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Anotace: 

Počet stran: 57 

Tato práce se zabývá numerickým nelineárním modelováním ocelových obloukových 

výztuží používaných v hornictví a v podzemním stavitelství. Výztuže odolávají velkým 

tlakům horninového masivu, které vyvolávají ve výztuži velké vnitřní síly a deformace. 

Nezřídka dochází u těchto výztuží k velkým deformacím, které mohou být i srovnatelné 

s rozměry konstrukce, a k plastickým přetvořením. Práce popisuje a řeší nejpodstatnější 

vlivy fyzikálních, konstrukčních a geometrických nelinearit, které působí na výpočet 

obloukových výztuží používaných v hornictví a podzemním stavitelství. Nelineární 

výpočty jsou provedeny pomocí metody konečných prvků. Výpočty byly provedeny 

pomocí softwarů zpracovaných v prostředí Matlab. 

Klíčová slova: ocelové obloukové výztuže, metoda konečných prvků, fyzikální nelinearita, 

geometrická nelinearita, konstrukční nelinearita 

 

 

 

Annotation: 

Number of pages: 57 

The thesis deals with numeric nonlinear modeling of steel arc rebar employed in mining 

and underground engineering. The rebar has to resist high pressure of a rock mass which 

invokes great internal forces and deformation in the rebar. Often it is deformed in a way 

matching a construction size and there also appear plastic deformations. The thesis 

describes and analyzes essential influences of physical, structural and geometric 

nonlinearities affecting the calculation of the arc rebar used in mining and underground 

engineering. Nonlinear calculations are done by finite element methods using programmed 

applications in Matlab program. 

Keywords: steel arc reinforcement, physical nonlinearity, structural nonlinearity, geometric 

nonlinearity, finite element methods 

 

 



 

 

Seznam použitých symbolů 

A  plocha průřezu 

C1 součinitel stlačitelnosti horniny 

E modul pružnosti 

F  vektor zatížení 

H vektor horizontálních sil 

I  moment setrvačnosti 

K  matice tuhosti konstrukce 

Kp  tuhost zemní pružiny 

M vektor ohybových momentů 

N vektor normálových sil 

S  vektor svislých sil 

Tab  transformační matice 

V vektor posouvajících sil 

dF velikost kroku zatížení 

dl délka konečného prvku 

b šířka vtlačované části výztuže do horniny 

g vektor nevyvážených sil 

l délka prutu 

lpuv původní délka prutu 

q  rovnoměrné spojité zatížení 

rab vektor deformací v globálních souřadnicích 

rab*  vektor deformací v lokálních souřadnicích 

ti  tloušťka jednotlivých vrstviček 

u  deformace ve směru globální osy x  

u*  deformace ve směru lokální osy x 

v deformace ve směru globální osy y 

v*  deformace ve směru lokální osy y 

x souřadnice původní konstrukce 

x ‘ souřadnice deformované konstrukce 

y  souřadnice původní konstrukce  

y‘  souřadnice deformované konstrukce 



 

 

q relativní pootočení průřezu 

  poissonova konstanta 

  