zprava je analogický zatížení Vítr zleva, působí však symetricky z opačné strany. 

Řídící proměnná DWR nabývá hodnoty 1 pokud je Wvar záporné /16/. 

DWR=NEG(Wvar)          /16/  

Sníh plný – SP (viz. Obr. 7) 
Zatížení sněhem sd je uvažováno po celé ploše střechy (příčle 3 a 4), 

nebo pouze na jedné straně. Pro charakterizaci výskytu tohoto zatížení je použita 

proměnná Svar reprezentována histogramem Snow1 (Obr. 12). Proměnná Sdvar 
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/10, 11/ definuje druh zatížení sněhem a je reprezentována 

histogramem Snow-d (Obr. 13). Histogram nabývá hodnot 

0 pro zatížení Sníh plný - SP, -1 pro Sníh vlevo  - SVL a 1 

pro Sníh vpravo - SVP. V histogramu je uvažováno 90% 

případů zatížení Sníh plný  a po 5% Sníh vlevo nebo Sníh 

vpravo.  

Obr. 12  Histogram Snow1 <0;1> 

Za pomoci řídících proměnných DS3 a DS4 a funkcí 

POS či NEG je definován výskyt zatížení na příčlích 3 a 4  

/17/ a /18/.  

Obr. 13 Histogram Snow-d. [-1;0;1]  

DS3=0.5×NEG(Sdvar)+ZERO(Sdvar)  /17/ 
DS4=0.5×POS(Sdvar)+ZERO(Sdvar)   /18/ 

Pro zatížení Sníh plný – SP se řídící proměnné DS3 = 1 a DS 4  = 1. 

Sníh vlevo – SVL (viz. Obr. 6) 
Příčel 3 je vystavena zatížení 0,5 sd. Řídící proměnné DS3 = 0,5 a DS 4 = 0 /17/ a /18/ 

Sníh vpravo - SVP  

Svislá síla - JV 

Příčel 4 je vystavena zatížení 0,5 sd. 

DS3 = 0 a DS 4 = 0,5 /17/ a /18/. 

Mostový Jeřáb (Obr. 8) Obr. 14 Histogram Crane-H <-1;1> 

 

Svislá síla je charakterizována proměnnou Cvvar reprezentovanou histogramem Crane-V 

(Obr. 14), který nabývá hodnot od 0 do 1.  

Horizontální síla - JH 
Vodorovné síly se vyskytují pouze spolu se svislou 

reakcí a jsou charakterizovány histogramem Crane-H 

(Obr. 15), který nabývá hodnot od -1 do 1. Horizontální 

síla působí směrem vlevo, pokud je histogramem 

vrácená hodnota záporná. . 
Obr. 15 Histogram Crane-V <0;1> 
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Rozbor zatížení a transformační model 
V této podkapitole je proveden rozbor působících zatížení a jejich účinků. Vytvořený 

transformační model je ověřen s výstupy programu IDA NEXIS v Tab. 5.  

 
Úprava zatěžovacího schéma 

Všechna zatížení jsou sečtena a převedena do kolmých průmětů na konstrukci. Upravené 

zatěžovací schéma je zobrazeno na Obr. 16.  

V každé simulaci je nutné vybrat aktivní (právě působící) zatížení. Výběr zatížení 

pro konkrétní simulaci je proveden pomocí řídících proměnných na základě useknutých 

histogramů. Tyto proměnné  

nabývají hodnot dle Tab. 15. 

Například řídící proměnná DWR 

může nabývat hodnot 1 nebo 0. 

DWR = 1 znamená působení 

zatížení VP, tedy Vítr zprava. 

Pokud DWR nabývá hodnoty  0, 

pak se zatížení VP ve výpočtu 

nevyskytuje.   

Horizontální síla Fp7 /19/ 

působí na konzolu jeřábové dráhy 

(prvek 7). Síla je tvořena 

zatížením Horizontální reakce – 

JH, silou Bd. Může nabývat kladných i záporných hodnot. Tato síla je závislá na výskytu zaížení 

Vertikální reakce – JV. Závislost je ošetřena funkcí POS(Cvvar). Cvar je řídící proměnná 

zatížení JV reprezentovaná histogramem Crane-V (Obr. 14) a pokud nabývá kladných hodnot, 

nebo hodnoty 1, vrátí funkce POS(Cvvar) hodnotu 1. Pokud se Cvvar = 0 vrátí funkce POS 

hodnotu 0 a celý vztah /19/ je roven 0. 

Obr. 16 Statické schéma zatížení 2,40 5,20 2,40 2,40 5,20 2,40
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Řídící proměnná zatížení JH - Chvar  reprezentovaná histogramem Crane-H (Obr. 15) 

nabývá hodnoty –1, pokud se kočka jeřábu pohybuje směrem vlevo a začne brzdit. Fp7 se tedy 

rovná  Bd a dle Obr. 16působí směrem vlevo. 
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Tab.15 Řídící proměnné      
Proměnná Histo

gram 
- Zatížení        

  G VL VP SP SVP SVL JV JHP JHV 
DWL - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
DWR - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
DS3 - 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 
DS4 - 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 
gvar Dead1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Chvar Crane-H 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 
Svar Snow1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
Sdvar Snow-d 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 
Wvar Wind1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 
gj7var Dead1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
gj8var Dead1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cvvar Crane-V 

 

Pro síly Fp8 /20/ je problematika analogická. Je zde však rozdíl ve znaménku před Bd, 

neboť brzdné síly kočky jeřábu působí na konzolách 7 a 8 stejným směrem (viz.Obr. 8), 

ale v použitém výpočetním modelu (Obr. 16) působí síly Fp7 a Fp8 směrem opačným. 

Fp7 = - Bd ×Chvar×Pos(Cvvar)        /19/ 

ly

lx /cos

l/cos

l

lx

ly/sinα

α

α

α = 11,31°

α

α

α

α
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1
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α
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α

g

g  = g.cos

α

x

y
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sinα = w
α

1
xw  = w.sin

 
Obr. 17 Průmět zatížení 

Fp8 = Bd ×Chvar×Pos(Cvvar)        /20/ 
Verikální síla Fj7,8 působící na konzolu 7 nebo 8 je součtem Stálého zatížení - G 

od mostové dráhy Gd7,8  a Vertikální reakce – JV od mostového jeřábu Qdj7,8.  
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Fj7 = Gd7×gj7var+Qdj7×Cvvar         /21/ 

Fj8 = Gd8×gj8var+Qdj8×Cvvar        /22/ 
Tíha obvodového pláště a vlastní tíha sloupů 1 a 6 (včetně špičky sloupů 2 a 5) je 

soustředěna v patě sloupů /23/ a /24/. Pozor na možnou záměnu značení, symbolem fy je 

označována mez kluzu oceli. 

Fy6 = Gd6×g6var          /23/ 
Fy1 = Gd1×g1var          /24/ 

Sloupy 1 a 6  jsou zatíženy vododorovnými rovnoměrným zatížením px1, respektive px6, 

způsobeným větrem /25/ a /26/. Vítr při zatížení VL (DWL = 1, DWR = 0) působí na sloup 1 

tlakem wdeD. Pokud působí Vítr zprava VP (DWL = 0, DWR  = 1), na sloup 1 působí sání wdeE. 

Pokud se však proměnná Wvar = 0, zatížení větrem se nevyskytuje vůbec.  

px1 = (w deE×DWR)×ABS(Wvar)      /25/ 

Každý průmět zatížení příčle 3 je rozdělen do tří částí (Obr. 16). Jde o rovnoměrná zatížení 

působící na celý prvek p p ůsobící ve vzdálenosti lv =2,4 m od krajů příčle /4/. 

V této vzdálenosti působí zvýšený tlak zatížení větrem (viz. Obr. 5) 

Svislé průměty zatížení na příčli 4 /30/, /31/a/32/ se vypočítají obdobně jako na příčli 3. 

Sání však nabývá hodnoty w ři zatížení Vítr zleva VL (DWL = 1, DWR = 0) nebo w

působí VP. Velikost zatížení sněhem je s při zatížení Sníh plný – SP (DS4 = 1) nebo 0,5s

při zatížení Sníh vpravo SVP (DS4 = 0,5).  

deD×DWL+w
px6 = (wdeD×DWR+wdeE×DWL)×ABS(Wvar)      /26/ 

y3, x3 a zatížení p

Svislý průmět zatížení na příčli 3 je označen py3 /23/. Použití trigonometrických funkcí je 

naznačeno na Obr. 17. Stálé zatížení gd3 se vypočte pokud se g3var = 1. Sání nabývá hodnoty 

wdeH  při zatížení Vítr zleva VL (DWL = 1, DWR = 0) nebo wdeI pokud působí VP. Velikost 

zatížení sněhem je sd při zatížení Sníh plný – SP (DS3 = 1) nebo 0,5sd při zatížení Sníh vlevo - 

SVL (DS3 = 0,5) /17/. Při Svar či Wvar = 0 se sníh, respektive vítr, nevyskytují vůbec. Řídící 

proměnné DS3 a DS4 nabývají hodnot –1 pro zatížení SVL, 0 pro SP a 1 pro SVP (Tab. 15). 

Svislý průmět py3l má za úkol modelovat zvýšený tlak větru a vyskytuje se pouze při VL. 

Z Obr. 5se dá vyčíst, že zvýšený tlak má mít hodnotu wdeG. Na celé příčli je však uvažováno 

působení tlakem wdeH /27/. Je tedy potřeba, aby py3l byl o tento tlak snížen /28/. Analogická 

situace nastává při zatížení VP. Zvýšený tlak wdeJ se však vyskytuje u hřebene a je vnesen 

do konstrukce prostřednictvím průmětu py3p  /29/.  

py3  = gd3/COS(α)×g3var+(DWL×wdeH+DWR×wdeI)×ABS(Wvar)+DS3×sd×Svar /27/ 
py3l  =DWL×(wdeG-wdeH)×ABS(Wvar)       /28/ 
py3p = DWR×(wdeJ-wdeI)×ABS(Wvar)       /29/ 

deI  p deH pokud 

d d 

[      ] 160



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
py4=gd4/COS(α)×g4var+(DWL×wdeI+DWR×wdeH)×ABS(Wvar)+DS4×sd×Svar 
 /30/ 
py4l = DWL×(wdeJ-wdeI)×ABS(Wvar)       /31/ 
py4p =DWR×(wdeG-wdeH)×ABS(Wvar)       /32/ 

Vodorovné průměty zatížení jsou tvořeny pouze větrem. Vztahy /33/ - /37/ jsou totožné 

s částmi vztahů /27/ -/32/ týkajících se větru.  

px3 = (DWL×wdeH+DWR×wdeI)×ABS(Wvar)      /33/ 
px3l = DWL×(wdeG-wdeH)×ABS(Wvar)       /34/ 
px3p = DWR×(wdeJ-wdeI)×ABS(Wvar)       /35/ 
px4 = (DWL×wdeI+DWR×wdeH)×ABS(Wvar)      /36/ 
px4l = DWL×(wdeJ-wdeI)×ABS(Wvar)       /37/ 
px4p = DWR×(wdeG-wdeH)×ABS(Wvar)       /38/ 

Reakce 
Reakce jsou vyjádřeny analyticky pomocí průmětů zatížení. Svislé reakce By a Ay jsou 

uvedeny v /40/ a /42/. Vodorovné reakce Bx a Ax jsou uvedeny v  /41/ a /43/.Tyto vztahy 

obsahují pomocnou proměnnou lvy, což je svislý průmět rozměru lv /39/.  

lvy= lv×tan(α)           /39/ 
 

 

 

 

 

By = {[-px6×h1-px4×h2-Fp7+Fp8 -(px4l+px4p)×lvy+Fp7]×H -[-Fy6-py4×L/2-Fj8-(py4l 
+py4p)×lv]×L/2 +px1×h1

2/2 +px3×h2×(h2/2 +h1) +Fj7×l7-Fp7×(h1 -h3) +py3×(L/2)2/2 
+py3l×lv×(lv/2) +px3l×lvy×(lvy/2 +h1) +py3p×lv×(L/2-lv/2) +px3p×lvy×(H-lvy/2) +py4×(L/2)2/2 
+Fy6×L/2 +px4×h2

2/2 +px6×h1×(h1/2 +h2) +Fj8×(L/2 -l8)-Fp8×(h2  +h3) +py4p×lv×(L/2 -lv/2) 
+px4p×lvy×(h2-lvy/2) +py4l×lv2/2  +px4l×lvy

2/2}/L                 /40/ 

B x= [-By×L/2+py4×(L/2)2/2 +Fy6×L/2 +px4×h2
2/2 +px6×h1×(h1/2+h2) +Fj8×(L/2-l8)  

-Fp8×(h2+h3) +py4p×lv×(L/2-lv/2)+px4p×lvy×(h2-lvy/2)+py4l×lv2/2 +px4l×lvy
2/2]/(-H) /41/ 

Ay = -By+Fy1+Fy6+(py3+py4)×L/2+Fj8+Fj7+(py3l+py3p+py4l+py4p)×lv   /42/ 

Ax = Bx-(px1-px6) ×h1-(px3-px4) ×h2+Fp7-Fp8+(-px3l-px3p+px4l+px4p) ×lvy   
 /43/ 

Pravděpodobnostní přístup metody SBRA ilustrují grafické výstupy (viz. Příloha 4) 

na kterých jsou formou histogramu zobrazeny možné velikosti reakce Ax (Příloha 4, Obr. 19 ). 

Je patrné, že velikost reakce se pohybuje v intervalu od cca. –76 do 103 kN, přičemž nejčastěji 

se vyskytuje reakce o velikosti cca. 30 kN.  

Svislá reakce  Ay (Příloha 4 Obr. 20) nabývá hodnot od 32 do 403 kN s maximem výskytů 

kolem hodnoty Ay = 100 kN.   
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Grafický výstup pro reakci Bx (Příloha 4 Obr. 21) dokumentuje symetričnost konstrukce 

i zatížení, a proto je graf reakce Ax  (Příloha 4 Obr. 19) je téměř totožný s grafem Bx.  

Na Obr. 18 jsou porovnány reakce Ax a Bx. Jedná se o 2D graf. Na svislé ose je reakce Ax 

a na vodorovné reakce Bx. Graf, tzv. „mraveniště“ je tvořen body, které reprezentují vztah mezi 

zobrazovanými veličinami pro každou jednu simulaci provedenou programem. Symetričnost 

„mraveniště“ dává tušit, že výpočtový model byl zadán dobře. 

 
Obr. 18 Závislost výskytů reakce Ax na Bx [kN] 

Vnitřní síly 

Řez 1-1 
Řez 1-1 je dle Obr. 19na sloupu 1 těsně pod konzolou 7. Osová síla N1 /44/ (Příloha 4 Obr. 

28) nabývá hodnot od –396 do 8 kN. To znamená, že v posuzovaném průřezu působí tlak, nebo 

tah (byť velmi málo). Porovnáme-li maximum s hodnotou vypočtenou dle EC, kde je N1,EC = 

403,80 (Tab. 7na str.152), zjistíme, že jsou si maxima velmi podobná. Posouvající síla V1 je 

odvozena dle /45/  a ohybový moment M1 dle /46/. U ohybového momentu M1 je patrný rozdíl. 

M1,SBRA (Příloha 4, Obr. 25) se nachází v intervalu od –696 do 360 kN s maximem výskytů 

kolem kvantilu –180 kN. Maximum vypočtené dle EC M1,EC = -758,62 kN, což je asi o 60 kN více 

než ohybový moment vypočtený dle SBRA. Dá se usuzovat, že 500 000 použitých simulací 

metodou SBRA je málo k dosažení M1,EC. 
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 N /44/ 

52

52

1 = -Ay+Fy1  

V1 = -Ax-px1×(h1-h3) /45/ 
M1 = -Ax×x1-px1×x1

2/2 /46/ 
Řez 2-2  Obr. 19 Schéma rámu 

Odezva konstrukce na zatížení je 

vyšetřována v rámovém rohu na špičce 

sloupu 2 (viz.Obr. 19). Velikost osové síly N2  

(Příloha 4, Obr. 29, /47/) je simulacemi zjištěna v rozsahu od -148 do 30,2 kN (N2EC = -144,66 

kN, Tab. 9na str. 1 ).  

5

8

3 4

1 6

7

2

p
l

pl

ByAy

Ax Bx

Průběh četnosti výskytu ohybového momentu M2 /49/ (Příloha 4, Obr. 26) je  velmi 

podobný výskytu momentu v řezu 1-1 a jeho velikost se pohybuje v intervalu od –705 do 393 kN 

(M2EC =  -730,86 kN, Tab. 9 na str. 1 ). 

N2 = -Ay+Fy1+Fj7                       /47/ 
V2 = -Ax-px1×h1+Fp7         /48/ 
M2 = -Ax×h1-px1×h1

2/2+Fj7×l7+Fp7×h3                 /49/ 
Řez 3-3  

Příčel 3 je vyšetřována v rámovém rohu.  Osová síla N3 /50/ (Příloha 4, Obr. 30) nabývá 

hodnot v rozsahu -98,4 až –9,92 kN. Pro srovnání dle EC byla vyšetřena extrémní výpočtová 

hodnota N3,EC = -101,61 kN. Histogram ohybového momemtu M3 /52/ (Příloha 4, Obr. 27) není 

uveden, neboť je totožný s histogramem momentu M2. 

N3 = (-Ay+Fy1+Fj7)×SIN(α)+( -Ax-px1×h1+Fp7)×COS(α)    
 /50/ 

V3 = -(-Ay+Fy1+Fj7)×COS(α)+( -Ax-px1×h1+Fp7)×SIN(α)    /51/ 
M3 = -px1×h1×(h1/2)-Ax×(h1)+Fj7×(l7)+Fp7×h3      /52/ 

Kombinace účinků zatížení 
Pro vyšetření úučinků zatížení metodou SBRA je použit výše popsaný výpočtový model 

a program Anthill for Windows™, jehož vstupní soubor je uveden v Příloze 3. 

Účinek zatížení, nebo-li napětí σi, je vypočteno dle interakčního vzorce /53/. Kde Ni je 

osová síla, Mi je ohybový moment, Ai  je plocha průřezu a Wi modul průřezu. Avar charakterizují 

odchylky plochy a modulu prúřezu od nominální hodnoty (Tab. 2). Kombinace účinkú zatížení je 

vyšetřována ve dvou krajních vláknech průřezů. Vlákna jsou značena l a p (l je levé a p pravé 

vlákno). 

iiyel

i

ii

i
i AW

M
AA

N

var,,.var, ×
±

×
=σ         /53/ 
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Návrh průřezů 
V posuzovaných řezech jsou navrženy původní profily, které nevyhověly při posudku dle 

EC [6]: HEB 400 pro Řez 1-1 a Řez 2-2, IPE 600 pro Řez 3-3. 

Posudek spolehlivosti 

Prvky konstrukce 

Posouzení únosnosti ocelových prvků metodou SBRA [1], [8] vychází z filozofie mezních 

stavů.  Proměnné veličiny jsou reprezentovány useknutými histogramy. Metoda SBRA 

analyzuje funkci spolehlivosti SF /56/ Monte Carlo simulací. Spolehlivost konstrukce v kritických 

řezech je vyjádřena porovnáním zjištěné pravděpodobnosti poruchy P  /54/ a návrhové 

pravděpodobnosti poruchy P  uvedené v Příloze A normy [10], tj. podmínkou P  < Pd. 

Pravděpodobnost poruchy P  je definovaná vyčerpáním pružné oblasti působení. Posudek je v 

následujících příkladech proveden programem Anthill for Windows™ pro 500 000 simulačních 

kroků. 

f

d f

f

      /54/ 

Odolnost konstrukce R  (Příloha 4, Obr. 49-51) je definována vztahem /55/. Odolnosti 

průřezů v jednotlivých kritických řezech jsou navzájem statisticky nezávislé. Je uvažováno, že 

profily pocházejí z různých taveb. Kde fyi je mez kluzu oceli reprezentovaná histogram 

T235Fy01 (Obr. 2). Součinitel spolehlivosti γ  = 1,15 je dle NAD [6].  

i

M

R = fy /γ  = fy / 1.15          /55/ i i 

 

00007.0
0

=≤
Σ

<Σ
= df p

simulacívšech
iSFkdesimulací

p

M i

Rezerva únosnosti SF  porovnává napětí, viz. vztah /56/, a zavisí na rozdílu odolnosti R  

a účinku zatížení S . Posudek je proveden v pravém i levém vláknu průřezu (viz. 0). 
i i

i

SF = R  - ABS(S )          
 /56/ 

i i i

Výstupy z programu Anthill pro funkci spolehlivosti SF  jsou v Příloze 4 na grafech Obr. 52 

– 58. Podmínka spolehlivosti P < P  je pro všechny navržené profily splněna. Průřezy jsou za 
daných předpokladů spolehlivé (viz. 0).  

i

f d

Konstrukce jako systém 
 

Při vyšetřování spolehlivosti konstrukce je třeba brát v úvahu nejen poruchu na úrovni 

prvků, ale i poruchu na úrovni celé konstrukce. Tato porucha je nazývána systémová. 
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Spolehlivost systému závisí na spolehlivosti dílčích prvků a hlavně na vztazích mezi prvky 

v konstrukci. Rozeznáváme systémy sériové (např. staticky určitá konstrukce), nebo systémy 

paralelní. 

Tab. 16 Posudek spolehlivosti 
 
 

 

 

Řez Průřez Vlákno  Pravděpodobnost poruchy Úroveň spolehlivosti 

p P  = 0,000 002 < P  = 0,000 070 f d 1-1 HEB 
400 l P  < 0,000 001 < P  = 0,000 070 

Nadměrně bezpečné 

p Pf = 0,000 018  < Pd = 0,000 070  2-2 HEB 
400 l Pf = 0,000 006 < Pd = 0,000 070 

Obvyklá 

d IPE 
600 h Pf < 0,000 001 < Pd = 0,000 070 

Nadměrně bezpečné 

f d

 

 

 

Spolehlivost seriového systému je nepřímo úměrná velikosti a počtu prvků 

(pravděpodobnost poruchy Pf je přímo úměrná). K poruše dochází selháním jednoho z prvků. 

Známe-li  Pf dílčích prvků konstrukce můžeme určit dle [13] Pf systému /57/. 

Pf = 0,000 004 < Pd = 0,000 070   3-3  

( ) ∑∏
==

≈−−=
n

i
fi

n

i
fisysf pPP

11
, 11         /57/ 

U paralelního systému dochází k poruše, pokud dojde k selhání všech prvků. Spolehlivost 

systému je přímo úměrná počtu prvků. Pravděpodobnost poruchy Pf je naopak nepřímo úměrná 

počtu prvků /58/.  

∏
=

=
n

i
fisysf PP

1
,           /58/ 

V případě simulace lze určit pravděpodobnost poruchy Pf,sys systému rozborem funkce 

spolehlivosti SFsys /59/ (viz. kapitola From components to systém [8]). Ve vztahu /59/ figurují 

funkce spolehlivosti prvků SFi.  Tyto funkce nabývají v případě poruchy prvku záporné hodnoty. 

Pokud tedy dojde k poruše prvku, vrátí funkce POS(SFi) hodnotu 0 a funkce SFsys se bude 

rovnat 0, neboť násobíme-li 0, je výsledek vždy 0. SFsys se výsledně skládá z hodnot 0 

(porucha) a 1. Určíme-li aritmetický průměr SFsys (suma všech jedniček ku počtu simulací) 

získáme pravděpodobnost s jakou nedojde k poruše. Pf,sys pak dle /60/. 

∏
=

=
n

i
isys SFPOSSF

1

)(          /59/ 

Pf,sys = 1-     SFsys = 1- 0,999978 = 0,000022 […]     
 /60/ 

V této studii je Pf,sys vypočtena pro prvky na levé polovině rámu (viz. /60/ a Příloha 4 Obr. 

58). Vzhledem k symetričnosti konsturce i zatížení je Pf,sys  pravé strany totožná s Pf,sys levé 

strany. Obě poloviny jsou zapojeny do série. Celková Pf,sys,celk je proto dvojnásobkem Pf,sys 
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(odvozeno dle vztahu /57/). V Pf,sys není, dle výchozích předpokladů,  zahrnut vliv spojů 

a smykového namáhání. 

Pf,sys,celk = 2×Pf,sys =2× 0,000022 = 0,000044 < Pd = 0,000070 […]  
 /61/ 

Navržená konstrukce za výše uvedených podmínek vyhoví. 
 

Orientační ekonomické porovnání návrhů 
Porovnání ekonomické náročnosti návrhů je provedeno z hlediska ceny použitých 

válcovaných nosníků a z hlediska časové náročnosti projekční práce.  Dále je mezi sebou 

porovnána cena za 1 rám s cenou kompletní dodávky rámů pro průmyslovou halu o 6 polích (7 

ks rámů).  Pro ekonomické porovnání je uvažováno se stejným namáháním všech rámů. 

průmyslové haly.  

Náklady na materiál 

V hrubém odhadu ceny je započítána dodávka ocelové konstrukce a její nátěry. Cena 

jednoho rámu E1 je odvozena dle vztahů /63/ a /64/, kde  A je průřezová plocha, l délka prutu, 

gm měrná hmotnost, G1 hmotnost jednoho rámu a e cena za 1 kg válcovaného profilu. Tato 

cena je odvozena z agregované položky 43080–0020.RAD dle ([14] z roku 1999), kde je 

uveden cena ea  [Kč/m ] a hmotnost ma [t/m ] konstrukce. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o orientační porovnání cen, nebyla započítaná inflace. 

2

 

2

e = ea / ma = 4995/ 0,10844 = 46,1 [tis. Kč/t]     /62/ 
G1 = gm×l×A         /63/ 
E1 = G1×e          /64/ 

Vypočtené odhady ceny  konstrukce navržené dle EC jsou v 0a dle SBRA v 0Cena 

konstrukce navržené dle dle EC je odhadnuta na 164,7 tis. Kč. Konstrukce navžené dle SBRA 

by mohla stát 129,3 tis. Kč. Konstrukce navržená dle SBRA je o 21,5 tis. Kč levnější než 

konstrukce navržená dle EC. 

Tab. 17 Hrubý odhad ceny 1 rámu navrženého dle EC 
Prvek Průřez A l gm G1 e E1 

  [m2] [m] [kg/m] [kg] [Kč/t] [tis. Kč] 
1 HEB 500 2,39E-02 7,0 187,62 1313 46,1 60,5 
2 HEB 450 171,13 513 46,1 23,7 
3 HEB 450 2,18E-02 10,2 171,13 1745 46,1 80,5 

  Σ 3572 164,7 
 

2,18E-02 3,0
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Rovněž hmotnost G1 konstrukce je rozdílná, 

návrh dle SBRA je asi o 0,8 t lehčí. Rozdíl dělá 

21,5 % (EC je bráno jako základ). 

Prostým vynásobením ceny E1 počtem rámů 

je získána orientační cena E za konstrukci rámů 

pro všechy příčné vazby haly.  Zde už je 

markantní rozdíl v cenách (viz. 0). Návrh dle EC 

by stál 1152,9 tis. Kč, zatímco návrh dle SBRA 905,1 tis. Kč. Odhadovaná úspora návrhu dle 

SBRA ∆E by mohla činit až 247,8 tis. Kč. Nezanedbatelné je i snížení hmotnosti ∆G (0). 

Konstrukce navržená dle SBRA by byla až o 5 t lehčí.  

 

Náklady na projekční práce 
 

 

 

 

 

Je propočítána cena za práci na dimenzování této konstrukce. Je započítán čas t1 strávený 

nad projektem, pokud se odlišoval pracovní postup obou srovnávaných metod.  Není tedy 

uvažován čas strávený nad kompletním řešením daného problému.  

Mzda projektanta M1  /65/ je uvažována částkou m = 250 Kč/hod.  

M1 = t1×m      /65/ 

Tab. 18 Hrubý odhad ceny 1 rámu rámu navrženého dle SBRA  
Prvek Průřez A gm G1 e l E1 

 [m2] [m] [kg/m] [kg] [Kč/t] [tis. Kč] 
HEB 400 1,98E-02 7,0 155,43 1088 46,1 50,2 

2 HEB 400 1,98E-02 3,0 155,43 466 46,1 21,5 
3 IPE 600 1,56E-02 10,2 122,46 1249 46,1 5,76 

  Σ 2803 129,3 

1 
 

Tab. 19 Hrubý odhad ceny mat. všech 
rámů 
Uvažovaný počet rámů v hale 7 

 E1 E ∆E 
 [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] 

EC 164,7 1152,9 0,0
SBRA 129,3 905,1 247,8

Tab. 20 Hmotnost všech rámů 
Uvažovaný počet rámů v hale 7 

 G1 G ∆G 
 [t] [t] [t] 

EC 3,6 25,0 0
SBRA 2,8 19,6 5

 

Tab. 21 Porovnání časové náročnosti 
posudků 

 t1 m M1 

 [hod] [Kč/hod] [Kč] 
EC 39,5 250 9875
SBRA 76,0 250 19000
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Uvažujeme-li o návrhu průmyslové haly, tak cena návrhu dalších rámů už nebude růst 

lineárně. Pro návrh všech příčných vazeb je 

uvažováno s nárůstem ceny projekční práce 

o 10 %.  MEC = 10,9 tis. Kč a MSBRA činí 21,0 tis. 

Kč. Rozdíl ∆M činí 10,1 tis. Kč ve prospěch 

návrhu dle EC. 

 
V cenách ocelových konstrukcí dle [14] 

jsou už započteny náklady na projekční práce. 

Pro snažší srovnání obou posudků se však 

cena za projektové práce připočte k ceně 

tabulkové.   

Časová náročnost projektu dle EC je výrazně nižší, a proto i uvažovaná cena za projekční 

činnost M1EC = 9,9 tis. Kč nižší než cena projekční práce dle SBRA. M1SBRA činí 19,0 tis. Kč. 

Rozdíl v ceně projekční práce ∆M1 je odhadnut na 9,1 tis. Kč.  

Tab. 22 Odhad ceny návrhu a materiálu 1. Rá
mu 

-

 E1 M1 C1 ∆C1 

 [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč]
EC 164,7 9,9 175 0,0
SBRA 129,3 19,0 148 26,3

Tab. 23 Odhad ceny návrhu a materiálu  
Uvažovaný počet rámů v hale 7 

 E M C ∆C 
 [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč]

EC 1152,9 10,9 1164 0,0
SBRA 905,1 21,0 926 237,7

 Sečteme-li náklady za konstrukci E a na mzdu projektanta M získáme cenu C.  

V 0uvedena cena pro 1 rám. Cena konstrukce navržené dle našich předpokladů je pro návrh 

dle EC 175,0 tis. Kč a pro návrh dle SBRA 148,0 tis. Kč.  Rozdíl v obou cenách ∆C1 = 26,3 tis. 

Kč je stále poměrně významný. 

V 0je uvedena cena pro uvažovanou průmyslovou halu o 

7 příčných vazbách.  Celková cena CEC = 1152,9 tis. Kč je 

až o 237,7 tis. Kč víc než cena návrhu dle SBRA, kde CSBRA = 

905,1 tis. Kč.  

Diskuze výsledků 
 Průřezy navržené dle EC jsou v porovnání s návrhy dle SBRA konzervativnější, a to i přes 

využití plastické oblasti v posudku dle EC.  V 0jsou srovnány návrhy v posuzovaných řezech. 

Návrhy dle SBRA jsou úspornější pro všechny posuzované řezy.  Včetně IPE 600, jež má 

menší průřezovou plochu než HEB 450 (viz. Tab. 2 a 0 Rozdíly v navržených profilech mohou 

být způsobeny: 

a. „Polo pravděpodobnostním“ přístupem normy [6] k posuzování ocelových 

konstrukcí, která užívá dílčích součinitelů spolehlivosti. Návrh konstrukce metodou 

SBRA vede k vyrovnané úrovni spolehlivosti 

Tab. 24 Porovnání návrhů 
 Řez Navržené profily 

 SBRA EC 
 1-1 HEB 400 HEB 500 
 2-2 HEB 400 HEB 450 
 3-3 IPE 600 HEB 450  

[      ] 168



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
b. Obtížností nakalibrovat součinitele spolehlivosti pro rozličné návrhové situace. 

Ve studii [12] uvádí autor, že spolehlivost   konstrukce navržené dle [6] závisí 

na poměru stálého a nahodilého zatížení. Dále uvádí, že pokud je dominantní stálé 

zatížení, klesá spolehlivost konstrukce a naopak. Vzhledem k převaze nahodilých 

zatížení odpovídá konzervativnost návrhů dle EC úvahám ve [12]. 

c. Každá nahodilá proměnná v metodě SBRA je vyjádřena useknutým histogramem. U 

metody dílčích součinitelů jsou tyto proměnné stanoveny zčásti na základě 

pravděpodobnostních úvah, a z velké části na základě empirických zkušeností 

a kalibraci.  

d. Charakteristická hodnota meze kluzu oceli S235 fyk = 235 MPa. Normativní předpis 

[6] uvádí, že za charakteristickou mez kluzu má být brána obvykle hodnota 

s pravděpodobností 0,05. Tento 5% kvantil je u použitého histogramu T235fy01je 

fyk0,05 = 249,01 MPa. Jedná se o tedy  poměrně značný rozdíl. 

Cena navržené kostrukce 1. rámu dle SBRA je nižší než u návrhů dle EC (viz.0a 0  Pokud 

posuzujeme cenu návrhu i materiálu pro příčné vazby celé haly dojdeme opět k nižším 

nákladům u profilů navržených dle SBRA.  

b. Posuzování spojů do výpočtu systémové proavděpodobnosti poruchy Pfsys může 

vézt ke snížení spolehlivosti konstrukce jako celku. Může tedy vézt k nutnosti 

navrhnout profily bližší návrhům dle EC. 

c. Vyšší cena projekční části při dimenzování metodou SBRA je způsobena nutností 

vytvořit výpočetní model konstrukce pro vyšetření vnitřních sil. Stávající software 

nemá nádstavbu pro posuzování statiky. 

Závěr 
Studie naznačuje možnosti využítí simulační metody SBRA [1], [8] při analýze kombinací 

zatížení a vyšetření úrovně spolehlivosti ocelového  rámu za výše uvedených předpokladů 

(teorie 1. řádu, uvažovaného zajištění proti vybočení z roviny, nejsou posuzovány spoje). 

Porovnáním navržených profilů s návrhy dle EC [6] je propočtena úspora materiálu při návrhů 

dle SBRA. Širšímu zavedení metody SBRA v praxi však brání: 

a. Nedostatečné normativní podklady. V příloze A normy [10] je věnován 

pravděpodobnostnímu přístupu k posuzování ocelových konstrukcí jen velmi 

omezený prostor.  

b. Stávající software Anthill for Windows™ neumožňuje řešení soustavy rovnic.  Tento 

nedostatek brání v pravděpodobnostním posuzování složitějších konstrukcí a 

zvyšuje časovou náročnost pravděpodobnostního posudku konstrukce.  

a. Nižší odhadní cena návrhů dle SBRA je dána návrhem štíhlejších profilů. 

[      ] 169



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
c. Nedostatečné povědomí o možnostech pravděpodobnostních posudků 

a setrvačnost v myšlení. Může-li si  projektant vybrat mezi metodou, kterou má tak 

říkajíc „ošahanou“, a ví, co od ní může čekat, a metodou novou, obvykle využije 

metodu ověřenou.  

d. Oceňování projektantů jednoznačně brání v zavádění úsporných opatření. 

Projektanti jsou odměňování obvykle procentem s ceny díla. Je tedy přirozené, že 

metoda vedoucí k úspoře materiálu, vede rovněž ke snížení základu pro výpočet 

honoráře za projekt. 

Pro větší rozšíření metody pravděpodobnostních posudků je nutno překonat výše uvedené 

problémy. Z nichž zejména body c. a d. budou překonávány velmi obtížně!  

 

Symboly 
A Plocha [m ] 

Ax Vodorovná reakce v podpoře A [kN] 

Ay Svislá reakce v podpoře A [kN] 

B Délka haly [m] 

b Vzdálenost příčných vazeb [m] 

Brzdné síly kočky jeřábu [kN] 

[tis. Kč] 

[…] 

[…] 

Bx Vodorovná reakce v podpoře B [kN] 

By [kN] 

C Cena rámů všech příčných vazeb haly (včetně projektu) [tis. Kč] 

C1 Cena jednoho rámu (včetně projektu) 

Ce Součinitel expozice […] 

ce(z) Součinitel expozice 

cf Šířka příruby válcovaných průřezů [mm] 

cpe,10,i Součinitel vnějšího aerodynamického tlaku […] 

Ct Součinitel tepla […] 

Cvvar Proměnná reprezentující histogram Crane-V […] 

Výška stojiny válcovaných průřezů [mm] 

DS3 Řídící proměnná zatížení Sníh vlevo – SVL a Sníh plný SP […] 

DS4 […] 

DWL Řídící proměnná zatížení Vítr zleva - VL 

DWR […] 

E Cena rámů všech příčných vazeb haly [tis. Kč] 

e Jednotková cena konstrukce 

E1 Cena jednoho rámu [tis. Kč] 

ea Jednotková cena konstrukce [Kč/m ] 

2

B, Fp 

Svislá reakce v podpoře B 

d 

Řídící proměnná zatížení Sníh vpravo – SVP a Sníh plný SP 

Řídící proměnná zatížení Vítr zprava - VP 

[tis. Kč/t] 

2
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F Síla [kN] 

fy Mez kluzu oceli [MPa] 

Fyi Svislá síla [kN] 

G Stálé zatížení […] 

Stálé zatížení – osamělé břemeno [kN] 

výška [m] 

m Jednotková mzda projektanta [Kč/hod] 

Mzda projektanta za návrh rámů pro všechny příčných vazeb haly 

ma 

MSd 

NSd 

pyi 

G 

g Stálé zatížení - spojité [kN/m, kN/m ] 2

G Hmotnost rámů všech příčných vazeb haly [kg] 

G1 Hmotnost jednoho rámu [kg] 

Proměnná reprezentující histogram Dead1 […] 

gm Měrná hmotnost [kg/m] 

H [m] 

h 

Proměnná reprezentující histogram Crane-H […] 

JHP Zatížení Jeřáb vodorovné síly (brždění vpravo) […] 

JHV […] 

JV Zatížení Jeřáb vertikální síly […] 

L Rozpětí haly 

l délka [m] 

lv Oblast zvýšeného působení tlakem od zatížení větrem [m] 

M Ohybový moment [kNm] 

M [Kč] 

M1 Mzda projektanta za návrh 1. rámu [Kč] 

Jednotková hmotnost konstrukce [t/m ] 2

Mpl,Rd Odolnost průřezu při namáhání ohybovým momentem [kNm] 

Výpočtové zatížení ohybovým momentem [kNm] 

N Osová síla [kN] 

Npl,Rd [kN] 

Výpočtové zatížení osovou silou [kN] 

Návrhová pravděpodobnost poruchy […] 

Pf Pravděpodobnost poruchy […] 

Pf,sys […] 

Pf,sys,celk Systémová pravděpodobnost poruchy celého rámu […] 

pxi Vodorovný průmět spojitého zatížení 

Svislý průmět spojitého zatížení [kN/m] 

Qj Nahodilé zatížení – osamělé břemeno [kN] 

qref Referenční tlak větru [ kPa] 

Odolnost průřezu [kPa] 

s Zatížení sněhem [kN/m, kN/m ] 2

givar 

Výška haly 

CHvar 

Zatížení Jeřáb vodorovné síly (brždění vlevo) 

[m] 

Odolnost průřezu při namáhání osovou silou 

Pd 

Systémová pravděpodobnost poruchy 

[kN/m] 

R 
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Sdvar Proměnná reprezentující histogram Snow-d […] 

SEC Kombinace účinků zatížení dle EC [5] [kN, kNm] 

SF Funkce spolehlivosti [kPa] 

SFsys Systémová funkce spolehlivosti […] 

SP Zatížení Sníh plný […] 

SSBRA Kombinace zatížení dle SBRA [1], [8] [kN, kN/m] 

Svar Proměnná reprezentující histogram Snow1 […] 

SVL Sníh vlevo […] 

SVP Sníh vpravo […] 

t Čas strávený nad návrhem rámů pro všechny příčných vazeb haly [hod] 

t1 Čas strávený nad návrhem 1. rámu [hod] 

tf Tloušťka pásnice válcovaných průřezů [mm] 

tw Tloušťka stojiny válcovaných průřezů [mm] 

V Posouvající síla [kN] 

VL Zatížení Vítr zleva […] 

VP Zatížení Vítr zprava […] 

vref Referenční rychlost větru [m/s] 

we, wk,e Tlak větru působící na vnější povrch konstrukce [ kPa, kN/m] 

Wvar Proměnná reprezentující histogram Wind1 […] 

Wy,el Modul průřezu - elastický  [m3] 

Wy,pl Modul průřezu - plastický  [m3] 

XD Extrémní hodnota obecné veličiny X [dle veličiny] 

XEC Veličina vypočítaná podle metodiky EC [5], [6] [dle veličiny] 

Xk Charakteristická hodnota obecné veličiny X [dle veličiny] 

XSBRA Veličina vypočítaná podle metodiky SBRA[1], [8] [dle veličiny] 

Zatěžovací stav 

Rozdíl cen 

ZS […] 

Ψ0 Kombinační součinitel […] 

∆C [tis. Kč] 

∆E [tis. Kč] 

∆G Rozdíl hmotností [t] 

ε Srovnávací pevnost […] 

φ Dynamický součinitel […] 

γm Součinitel spolehlivosti materiálu […] 

γQ Součinitel spolehlivosti zatížení […] 

µ1,2 Tvarový součinitel […] 

ρ Měrná hustota [kg/m3] 

σ Napětí  [kPa] 

Rozdíl cen 
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Anotace práce:  
S růstem výpočetní kapacity počítačů roste ve stavebním inženýrství i snaha 

modelovat různé fyzikální procesy a tyto modely pak zavádět do dalších statických 

či jiných výpočtů. Modely popisující chování zejména zemin či hornin často využívají pa

rametry, které není snadné určit ani z experimentálních měření. Teoreticky se tak do

stáváme před optimalizační úlohu, kde řešenou funkcí je rozdíl naměřených 

a modelovaných hodnot a cílem je najít optimální hodnoty parametrů modelu tak, aby 

tento rozdíl byl minimální. Moderní optimalizační metodou jsou genetické algoritmy. Je 

to přibližná stochastická metoda, jejíž hlavní výhodou jsou nízké nároky 

na optimalizovanou funkci. Ta totiž nemusí být ani diferencovatelná, ani spojitá, což je 

hlavním problémem pro oblíbenou regresi či jiné numerické metody. Genetické algorit

my se však potýkají s jinými problémy. Hlavním je „uvíznutí v lokálním extrému“ a s tím 

spojený problém nastavování parametrů samotného algoritmu. Tato práce představuje 

konkrétní genetický algoritmus, některé návrhy řešení uvedených problémů těchto algo

ritmů a konkrétní aplikace na optimalizaci parametrů dvou materiálových modelů: re

tenční čáry a Lemaitrova modelu dotvarování hornin. 

-

-

-

-

-
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Úvodní poznámky 
Podobně jako v jiných inženýrských či vědeckých oborech, i ve stavebnictví se lze setkat 

s optimalizačními úlohami, které svou povahou ztěžují nebo dokonce znemožňují exaktní řeše

ní. Často je pak nutné řešit takové úlohy metodou pokusu a omylu, jako je tomu v případě navr

hování konstrukcí, nebo na základě dalších zákonitostí, které vyplývají např. z fyzikálního vý

znamu jednotlivých parametrů námi hledaného řešení, případně jiných znalostí z oblasti mate

matiky a statistiky. Toho se využívá například při stanovování parametrů materiálových modelů 

z experimentů. Uvedené postupy mají ovšem řadu nevýhod. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 K využití znalostí fyzikálního významu parametrů je nutná značná zkušenost experimen

tátora, aby se předešlo nesmyslným odhadům jejich hodnot. Modely s jedním nebo dvěma pa

rametry se tak zpravidla dají identifikovat „v ruce“ pomocí vhodných experimentů. Víceparamet

rové modely vyžadují k identifikaci numerický výpočet a často také další speciální a doplňkové 

zkoušky pro určení buď konkrétních hodnot některých parametrů nebo stanovení závislosti mezi 

některými z nich. Lemaitre a Chaboche v [3] popsali některé identifikační metody určování pa

rametrů materiálových modelů. Identifikace modelu zahrnuje určení funkcí, které se vyskytují 

v modelu, a nalezení numerických hodnot koeficientů zavedených těmito funkcemi. To předsta

vuje úkol, který nemá žádné dané vodítko či pravidla a v kterém zkušenosti hrají důležitou roli 

v propojení teorie a experimentů.   

 Další možností, jak identifikovat parametry materiálových modelů, je využití numerických 

metod. V tomto případě vycházíme ze situace, kdy známe analytické vyjádření matematického 

modelu a máme soubor naměřených dat, ve kterých jsou zachyceny průběhy všech proměn-

ných modelu. Úkolem je najít hodnoty parametrů modelu tak, aby model co nejlépe vystihoval 

průběhy naměřených dat. Z matematického hlediska se obvykle jedná o minimalizaci čtverců 

rozdílu naměřených hodnot a hodnot modelu. Matematický postup k řešení takové úlohy ovšem 

předpokládá existenci minimálně první derivace funkce modelu podle jejích parametrů a celé 

řešení často vede k soustavě nelineárních rovnic, jejichž řešení je problematické. 

 Již několik let rostou výpočtové schopnosti počítačů i jejich dostupnost pro běžného uži

vatele. Tato skutečnost umožňuje využívat různé stochastické algoritmy, které jsou často výpo

čtově náročné. V případě optimalizací se tím otevírá cesta pro uplatnění tzv. genetických algo

ritmů (viz např. [1]). Genetické algoritmy totiž splňují náš nejdůležitější požadavek. Při řešení jim 

stačí znát pouze funkční hodnotu optimalizované funkce a odhad mezí pro jednotlivé parametry, 

ve kterých se má hledané řešení nalézat. Další požadavky na optimalizovanou funkci se nekla

dou, funkce nemusí být ani diferencovatelná, ani spojitá. 
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Problém stanovení parametrů retenční čáry 
 Retenční čára je základní hydrostatickou charakteristikou půd a obecně porézních mate

riálů. Jde o funkční závislost vlhkosti na vlhkostním potenciálu čili vztah sacího tlaku zeminy 

a stupně jejího nasycení. Tato závislost se stanovuje experimentálně, nejčastěji laboratorně, 

na neporušených půdních vzorcích. Výsledkem těchto experimentů je pak určitý soubor dat, 

který je třeba dále zpracovat. Účelem je získání analytického vyjádření tvaru retenční čáry. Po

drobnější informace o retenční čáře je možné najít např. v [5]. 

-

-

-

-

-

 Kvůli komplikacím, které vznikají při určování parametrů retenční čáry, je v současné 

době tato charakteristika považována spíše jako doplňková. Pokud by se však tyto parametry 

podařilo určit s dostatečnou věrohodností, mohly by zaujmout výraznou roli při zatřiďování ze

min a půd. V případě provedení rozsáhlejších měření totiž tyto charakteristiky předkládají úplný 

popis půd daných lokalit velice jednoduše, leč účelně, a to počínaje jejich zemědělskou využi

telností a konče stanovením jejich retenční vodní kapacity, což je primární charakteristika 

pro určení odtokových poměrů při modelování povodňových stavů. 

 Při stanovení a interpretaci retenčních čar se objevuje závažný problém související 

s heterogenitou půdního prostředí a z toho dále plyne značný rozptyl retenčních čar. Dalším 

problémem, souvisejícím s využitím retenčních čar jakožto vstupních dat pro numerické simu

lační modely, je aproximace jejich průběhu. V současné době se pro tuto aproximaci používá 

hlavně model van Genuchtena, který aproximuje retenční čáru pomocí vztahu 1. 
 

mnE h )||1(
1

α+
=Θ (1) 

 

 Řešení spočívá v optimalizaci minimálně tří parametrů (α ,m ,n ). V případě použití této 

aproximace pro celý soubor měření je pak možné získat parametry, které budou již samy 

o sobě popisovat jednotlivé důležité půdní charakteristiky. 

        Vedle provedení řady podrobných měření je nezbytné navržení vhodné metody, která by 

byla schopna aproximaci průběhu retenční čáry řešit. K tomuto účelu byla vyvinuta řada pro

gramů, které využívají různé numerické metody. Z nich nejznámější je program RETC vytvořený 

přímo týmem van Genuchtena. U nás byla vytvořena česká obdoba tohoto softwaru UFRETC 

autory Valentová, Valenta. 

-

-

-

 Oba uvedené programy řeší tuto problematiku běžnými metodami matematické statisti

ky. Je však otázkou, jak velké množství výpočtů a s jakou přesností by bylo třeba provést, aby

chom získali hodnoty odpovídající skutečné fyzikální charakteristice, respektive jak dlouho by 

musel výpočet programu trvat, aby bylo možné s určitostí říci, že dochází ke konvergenci. Sám 

van Genuchten stanovil definiční obory svého vztahu: 65.1,10,1010 23 ÷∈÷∈÷∈ −− nmα . 
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Nicméně numerická metoda, vyvinutá přímo van Genuchtenem, často vrací hodnoty, které se 

zcela vymykají jakékoliv fyzikální interpretaci, jako např. α dosahující hodnot o tři až čtyři řády 

nad horní mez tohoto intervalu. Navíc ke konvergenci dochází jen v některých speciálních pří-

padech, takže otázka věrohodnosti těchto charakteristik je velice problematická. 

vpε

 

Hledání parametrů vazko-plastického modelu hornin 
  V tomto oddíle se zabýváme problémem spojeným s časovým nárůstem nevratné de

formace materiálu. Podobně jako pro úlohu retenční čáry i zde jde o nalezení analytického 

vztahu z experimentálních měření a určení jeho parametrů. V praxi se většinou nejprve provede 

série experimentů, ve kterých se vyskytují všechny neznámé proměnné z modelu. Úkolem je 

pak najít pomocí experimentálních dat hodnoty parametrů modelu tak, aby model co nejlépe vy

stihoval naměřená data a popisoval chování materiálu. K dobré identifikaci modelu je třeba vel

ký počet experimentů, protože každá z proměnných se může měnit ve velkém rozsahu. Identifi

kace modelu tedy spočívá v určení funkcí, které se vyskytují v modelu a nalezení numerických 

hodnot parametrů, které definují tyto funkce. Identifikace parametrů materiálových modelů vy

žaduje také velkou zkušenost v materiálovém modelování. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Pro materiály s krystalickou mřížkou, jako kovy nebo některé horniny, se pro popis vaz

ko-plastického chování často používá modelu navrženého Lemaitrem (viz [3]), který vychází 

z Perzynovy teorie vazko-plasticity. Teorie vazko-plasticity popisuje tečení materiálu dotvarová

ním, které na rozdíl od plasticity závisí na čase. U krystalických látek nárůst permanentní de

formace odpovídá mikroskopickým mechanismům uvnitř krystalů či zrn nebo na jejich rozhra

ních. 

 Lemaitreův model pro plastické materiály citlivé na rychlost deformace poskytuje 

konstitutivní vztah pro primární fázi dotvarování, kdy se rychlost vazko-plastické deformace 

zmenšuje. Model vychází ze základního předpokladu, že pružnou část deformace lze oddělit 

od nepružné a to i v jejich vyjádření v rychlostech. Nepružná rychlost deformace kombinující 

viskózní a plastické chování se zpevněním je vyjádřena vztahem 2, kde je rychlost vazko-

plastické deformace; 

vp

ij

•

ε

devij ,σ  je deviátor tenzoru napětí; je kumulovaná vazko-plastická de

formace a nakonec se vyskytují tři materiálové parametry:  je parametr viskozity materiálu 

;  exponent napětí ( ;  parametr materiálového zpevnění. 

A

( 0>A ) n ) m1≥n

-
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mvpn
devij

vp

ij A )(, εσε =
•

(2) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Vlevo: kvazi-statická zkouška s konstantní řízenou rychlostí deformace, Vpravo: zkouška do

tvarování 

-

 

 Z kvazi-statických zkoušek (obr. 1), při kterých je materiál zatěžován s řízenou rychlostí 

deformace (  a jejíž hodnoty jsou dostatečně malé, aby vazko-plastická deformace 

narůstala v reálném čase, můžeme zjistit závislost dvou parametrů z grafu vyjadřujícího vztah 

mezi vazko-plastickou deformací a deviátorem napětí v logaritmickém měřítku.  

.)consttot =•ε

Hodnotu exponentu materiálového zpevnění  lze odečíst z grafu jako sklon přímky 

obdržené lineární regresí, čímž je dána přímá závislost mezi parametry a  podle vztahu 3. 

Další parametr  lze také vyjádřit v závislosti na , ale odečítání funkční hodnoty na ose 

∗m
m n

A n 1lnσ  

je nespolehlivé kvůli velkému rozptylu hodnot při malé změně sklonu křivky. Tím jsme počet 

stupňů volnosti zredukovali na dva. 
 

∗−=
m
mn (3) 

 

 Dva zbývající parametry se tedy určí ze zkoušky dotvarování pomocí lineární regrese 

na linearizovaném vztahu pro vazko-plastický model. Integrací modelu 2 obdržíme vyjádření 

vazko-plastické deformace v závislosti na čase, což odpovídá funkční závislosti proměnných 

při zkoušce dotvarování. 
 

[ ] mnvp tAm −−= 1
1

)1( σε (4) 
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 Rovnice 4 popisující zkoušku dotvarování je mocninná funkce s proměnnou t (čas), jejíž 

zápis lze převést na vztah 5. 

(5) βαε tvp .=
 

 K identifikaci nových parametrů ( βα , ) se používá lineární regrese s normou nejmen

ších čtverců. Funkce se nejprve musí linearizovat logaritmováním obou stran na tvar 6, kde 

-

αγ ln= . 

(6) tvp lnln βγε +=
 

 

( )∑
=

−+=
p

i

vp
iitf

1

2lnln εβγ (7) 
 

Minimalizovaná funkce je pak ve tvaru 7, kde p  je celkový počet experimentálních dat ( ). 

Známé koeficienty 

i
vp
i t,ε

γ , resp. α  a β  jsou pak převedeny na původní hledané parametry porov

náním rovnic 3 a 4: 

-

-

-

-

-

-

 

                     ;                   ;                 (8),(9) β
1=

1
−m */

1

1
mm

m

m
A σα

−
=

−

 

 Takto provedená lineární regrese na exponenciální funkci je naprogramovaná v řadě 

aplikací. Podmínkou řešitelnosti vztahu 6 je ovšem , která mnohdy nebývá splněna. 

V některých sériích naměřených dat je totiž počáteční nárůst  natolik malý, že měřící přístroj 

kvůli své limitované přesnosti a kolísání elektrických veličin po určitou dobu zaznamenává nulo

vou nebo i zápornou hodnotu . Abychom výše uvedený postup s lineární regresí mohli pou

žít, je nutné tato "nevhodná" data opravit na hodnoty větší a blízké nule, čímž do řešení zaná

šíme určitou chybu, která má na řešení zásadní vliv. Stejně tak musí být splněna i podmínka 

 a proto musíme vyloučit měření v nulovém čase. Popsanými úpravami se tak výsledné 

řešení může od optimálního nesrovnatelně lišit. 

0>vpε
vpε

vpε

0>t

 Problém by mohl být řešen i nelineární regresí, ta je ovšem komplikovanější a přibližná, 

protože vyžaduje řešení  nelineárních soustav rovnic (např. iterační Newtonovu metodu), kde se 

vyskytují druhé derivace minimalizovaných funkcí. Navíc je nutné získat dobrou počáteční apro

ximaci a to je ve více dimenzích problém. 

Druhým řešeným příkladem je určení parametrů modelu, který je kombinací Lemaitreova 

vazko-plastického modelu pro primární fázi dotvarování a modelu poškozování materiálu 

s parametrem porušení v terciální fázi dotvarování. Model nepopisuje sekundární fázi dotvaro
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vání, kdy je rychlost vazko-plastické deformace konstantní ale pouze stav, kde primární fáze 

přechází přímo v terciální, což pro zatížení blízká mezi porušení není daleko od skutečnosti. 

Model vazko-plastické deformace s porušením jako funkce času (viz [4]) má tvar 10. 
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V modelu se vyskytují parametry pro vazko-pružný stav materiálu , které mají 

podobný význam jako parametry z předchozího modelu. Zbývající parametry  jsou mate

riálové konstanty popisující porušování materiálu (viz [3]). 

NMK ,,

Ark ,, -

-

-

-

-

 V tomto případě je rovnice modelu 10 opět mocninnou funkcí s proměnnou t (čas). Její 

matematický zápis lze převést na vztah 11. 
 

( )( )δαγε β 1.1 −−= tvp (11) 
  

 Ze srovnání rovnic 10 a 11 je zřejmé, že dvě z materiálových konstant  

jsou závislé. Parametr  má stejný význam jako  v Lemaitrově modelu bez poškození a lze 

jej považovat za známý. Pro parametr  existují tabulkové hodnoty pro určité materiály anebo 

lze tento parametr odhadnout. 

ArkNMK ,,,,,

N n

A

 Model má tedy čtyři nezávislé parametry. V tomto případě však již není možné použít 

jednoduché metody jako lineární regrese k jejich určení. Problém by byl řešitelný nelineární re

gresí za cenu derivování funkce podle jednotlivých parametrů. Hajdu v [4] řešil identifikaci mo

delu parametrickou studií, ale výsledek je pouze mírně uspokojivý a pracný. 
 

Použitá metoda 
 Již minulý rok jsme se na katedře Stavební mechaniky zabývali optimalizací železobeto

nového nosníku. V tomto případě se jako velmi účinná metoda ukázala tzv. diferenciální evolu

ce (viz [2]). Tato metoda se podobně jako o něco déle známé genetické algoritmy inspirovala 

v přírodě evolučními principy: křížení genetického kódu k tvorbě nových jedinců a selekce 

jakožto přirozený výběr. Tyto principy jsou však v tomto případě formulovány tak, aby 

nepracovaly s řetězci nul a jedniček, jak tomu bylo tradičně u genetických algoritmů, ale přímo 

s řetězci (resp. vektory) reálných čísel. Metoda je 
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řešit co nejširší okruh optimalizačních úloh z oblasti stavebního inženýrství. Nový algoritmus byl 

nazván SADE (Simplified Atavistic Differential Evolution) a výsledně má tuto podobu: 
 

void SADE ( void ){ 

    FIRST_GENERATION (); 

    while ( to_continue ){ 

        MUTATE (); 

        LOCAL_MUTATE (); 

        CROSS (); 

        EVALUATE_GENERATION (); 

        SELECT ();}} 

 

 V následujícím textu je stručně rozebrán význam jednotlivých funkcí algoritmu. Podrob

něji je popsán v [6,7]. Větší pozornost je věnována několika konstantám, se kterými algoritmus 

pracuje. Tyto konstanty, můžeme je označit za parametry algoritmu, mají na jeho chování znač

ný vliv a zajišťují možnost upravit algoritmus pro konkrétní optimalizovanou úlohu. Jejich ideální 

nastavení se ale může pro různé úlohy významně lišit. Otázka vhodné volby jejich hodnot je te

dy další problém, kterým je nutné se zabývat. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ve funkci FIRST_GENERATION volané na začátku procesu je generována populace je

dinců, resp. vektorů, jejichž jednotlivé souřadnice jsou náhodná čísla v zadaných mezích. Již 

v této funkci vystupuje jedna konstanta, nebo-li parametr algoritmu. Je totiž nutné určit, jak veli

ká populace jedinců se má generovat. Při řešení několika testovacích problémů se ukázalo ro

zumné volit tento počet přímo úměrný počtu proměnných řešené funkce, resp. dimenzi problé

mu. Zůstává ale parametr pool_rate, kterým se k získání velikosti populace přenásobí známý 

počet proměnných. Ve většině řešených funkcí byl algoritmus nejúspěšnější s parametrem 

pool_rate=10. Výjimečně bylo výhodné ho zvýšit třeba až na hodnotu 30. Mimo jiné je možné 

tímto parametrem zpomalovat konvergenci algoritmu, což může zamezit „pádu“ do lokálního ex

trému. 

[      ] 181

 Ve funkci MUTATE je vytvářen jistý počet nových jedinců mutací jedinců ze současné po

pulace. Postup je tento: z populace je náhodně vybrán jedinec, kterého označíme A. Dále je vy

tvořen zcela nový jedinec se všemi souřadnicemi jakožto náhodnými čísly ze zadaných mezí 

(Všechna náhodná čísla jsou vždy vybírána z rovnoměrného rozdělení.); toho označíme B. No

vý jedinec, který je přidán do populace, vzniká posunutím vektoru A o náhodnou část úsečky AB 

směrem k vektoru B. V tomto provedení operátoru mutace se objevuje další konstanta, pomocí 

které je třeba určit počet jedinců, kteří se mají vytvořit právě tímto operátorem. Tuto konstantu, 

zvanou radiation, je rozumné volit od 0 do 30% počtu jedinců na počátku cyklu, nejčastěji 



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
10%. Čím větší tato konstanta je, tím větší se udržuje rozptyl jedinců v populaci a zpomaluje se 

konvergence. Může ovšem nastat i případ, kdy díky velikosti tohoto parametru algoritmus v prů

běhu výpočtu přestal konvergovat úplně. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Operátor LOCAL_MUTATE vznikl jako doplňkový k rychlejšímu dohledávání řešení 

s vyšší přesností. Vytváří opět jistý počet nových jedinců v těsném okolí již existujících jedinců 

v populaci. To provede tak, že nového jedince vytvoří posunem všech souřadnic náhodně vy

braného vektoru z populace o náhodně volenou nepatrnou vzdálenost. Posun je pro každou 

souřadnici volen zvlášť jako část z rozsahu definičního oboru pro danou proměnnou. Tato část 

je vybírána náhodně z intervalu  -0,0025 až 0,0025. 

        Stejně jako u předchozího operátoru MUTATE je i v tomto případě nutné určit počet jedinců, 

kteří se mají vytvořit. Nezbytnou konstantou, zvanou local_radiation, definující tento počet 

opět jako procento z počtu jedinců v populaci na počátku cyklu, stanovujeme ve stejném roz

mezí jako v předchozím případě, tedy na 0 až 30%, nejčastěji opět na 10%. 

 Operátorem CROSS je vytvořen právě takový počet nových jedinců, aby jejich celkový 

počet byl právě dvojnásobkem jejich počtu na počátku cyklu. Tím odpadá možná očekávaná 

další konstanta, která by tento počet určovala zvenčí. Zároveň je nutné tento fakt uvažovat při 

definovaní parametrů radiation a local_radiation, aby v průběhu cyklu nedocházelo k 

absolutnímu přeskakovaní tohoto operátoru, protože v případě součtu radiati

on+local_radiation většího než 1 a by  ještě před zavoláním tohoto operátoru byl počet je

dinců dvojnásobný. 

 Nový jedinec vzniká na principu tzv. diferenciálního křížení. Z populace jsou náhodně 

vybráni 3 jedinci, řekněme, že vektory A, B a C. Nový jedinec D vznikne podle rovnice 12. 
 

( )CBratecrossAD −∗+= _ (12) 
 

Parametr cross_rate má na konvergenci algoritmu ze všech parametrů největší vliv. Jeho ve

likost je volena v rozmezí 0,1 až 0,5. Čím větší je jeho hodnota, tím pomaleji algoritmus konver

guje. V žádném případě ovšem všechny parametry, které mají na konvergenci algoritmu vliv, 

neovlivňují její průběh stejným způsobem a nejsou zaměnitelné. 

 Funkce EVALUATE_GENERATION ohodnotí všechny nové jedince. Je nutné vždy defino

vat, jak ohodnocovat jedince (vektory), jejichž některá souřadnice překročila své předepsané 

meze. Pakliže je řešená funkce mimo tyto meze definovaná, není nutné tyto jedince jakkoli pe

nalizovat. To nám také dává možnost najít řešení, pokud si stanovenými mezemi nejsme jisti 

a hledané optimum se nachází mimo ně. Pokud tomu tak ale není, je třeba se pro penalizaci 

[      ] 182
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rozhodnout. Metoda SADE v takovém případě používá tzv. návrat na hranici, což znamená, že 

souřadnici, která překročila předepsanou mez, nahradí právě touto mezí (hranicí). 

 V případě operátoru SELECT je nutné zmínit, že redukuje počet všech jedinců v populaci 

na polovinu, to jest na počet stejný jako na začátku cyklu a to na principu podobném přirozené

mu výběru. Konkrétně se jedná o tzv. turnajovou selekci v obráceném smyslu. Z náhodně vy

braných dvou jedinců je horší vyřazen z populace. V tomto operátoru probíhá vše náhodně 

a zavádění jakékoli konstanty nebylo nutné. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 V celém algoritmu SADE jsou tedy definovány celkem 4 konstanty. Během vývoje algo

ritmu bylo možné vypozorovat jisté zákonitosti mezi nastavením hodnot těchto konstant a typem 

řešené funkce. Pro nezkušeného uživatele je vhodná volba tohoto nastavení neřešitelným úko

lem. Cílem této práce bylo nalezení metody, pomocí které by pro každou optimalizovanou funkci 

bylo možné nastavit optimální parametry algoritmu SADE tak, aby jeho výpočet byl spolehlivý 

a pokud možno také rychlý. Dostáváme se tak před další optimalizační úlohu. Ve chvíli, kdy 

máme danou optimalizační úlohu pro algoritmus, objevuje se nová úloha a to hledání optimální

ho nastavení jeho parametrů. 

 Jako jedno z možných řešení se samozřejmě nabízí opět optimalizace pomocí algoritmu 

SADE, tentokrát v jakési druhé vrstvě. Díky prostředkům které nám nabízí objektový programo

vací jazyk C++ se podařilo tento dvouvrstevný algoritmus vytvořit. Datový objekt v programu, 

který tuto dvouvrstevnost zajišťuje je nazván GATI (Genetic Algorithm Tunning Itself). 

 Jeho efektivita byla nejdříve testována na jednoduché matematické funkci: Čebyševův 

polynomický problém, což je úloha, na kterou byla kdysi naprogramována diferenciální evoluce. 

S pomocí GATI bylo nalezeno takové nastavení parametrů SADE, že algoritmus SADE poté ře-

šil polynomický problém nejen se stoprocentní úspěšností, ale dokonce i o něco rychleji než di

ferenciální evoluce. 

 Je však nutné si uvědomit následující. Označíme  počet vyhodnocení optimalizované 

funkce potřebných k tomu, aby algoritmus SADE nalezl její optimum. Stejně tak je nutné -krát 

zavolat výpočet algoritmu SADE, než je pomocí jeho samého nalezeno jeho optimální nastave

ní. Než tedy tyto optimální parametry nalezneme stoupne počet vyhodnocení řešené optimali

zační úlohy na n . Vzhledem k jednoduchosti Čebyševova polynomického problému to ne

činilo nijak velký problém. V případě optimalizace funkce nejmenších čtverců, jak tomu je 

v případě hledání parametrů retenční čáry nebo Lemaitrova modelu, trvá výpočet podstatně dé

le. Jedná se totiž o vyhodnocování funkce nejmenších čtverců ze souboru dat řádově o velikosti 

kolem 10000 bodů. V takovém případě se pak metoda GATI nedala z časových důvodu použít. 

n

m

m×
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 Jiný pohled na problém nastavování parametrů získáme z prostředí inženýrské praxe. 

Často je totiž důležitější najít rychle dobré řešení optimalizačního problému i za cenu, že toto 

řešení nebude absolutním globálním optimem. Takový přístup odsouvá problém nastavování 

parametrů algoritmu do pozadí, neboť např. s nastavením: pool_rate=10; radiati

on=10%; local_radiation=10%; cross_rate=0.3 je možné téměř vždy k nějakému 

dobrému řešení dospět. Často se však bude jednat o lokální extrém. Pokud nám jen tento jedi

ný výsledek nebude stačit, je možné výpočet spustit několikrát a sledovat, zda algoritmus do

spívá stále ke stejnému řešení, nebo jestli je nerozhodný a vlivem náhody nabízí pokaždé jiné 

řešení. Je ale také možné, že nabízí stále stejné řešení, ale i přesto je toto řešení lokálním ex

trémem. Zkrátka, několikanásobným spuštěním se o funkci něco dozvíme, ale jakékoli závěry 

budou stále velice nespolehlivé. Bylo by tedy dobré, kdyby se po nalezení nějakého extrému al

goritmus sám snažil hledat pokud možno řešení jiné a nevracel se stále ke stejnému. Výsledně 

by pak nabídl několik řešení, přičemž výběr nejlepšího z nich by už závisel na nás.   

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Realizací této myšlenky je zavedení technologie CERAF (CentrE Radio-ActiF), neboli 

metody radioaktivních center, do algoritmu SADE. Její princip je následující: předpokládá se, že 

algoritmus najde nějaké řešení a pokud to bude nějaký extrém, nebude se po několik následují

cích generací jeho hodnota zlepšovat. Nejlepší nalezená hodnota se tedy stabilizuje. V tuto 

chvíli bylo nutné zavést konstantu, podle které se algoritmus rozhodne, že byl nalezen extrém. 

Konstanta quiet_generation definuje maximální počet generací, během nichž funkční hod

nota nejlepšího řešení nestoupne o víc než je rozlišovací přesnost algoritmu pro funkční hodno

tu řešeného problému. Tuto přesnost je nutné definovat pro každou funkci, přičemž postačí její 

hodnotu jen přibližně odhadnout. Měla by však odrážet přesnost, s jakou chceme řešení nalézt. 

Algoritmus označí extrém ve chvíli, kdy počet generací překročí počet definovaný konstantou 

quiet_generation. 

 Po označení extrému následuje zánik současné populace a vytvoření nové počáteční 

populace, která je opět zcela náhodná. V tuto chvíli je nutné nějak zařídit, aby se algoritmus vy

hýbal již nalezenému extrému a snažil se najít jiný, resp. aby jedince v blízkosti nalezeného ře-

šení nějak penalizoval. Zde vyvstalo hned několik obtížných otázek. 

1) Jak definovat blízké okolí nalezeného řešení. 

2) Jak jedince v tomto okolí penalizovat. 

 O tom, jaká byla zvolena penalizace, napovídá sám název metody. Jedná se o předsta

vu nalezeného extrému jako jakéhosi radioaktivního centra. Jedinec, který se dostane do jeho 

blízkosti podléhá mutaci, resp. je nahrazen zcela nově vytvořeným náhodným jedincem. 

[      ] 184

 Mnohem horší byla otázka definice blízkého okolí. Ukázalo se, že pevné stanovení něja

ké hranice často vede k vytvoření nových "virtuálních" extrémů. Pevná hranice kolem nalezené

ho extrému může také pojmout i zcela jiný extrém a je velice těžké rozhodnout, jak velikou ob
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last by tedy měla zahrnovat. Daleko rozumnější se ukázalo stanovit oblast zpočátku dostatečně 

velikou a v průběhu dalšího výpočtu ji případně zmenšovat. Tato její neutralizace by měla být 

závislá na počtu jedinců, kteří se do této oblasti dostávají. Je zde však nutná další konstanta, 

která bude definovat konkrétní míru neutralizace, tedy zmenšení radioaktivního centra. Tato 

konstanta byla označena deact_rate. 

 Výsledně má radioaktivní oblast tvar elipsoidu, jehož průměr je ve směru každé proměn-

né roven polovině definičního oboru dané proměnné. V případě pádu nějakého jedince do této 

oblasti se její průměr sníží na deact_rate-násobek. Po několika testech bylo rozhodnuto pro 

ještě jednu úpravu. Totiž, že jedinci, kteří vzniknou operací mutace nebo lokální mutace, by 

na zmenšování radioaktivní zóny neměli mít vliv. Jejich pád do zóny je totiž čistě náhodný 

a nijak nereprezentuje směr, kterým algoritmus konverguje. Naproti tomu, pokud do této zóny 

padají jedinci při operaci křížení, znamená to, že algoritmus považuje tuto oblast za zajímavější 

než jiné navzdory penalizaci a tím dává najevo, že extrém, který již našel, je s největší pravdě

podobností skutečným optimem anebo že optimum se někde v této penalizované oblasti nachá

zí. 

-

-

-

-

-

 Nové konstanty byly pro všechny výpočty stanoveny pevně a není nutné je pro různé 

funkce jakkoli upravovat. Tato metoda nevykazuje rozdílné chování u různých řešených funkcí. 

Konstantu quiet_generation se zdálo vhodné uvést do závislosti na dimenzi řešeného pro

blému a zvolené velikosti populace. Velikost populace je ale také na dimenzi problému závislá. 

Výsledně se tedy hodnota quiet_generation vždy na začátku cyklu vypočítá jako podíl kon

stant quiet a pool_rate. Hodnoty výsledných parametrů byly stanoveny takto: de

act_rate=0.995; quiet=3400. 
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Obrázek2: Výpočet s využitím metody CERAF 

 

Přesto je nutné v některých případech konstantu quiet změnit a to v souvislosti 

s přesností, s jakou hledáme řešení. Problém nastává, pokud je požadována vysoká přesnost 

řešení a hodnota parametru quiet je nízká. Dejme tomu, že algoritmus konverguje 

ke správnému řešení, ale konvergence je pomalá. Metoda CERAF pak může označit extrém 

předčasně a optimum nebude nalezeno. Tento problém je ale snadno odhalitelný tím, že výpo

čet jednou spustíme bez metody CERAF. Ukáže se, že pak algoritmus najde přibližně stejné ře-

šení, ale s vyšší přesností. Nevýhodou nastavení vysoké hodnoty parametru quiet je pouze 

prodloužení doby výpočtu. 

-

 Na obrázku 2 je zachycen průběh výpočtu s využitím metody CERAF. Pro vystižení vlivu 

této metody na chování algoritmu a průběh výpočtu byla k optimalizaci zvolena transparentní 
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matematická funkce dvou proměnných, která má deset předem známých lokálních extrémů. Její 

předpis je dán výrazem 13. 
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Souřadnice lokálních extrémů, které představují vektory , jsou stejně jako další konstanty  

zvoleny náhodně z intervalů: 

ix iy

0,1000,1000,1000,100 ÷÷−∈ix −× , 0,500,10 ÷∈iy . 

Ve všech čtyřech oknech obrázku jsou všechny lokální extrémy funkce označeny symboly × , 

u kterých je vždy vpravo nahoře uvedena funkční hodnota extrému. Globální extrém je pak 

označen hvězdičkou. 

 V levém horním okně obrázku je zachyceno rozptýlení počáteční generace algoritmu. 

Symboly  jsou vyznačeny jedinci v zobrazené generaci. V pravém horním okně je zachycena 

generace jedinců právě poté, co byl nalezen a označen první lokální extrém. U tohoto extrému 

je vpravo dole uveden symbol * a vedle něho číslo generace, ve které byl extrém označen. Ra

dioaktivní zóna je vyznačena kruhem se středem v tomto extrému. Rozptýlení jedinců 

v generaci, kdy je označeno už sedm lokálních extrémů s velikostí radioaktivních zón jednotli

vých extrémů, je zobrazeno v levém dolním okně. V posledním okně je pak zachycen stav radi

oaktivních zón po nalezení globálního extrému.   

+

-

-

-

-

 Toto konkrétní rozmístění lokálních extrémů bylo zvoleno úmyslně, neboť tu nastal pří-

pad, kdy se globální extrém nachází vně ostatních lokálních extrémů a zároveň je v jeho blíz

kosti jiný extrém. V podobných situacích, pro algoritmus nejvýce nepříznivých, metoda SADE 

stejně jako jiné genetické či evoluční algoritmy často konverguje k lokálnímu extrému v blízkosti 

globálního. S využitím metody CERAF je tento extrém označen a v jeho okolí je 

vytvořena radioaktivní zóna. Ta pak ovšem pokrývá i hledaný globální extrém. Algoritmus proto 

nejprve nachází ostatní lokální extrémy vně radioaktivních zón. Ve chvíli, kdy radioaktivní zóna 

pokrývá více než polovinu definičního oboru, algoritmus začne konvergovat směrem 

ke globálnímu extrému, který posléze nalezne.   

 Tímto příkladem mělo být prezentováno chování algoritmu při řešení velice obtížné funk-

ce. Algoritmu se podařilo objevit osm extrémů, přičemž do každého z nich konvergoval právě 

jednou a proto nám po relativně krátké době výpočtu nabídl značné množství informací 

o řešené funkci. Je tedy velice efektivní. Zároveň je velice důležité, že vznik radioaktivního cent-

ra v blízkosti globálního extrému algoritmu nezabrání, aby globální extrém nalezl. Pro genetický 

algoritmus už proto není „pád“ do lokálního extrému osudný.  

 V případě řešení obou inženýrských úloh bylo metody CERAF použito především 

ke zvýšení spolehlivosti výpočtů.  
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Optimalizace parametrů retenční čáry 
 Jak už bylo zmíněno v úvodu, v současné době se pro analytické vyjádření průběhu re-

tenční čáry používá nejčastěji model podle van Genuchtena, který definuje vztah 1. Jeho velkou 

výhodou je určitý fyzikální význam použitých konstant m,α a . Má-li však křivka retenční čáry 

optimálním způsobem prokládat naměřené hodnoty a zároveň má-li být možné hodnoty těchto 

konstant rozumně fyzikálně interpretovat, bývá s využitím známých programů RETC nebo 

UFRETC nalezení jejich hodnot problematické. Cílem této práce bylo zjistit, zda by bylo možné 

nepříliš úspěšné programy RETC či UFRETC nahradit genetickým algoritmem, konkrétně algo-

ritmem SADE. 

n

 Již na první pohled má SADE jednu podstatnou výhodu. Programy RETC a UFRETC 

vracejí v některých případech hodnoty, které o několik řádů přesahují meze stanovené 

pro hledané parametry samotným van Genuchtenem a tak není možné je fyzikálně interpreto-

vat. Algoritmus SADE lze však snadno nastavit tak, aby hledal řešení jen v zadaných mezích. 

Toho se docílí tím, že v průběhu výpočtu jsou jednotlivá navržená řešení mimo daný definiční 

obor penalizována. 

 Ke konkrétním výpočtům s využitím algoritmu SADE byla použita data ze 30 měření. 

Ve všech případech byla tato měření prováděna na zeminách z rekultivovaných výsypek 

na Mostecku. Meze definičního oboru pro jednotlivé parametry byly nastaveny podle 

van Genuchtena, .65,1,10,1010 23 ÷∈÷∈÷∈ −− nmα  

 Optimalizovanou funkcí byla funkce součtu nejmenších čtverců rozdílu naměřených 

hodnot a hodnot modelu. Protože optimalizovaná funkce přímo závisí na naměřených hodno-

tách, má pro každý vzorek zcela jiný průběh. V takovém případě je celkem zbytečné hledat op-

timální nastavení algoritmu, protože by se pro jednotlivé vzorky také výrazně lišilo. Parametry 

algoritmu byly nastaveny pro všechny výpočty stejně na tyto hodnoty: pool_rate=10; radi-

ation=10%; local_radiation=10%; cross_rate=0.3. 
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meze podle van Genuchtena rozšířené meze 
ID α 

[.10-3] 
n 
 

m 
[.10-3] 

SNČ 
[.10-3]

ø počet 
vyhodn.

α 
[.10-3]

n 
 

m 
[.10-3] 

SNČ 
[.10-3] 

ø počet 
vyhodn.

1004 1  1.5  92.649  4.4053 3054.6 0.01  2.583 52.23  2.7406  12516.0 
101 1  1.5  77.659  2.4399 3177.0 0.7316 1.5  82.89  2.2271  14148.5 
109 10  1.659  44.584  4.3730 11149.2 17.76  1.5  48.18  4.0386  9497.9 
135 10  3.705  12.254  2.0460 68646.6 119.7  1.5  31.27  1.7790  49594.3 

1376 2.853  6.0  9.827  0.4754 664008.0 2.853  6.0  9.83  0.4754  204166.7 
1430 10  1.798  53.95  4.1461 16632.3 20.79  1.5  64.82  3.8983  10786.8 
163 1  1.5  53.664  1.9487 4177.2 0.4909 1.5  62.19  1.4140  12990.9 

1673 1  1.5  31.901  0.2421 7046.7 0.6963 1.5  34.24  0.1861  23155.4 
2 10  6.0  11.653  3.2027 13677.6 600.1  1.5  43.01  2.2976  273177.2 

201 1  1.5  41.208  5.5732 3670.5 0.01 1.942 50.95  1.1739  10788.4 
212 10  2.267  24.854  4.1565 17256.0 41.63  1.5  38.22  3.6025  16327.0 
23 10  2.720  18.655  3.9691 25704.3 60.09  1.5  35.10  3.3870  21891.5 

230 1  1.5  34.343  0.4522 4296.0 0.01 2.462 21.58  0.1939  28637.6 
234 1  1.670  41.295  0.6062 27905.7 78.17  2.350 28.62  0.5321  31439.2 
237 10  2.314  25.527  3.5966 12668.1 43.96  1.5  40.12  2.9973  16303.8 
24 2.379  1.5  44.042  0.6910 19759.5 2.379  1.5  44.04  0.6910  21131.2 

240 8.706  1.5  48.041  3.0163 21141.6 8.706  1.5  48.04  3.0163  12861.2 
3 10  2.483  30.026  3.6800 19036.5 50.87  1.5  51.05  3.0077  18950.8 

318 7.927  1.5  88.757  8.6601 6316.8 7.927  1.5  88.76  8.6601  7173.2 
377 10  1.5  38.455  1.9689 12617.1 12.60  1.5  37.06  1.9164  8575.3 
402 10  1.634  55.964  4.1880 11549.4 16.72  1.5  59.53  3.7842  7709.7 
447 10  3.920  13.573  4.4487 174926.1 146.0  1.5  36.16  4.3446  83219.1 
469 4.486  1.5  88.430  6.1487 13586.7 4.486  1.5  88.43  6.1487  14454.9 
51 4.580  1.5  33.281  1.7439 11768.7 4.580  1.5  33.28  1.7439  13163.9 

1  1.706  46.368  2.5500 15504.0 0.01 2.91  2.1990  27893.3 
61 1  1.5  63.584  1.3698 4036.8 0.8530 1.5  65.66  1.3307  14823.5 
64 8.368  1.5  57.667  3.3037 11622.3 8.368  1.5  57.67  3.3037  7331.7 
87 10  6.0  11.648  4.6442 11538.6 961.7  1.5  40.71  2.6557  125622.2 
91 10  1.591  70.959  6.1855 10885.5 15.02  1.5  73.31  5.7923  6684.6 
94 5.552  1.5  52.618  2.8141 11580.0 5.552  1.5  52.62  2.8141  12006.1 

57 26.72  

 

Tabulka 1: Parametry retenční čáry nalezené algoritmem SADE v mezích podle van Genuchtena 

 Po jednom spuštění není teoreticky jisté, zda bylo nalezeno optimální řešení. Aby se 

spolehlivost jednotlivých výpočtů zvýšila, byl použit algoritmus SADE rozšířený o metodu 

CERAF. V takovém případě už nalezený výsledek nabývá jisté důvěryhodnosti, ale v žádné pří-

padě není možné posoudit dobu výpočtu, což je vedle spolehlivosti dané optimalizační metody 

její další důležitá charakteristika. Vzhledem k tomu, že se jedná o stochastickou metodu, potře-

buje SADE pokaždé různý počet vyhodnocení řešené funkce. Z těchto důvodů byl pro každý 

vzorek spuštěn výpočet stokrát. Z výsledků pak bylo hodnoceno, zda algoritmus vždy dospěl 

ke stejné optimální hodnotě a kolik k tomu potřeboval vyhodnocení řešené funkce. 

Jelikož algoritmus nacházel opakovaně stejné řešení s přesností , dá se předpo

kládat, že se jedná o skutečné optimum a algoritmus je možné považovat za spolehlivý. Ve vý

1010− -

-
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sledcích se však často jako optimální hodnota parametrů α  a n  vyskytovala jedna z mezí defi

novaná pro daný parametr. Můžeme se proto domnívat, že pokud by byly stanovené meze širší, 

bylo by jiné i nalezené optimum, resp. že skutečné optimální řešení leží vně těchto mezí. Aby se 

tato hypotéza potvrdila, byl spuštěn výpočet znovu pro širší meze. Protože se nejčastěji vyskytla 

mezní hodnota jako optimální pro parametr  byl nový výpočet spuštěn s upravenými mezemi 

jen pro tento parametr a to pro 05 10÷−10∈α

-

-

-

-

. 

α

-

α

 Při všech výpočtech se také ukázalo, že ze sady řešení, které algoritmus nacházel bě

hem jednoho výpočtu díky metodě CERAF, bylo výsledné optimum vždy nalezeno jako první. 

To znamená, že všechny funkce mají možná nějaké lokální extrémy, ale metoda SADE sama o 

sobě je schopná je překonávat a nacházet sama globální optimum. Jakékoli používání metody 

CERAF je tedy při dalších výpočtech zbytečné. Zároveň se tak vyhneme problému se správným 

nastavením parametru quiet, neboť požadovaná přestnost těchto výpočtů je relativně vysoká 

a v některých případech by pak mohlo docházet k předčasnému označení extrému a tak nena

lezení optimální hodnoty. 

Ostatní nastavení jak řešené funkce, tak algoritmu zůstalo stejné. Výpočet byl opět spuš

těn stokrát pro každý vzorek. V tabulce 1 jsou pro všechny vzorky označené identifikačním čís

lem uvedeny optimální hodnoty parametrů , m, n, výsledná hodnota funkce nejmenších čtver

ců a také průměrný počet vyhodnocení funkce pro oba z uvedených výpočtů. 

-

-

-

Při srovnání hodnot funkce součtu nejmenších čtverců zjistíme, že pro většinu vzorků 

bylo v rozšířených mezích skutečně nalezeno kvalitnější řešení. Největší rozdíl je pro vzorek 

číslo 201, kde je hodnota funkce součtu nejmenších čtverců řešení v rozšířených mezích pět-

krát nižší, než pro řešení v mezích podle van Genuchtena. Aby bylo možné lépe posoudit vý

znam takového rozdílu, jsou v obrázku 3 vykreslena data z měření a průběh retenčních čar 

pro obě nalezená řešení. Retenční čára s parametry v mezích podle van Genuchtena je ozna

čena jako model, retenční čára  s parametry z rozšířených mezí je označena jako model2. 
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Obrázek 3: Průběh retenčních čar, jejichž paramtry byly hledané v různých mezích 

 

 Z obrázku je zřejmé, že řešení nalezené v rozšířených mezích podstatně lépe vystihuje 

průběh naměřených dat, je ale otázkou, zda mají takové hodnoty parametrů retenční čáry fyzi

kální opodstatnění. Volba správných mezích už ale není problém optimalizace samotné. Před

ložené výpočty měly pouze ukázat, že algoritmus je schopen se změnám mezí přizpůsobit a být 

dobrým nástrojem k nalezení optimálních hodnot. Jediné, co se v chování algoritmu mění záro

veň se změnou mezí, je délka výpočtu, která s šířkou definičního oboru stoupá, ale tento nárůst 

není nijak razantní. Pro představu o časové náročnosti jednoho výpočtu parametrů retenční čá-

ry - výpočet s miliónem vyhodnocení funkce nejmenších čtverců ze souboru dat o osmi bodech 

trvá přibližně jednu minutu na počítači s procesorem Xeon 550MHz a 1GB operační paměti. 

-

-

-

-

-

-

 

Optimalizace parametrů vazkoplastického modelu hornin 
 Stejně jako v předchozím případě retenční čáry se i zde jedná o nalezení takových pa

rametrů určitého modelu tak, aby jeho průběh co nejlépe prokládal naměřená data, kterými jsou 

v předkládaném příkladě hodnoty poměrné vazko-plastické deformace horniny anhydritu v zá

vislosti na čase. Lemaitreův model, který se v tomto případě k modelování měřených dat použí

vá a byl použit i při řešení pomocí algoritmu SADE je definován vztahem 4. Parametry modelu 

se pro materiály s krystalickou mřížkou za teploty 20O pohybují v přibližných mezích (viz [3]): 

05,201,1010 1530 ÷−∈÷∈÷∈ −− mnA . Hodnoty napětí σ  jsou známy ze zkoušek dotva-
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rování a pohybují se v intervalu 651÷∈  σ MPa. Už v úvodu bylo zmíněno, že parametry to-

hoto modelu jsou závislé. Proto byl model přepsán do rovnice 14, která obsahuje již jen dva na 

sobě nezávislé parametry a ze které je možné vztahy pro parametry Lemaitreova modelu snad-

no vyjádřit. 
 

     ;   ;      ;            (14),(15),(16) A
bc

vp t
b 








=

10ε n

c

σ
10

=
b

bm 1−
=

 

Nové parametry byly zvoleny také s ohledem na to, aby rozdíl mezí jejich definičních 

oborů nebyl řádově příliš velký jako je tomu v případě parametru A. Algoritmus SADE totiž vybí

rá náhodné hodnoty pro optimalizované parametry z rovnoměrného rozdělení z mezí pro daný 

parametr. V tomto případě je však žádoucí, aby byl z rovnoměrného rozdělení vybírán exponent 

např. nad číslem 10. Definiční obory nových parametrů tedy jsou: 

-

11,0 ÷∈b  a 130 −÷−∈c . 

Před použitím vztahu 16 je ještě třeba využít vztahu 3 pro získání hodnoty parametru n. 

Optimalizovanou funkcí byla funkce čtverců rozdílu naměřených hodnot a hodnot mode

lu, která je dána předpisem 17,  kde 

-

p  je celkový počet experimentálních dat ( )i
vp
i t,ε . 

 

∑
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Ke konkrétním výpočtům byla použita data z měření vazko-plastické deformace horniny 

anhydritu při zkoušce dotvarování v jednoosé napjatosti. 

Algoritmus SADE byl opět použit se standartním nastavením parametrů: 

-

-

pool_rate=10; radiation=10%; local_radiation=10%; cross_rate=0.3. 

 Protože k jednomu vzorku bylo vždy k dispozici řádově 10000 naměřených dat, trval vý

počet s 20000 ohodnoceními cílové funkce nejmenších čtverců vždy několik minut a proto byl v 

tomto případě spuštěn výpočet pro každý vzorek jen jednou, nicméně s využitím metody 

CERAF. Jednotlivé extrémy byly dohledávány s přesností 10 . Pro srovnání byl zároveň pro 

všechny vzorky proveden výpočet lineární regresí, přičemž hodnoty vazko-plastické deformace 

menší nebo rovny nule byly pro výpočet lineární regresí nahrazeny ve vstupním souboru hodno

tou 10 . 

19−

9−
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algoritmus SADE lineární regrese 
vzorek σ  

SNČ m  n  A SNČ m  n  A 
f31-1   38.49   1.50e-7   -6.473  4.326   5.71e-46   2.67e-7  -4.282   2.879   4.57e-34 

f31-2   49.19   1.23e-7   -5.339  3.591   4.89e-40   3.17e-7  -4.427   2.977   5.63e-35 

f31-3   54.00   1.18e-7   -2.007  1.350   2.10e-22   3.32e-6  -0.354   0.238   1.44e-22 

f31-4   58.96   6.85e-8   -1.601  1.076   1.88e-19   4.50e-7  -0.069   -0.047   1.76e-9  

f31-5   61.44   8.39e-8   -1.290  0.8675  3.80e-18   2.09e-6  -0.215   -0.145   4.08e-9  

 

Tabulka 2: Hodnoty parametrů Lemaitrova modelu  

 

-

-

 Srovnáním výsledků obou metod (tab. 2) zjistíme, že chyba nejmenších čtverců je pro 

genetický algoritmus vždy menší než pro lineární regresi. Pro vzorek f31-3 je mezi výsledky 

obou metod největší rozdíl. Abychom měli lepší představu o významu takového rozdílu, je prů

běh obou navržených řešení vykreslen v obrázku 4.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Srovnání průběhu Lemaitrova modelu s parametry získanými lineární regresí a alg. SADE 

 

 Z obrázku 4 je zřejmé, že v tomto případě se průběh modelu s parametry získanými li

neární regresí díky úpravě dat značně liší od průběhu měřených dat, zatímco model 

s parametry získanými algoritmem SADE měřená data dobře vystihuje. 
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algoritmus SADE lineární regrese 
vzorek σ  

SNČ m n  A n  A 
f31-1   38.49  7.65e-8   -7.534  5.066  5.04e-52   8.11e-8  -6.311   4.244   2.56e-45 

f31-2   49.19  5.97e-8   -6.502  4.373  2.09e-46   6.82e-8  -5.330   3.584   5.55e-40 

f31-3   54.00  6.99e-8   -2.634  1.772  5.05e-26   8.05e-8  -1.855   1.248   1.66e-21 

f31-4   58.96  2.11e-8   -2.249  1.513  3.40e-23   1.28e-7  -0.668   0.450   5.35e-19 

f31-5   61.44  4.85e-8   -1.535  1.032  1.42e-19   5.34e-8  -1.275   0.857   4.77e-18 

SNČ  m

 

Tabulka 3: Hodnoty parametrů Lemaitrova modelu na tříděných datech 
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Obrázek 5: Srovnání průběhu Lemaitrova modelu s parametry získanými lineární regresí a alg. SADE 

 

Je ale nutné zmínit následující: hustota naměřených dat není všude stejná. Na začátku 

měření, kdy je nárůst deformace největší, byla data zaznamenávána po kratších časových in

tervalech než v momentě, kdy se nárůst ustálil. V uvedených příkladech je podíl hustoty dat 

ze začátku měření a z jeho konce přibližně 60. Tím dochází k přílišnému ovlivnění průběhu pro

kládané křivky velkou hustotou dat na začátku měření. Aby data ze začátku i konce měření mě

la stejnou váhu, je třeba, aby měla stejnou hustotu. Proto byla následně data na počátku měření 

vytříděna, aby bylo dosaženo rovnoměrného rozložení hustoty dat po celém vstupním souboru. 

S takto upravenými daty byly znovu spočítány hodnoty parametrů modelu jak lineární regresí, 

tak genetickým algoritmem SADE. Výsledky těchto výpočtů jsou zaznamenány v tabulce 3. 
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Je logické, že křivky modelu navrženého lineární regresí tentokrát podstatně lépe pro

kládají měřená data. Je to způsobeno také tím, že tříděním byl vyloučen velký počet měření s 

nulovou nebo zápornou hodnotou deformace z počátku měření a tak úpravou zbylých "nevyho

vujících" dat už byla do výpočtu zanesena podstatně menší chyba. Přesto např. pro vzorek f31-

4 navrhl algoritmus SADE výrazně lepší řešení než lineární regrese. Průběh křivek modelů na

vržených oběma metodami je možné porovnat na obrázku 5. 

-

-

-

-

-

V případě Lemaitreova modelu s poškozením je předpis popisující průběh naměřených 

dat podstatně složitější, než je tomu u retenční čáry nebo jednoduchého Lemaitreova modelu 

bez poškození. Funkční předpis tohoto modelu popisuje rovnice 10. 

 Již v úvodu bylo zmíněno, že daný model má pouze 4 nezávislé parametry a proto urču-

jeme hodnoty parametrů  a  z jiných zkoušek nebo odhadem. Dále bylo nutné definovat 

vztahy mezi novými parametry jednoduchého matematického modelu daného rovnicí 11 a pů

vodními parametry Lemaitreova modelu s poškozením, což je v tomto případě velice pracné. Při 

optimalizaci algoritmem SADE stačí předem určit hodnoty parametrů  a  a v průběhu vý

počtu stejně jako v případě konstanty   jen dosazovat odpovídající hodnotu. Dále je známá 

hodnota parametru matematického modelu 

A N

A N

A

α , neboť výraz  představuje čas kolapsu 

materiálu, resp. čas poslední naměřené hodnoty, která je vždy na začátku výpočtu známa. Po 

dosazení odpovídajícího výrazu z Lemaitreova modelu za parametr α , dostaneme vztah mezi 

parametry A, k a r , daný rovnicí 18;  je čas kolapsu materiálu. 

α
1

pt

 
( )

p

r

tA
k 11 =






+

σ
(18) 

 

Při výpočtu pak neznámý parametr r  vždy nahradíme výrazem 19, kde bude neznámý 

už jen hledaný parametr . k

( )[ ]

A

kt
r p

σln

1ln +
−=

 

(19) 
 

 Optimalizovanou funkcí je pak opět cílová funkce součtu čtverců rozdílu hodnot modelu 

a naměřených hodnot, tentokrát se třemi neznámými parametry M, K a . Intervaly možných 

hodnot těchto parametrů byly s ohledem na definiční obor funkce 10 odhadnuty takto: 

k

301,1010,301 300 ÷+∈÷∈÷∈ NkKM . 
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 Parametr K  může opět nabývat hodnot se značným řádovým rozptylem, proto byl za

veden nový paramet 

-

K ′ . Hodnotu parametru K  pak vypočítáme podle vztahu: , při-

čemž 

KK ′= 10

300 ÷∈′K  . 

 Pro výpočet byla použita data ze zkoušky dotvarování anhydritu při jednoosé napjatosti; 

21,711 =σ MPa. Parametry algoritmu byly nastaveny standardním způsobem na hodno

ty:pool_rate=10;radiation=10%;local_radiation=10%;cross_rate=0.3. 

-

 Výpočet byl spuštěn s využitím metody CERAF a trval několik minut. Nalezené hodnoty 

parametrů Lemaitrova modelu, průběh naměřených hodnot i hodnot modelu jsou zaznamenány 

v obrázku 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Průběh Lemaitrova modelu s poškozením 

 

Závěr 
 V této práci byly předvedeny dva inženýrské optimalizační problémy, které se tradičními 

postupy vycházejícími ze znalostí z oblasti matematiky či statistiky, popřípadě jiných vědních 

oborů, nepodařilo uspokojivě vyřešit. S rychlým vývojem výpočetní techniky se ale otevírá nová 

cesta řešení podobných problémů s vyžitím výpočtově náročnějších stochastických postupů. 

Jedním z nich je zde prezentovaný genetický algoritmus SADE. 

  Protože jsou genetické algoritmy poměrně mladá a rozvíjející se metoda, naráží jejich 

využití v praxi na některé problémy. Jedním z nich je jistá nespolehlivost v nalezení skutečného 
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globálního extrému, zapříčiněná častým „uvíznutím“ v lokálním extrému, neboli tzv. předčasná 

konvergence algoritmu. V minulosti bylo navrženo několik možných řešení posledně zmíněného 

problému a většina z nich v různé míře předčasné konvergenci brání. Jiný možný přístup k to

muto problému představuje využití metody CERAF, která se nesnaží zpomalovat konvergenci 

algoritmu, ale brání mu v konvergenci do stále stejných, již nalezených lokálních extrémů. 

V důsledku toho nám algoritmus nabízí větší množství informací o řešené funkci a dává mož

nost uživateli posoudit kvalitu výsledného řešení. 

-

-

-

 V případě hledání parametrů retenční čáry byl na použitý algoritmus kladen další nárok 

a to nalezení takových hodnot parametrů, aby nebyly překročeny meze fyzikální interpretace. 

Tento nárok byl použitím algoritmu SADE snadno splněn, neboť algoritmus vychází při hledání 

optimálního řešení z náhodných řešení, generovaných v zadaných mezích. V mezích doporu-

čených van Genuchtenem bylo pro všech třicet vzorků nalezeno optimální řešení 

s požadovanou přesností. Z výsledků je ovšem zřejmé, že nalezené řešení je přímo determino-

váno zadanými mezemi parametrů. Je tedy na uživateli, aby tyto meze zvolil pro řešený vzorek 

zeminy vhodným způsobem. Výpočty prokázaly, že algoritmus SADE je dobrým nástrojem k na-

lezení řešení bez ohledu na šířku zvolených mezí hledaných hodnot parametrů. 

 Při hledání parametrů Lemaitreova modelu bylo možné srovnat řešení nalezená algorit-

mem SADE a lineární regresí. Ačkoli lineární regrese pracuje s upravenými daty, byly tyto změ-

ny pro několik konkrétních vzorků natolik malé, že výsledné řešení lineární regresí a algoritmem 

SADE se příliš nelišila. Řešení lineární regresí pak posloužilo k ověření, že algoritmus SADE 

nalezl globální extrém a nebylo nutné provádět výpočet pro jednotlivé vzorky vícekrát. 

Z výsledků výše uvedených vyplývá, že algoritmu SADE se podařilo pro všechny vzorky najít 

optimální hodnoty parametrů modelu a to se značnou přesností, ačkoli se jedná o přibližnou 

metodu. Zároveň řešení algoritmu SADE pro všechny vzorky lépe vystihovalo naměřená data 

oproti řešení lineární regresí, neboť ve všech případech bylo nutné data pro lineární regresi 

v různé míře upravit, protože nevyhovovala definičnímu oboru nebo oboru hodnot linearizované 

funkce. V případě řešení Lemaitrova modelu s poškozením bylo posouzení výsledku optimali-

zace ponecháno na čtenáři z prezentovaných výsledků.   

 Dalším problémem genetických algoritmů je využívání různého počtu konstant, které 

ovlivňují jejich chování. Algoritmus SADE např. pracuje se čtyřmi konstantami. V této práci je 

proto popsáno konkrétní nastavení, se kterým je možné vyřešit široké spektrum úloh. Vhodná 

změna parametrů může posloužit ke zrychlení výpočtu, ale není nezbytně nutná pro nalezení 

optima. Například v případě problému retenční čáry bylo řešeno třicet různých funkcí, přičemž 

všechny byly řešeny se stejným nastavením algoritmu SADE. Po různě dlouhých výpočtech by

ly všechny funkce vyřešeny.  
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 Z výsledků této práce vyplývá, že algoritmus SADE je pro obě uvedené úlohy dobrým 

nástrojem k jejich řešení a není důvod ho nevyužít v praxi. 
 

Poděkování 
 Tato práce je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem 

projektu MŠMT 210000003. 
 

Reference 
[1] Z. Michalewicz, Genetic Algorithms+Data Structures=Evolution Programs, Springer-Verlag, 

1992 

[2] R. Storn, On the usage of differential evolution for function optimization, NAPHIS, 1996 

[3] J. Lemaitre and J.-L. Chaboche,  Mechanics of solid materials, Cambridge University Press, 

USA, 2000 

[4] A. Hajdu, Modèle viscoplastique endommageable de Lemaitre et son application dans Castem 2000, 

PhD thesis, 3S Laboratory, Universite Joseph Fourrier, 2001. 

[5] M. Kutílek and V. Kuráž and M. Císlerová, Retenční čáry půdní vlhkosti, Hydropedologie 10, 

102-107, 2000 

[6] O. Hrstka and A. Kučerová, Search for optimization method on multidimensional real domains, 

Contributions to Mechanics of Materials and Structures, CTU Reports, 4, 87-104, 2000 

[7] Homepage of SADE   

http://klobouk.fsv.cvut.cz/ ondra/sade.html 

[      ] 198



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované příspěvky neprošly jazykovou úpravou, za jejich odborný obsah odpovídají jednotliví 
autoři 
 

 

Název:     sborník studentských prací –SVOČ- 2002 

SEKCE  IV. 
STAVEBNÍ MECHANIKA 

 

 

Redakce sborníku :      ©  Ing. Filip Čmiel 

Ing. Zdeněk Peřina  

Ing. Karel Kubečka   

     Ing. Pavel Valíček 

 

 

Vydavatel:     VŠB-TU Ostrava 

 

Náklad:     15 ks 

 

Počet stran:    200  stran 

 

ISBN:     80-248-0139-6 
 

[      ] 199


	VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚÈASTI
	ORGANIZAÈNÍ ZABEZPEÈENÍ
	ÚÈASTNÍCI ÈESKO – SLOVENSKÉHO KOLA SVOÈ
	Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzit�
	Stavební fakulta Vysokého uèení technického v 
	Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košicia�
	Stavební fakulta Èeského vysokého uèení techn�
	Stavebná fakulta �ilinskej univerzity v Žiline
	Stavební fakulta VŠB-Technické univerzity Ostrav

	SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKÙ
	Anotace práce:
	Úvod
	Základní pojmy a metody ocenìní spolehlivosti �
	Spolehlivost konstrukcí
	Stochastický model
	Základní numerické simulaèní metody
	Statistická rozdìlení
	Generátory
	Transformace na požadovaný typ rozdìlení
	Postupy stanovení zatížovacích charakteristik
	Postupy v EN 1990
	Aplikace MultiSim
	Srovnání aplikace normálního a rovnomìrného r�
	Geometrické velièiny mají rovnomìrné rozdìlen�
	Geometrické velièiny mají normální rozdìlení
	Závìr
	Model taženého prutu
	Vstupní statistické charakteristiky materiálov�
	Výpoèet únostnosti
	Statistické charakteristiky zatížení
	Výsledky parametrické analýzy
	ZÁVÌR
	Model taženého prutu dle prEN1990
	Vstupní statistické charakteristiky materiálov�
	Výpoèet únostnosti
	Závìr
	Další analýzy
	Literatura

	DYNAMICKÝ VÝPOÈET MOSTNEJ KONŠTRUKCIE
	Anotace práce:
	Úvod
	Dynamický výpoèet mostnej konštrukcie
	Popis mostnej konštrukcie
	Princíp vo¾by výpoètových modelov
	Popis výpoètového systému FEAT\(Final Element�
	Popis koneèných prvkov používaných systémom FE
	Teoretický základ výpoètu.
	Popis jednotlivých typov výpoètov.
	Vo¾ba výpoètového modelu
	Vo¾ba dosko-stenového výpoètového modelu
	Schéma postupu pri výpoètoch
	Statické pôsobenie mostnej konštrukcie
	Statický výpoèet mostnej konštrukcie na doskost�
	Vlastné frekvencie a vlastné tvary kmitania mos�
	Výpoèet vlastných frekv. a vlastných tvarov km
	Amplitúdové charakteristiky mostnej konštrukcie
	Schéma rozmiestnenia za�aženia sledovaných bodo�
	Výpoèet amplitúdových charakter. na doskosteno�
	Zhodnotenie výpoètu amplitúdových charakterist�
	Záver
	Literatúra
	Pøílohy

	DIMENZOVANIE OCE¼OVÝCH KONŠTRUKCIÍ V PROGRAME �
	Anotace práce:
	Úvod
	Knižnica dimenzaèných programov
	Ovládanie-metodika programov
	Ukážkové príklady
	Záver
	Literatúra

	POROVNANIE STATICKÝCH PROGRAMOV ANSYS - NEXIS
	Anotace práce:
	Úvod
	Dynamika a NEXIS 32
	Seizmické za�aženie a NEXIS 32
	Program ANSYS
	Metóda iterácie podpriestoru
	Popis konštrukcií
	Porovnanie výsledkov
	Komín
	Rám 2D
	Rám 3D bez výstužného jadra
	Rámová konštrukcia s výstužným jadrom
	Záver
	Literatúra

	ØEŠENÍ SLOUPU OCELOVÉ HALY METODOU SBRA
	Anotace práce:
	Úvod
	Zadání
	Vstupní data
	a\) Geometrické a materiálové vlastnosti stoji
	b\) Návrhové hodnoty zatížení a jejich odpoví
	Øešení
	a\) Výpoèet staticky neurèité síly X
	b\) Výpoèet vnitøních sil v døíku sloupu
	c\) Výpoèet únosnosti døíku sloupu
	d) Posudek spolehlivosti
	Závìreèné zhodnocení:
	Oznámení
	Pøíloha a
	Výpoètový algoritmus
	Pøíloha B
	grafické výstupy
	Literatura

	ROZPTYL GEOMETRICKÝCH PARAMETRÙ OTEVØENÝCH VÁL
	Anotace práce:
	Úvod do problematiky
	Materiálové vlastnosti
	Geometrie
	Zatížení
	Bezpeènost
	Nejdùležitìjší vlastnosti
	Porovnání hodnot dle zpùsobu výroby
	Vysvìtlení problematiky
	Metodika výpoètu
	Závìr
	Pøílohy

	VYŠETØENÍ VNITØNÍCH SIL A POSOUZENÍ OCELOVÉ N�
	Anotace práce:
	Úvod
	Zadání
	Geometrie a prùøezy
	Zatížení
	Výpoèet zatížení
	Pøehled zatížení
	Posudek podle norem EC [5], [6]
	Úèinky zatížení a jejich kombinace
	Návrh prùøezù
	Posudek spolehlivosti
	Nový návrh a posudek prùøezù
	Posouzení metodou SBRA [1], [8]
	Zatížení
	Rozbor zatížení a transformaèní model
	Návrh prùøezù
	Posudek spolehlivosti
	Prvky konstrukce
	Konstrukce jako systém
	Orientaèní ekonomické porovnání návrhù
	Náklady na materiál
	Náklady na projekèní práce
	Diskuze výsledkù
	Závìr
	Symboly
	Literatura
	Pøílohy

	IDENTIFIKACE MATERIÁLOVÝCH MODELÙ S VYUŽITÍM M
	Anotace práce:
	Úvodní poznámky
	Problém stanovení parametrù retenèní èáry
	Hledání parametrù vazko-plastického modelu hor�
	Použitá metoda
	Optimalizace parametrù retenèní èáry
	Optimalizace parametrù vazkoplastického modelu h
	Závìr
	Podìkování
	Reference


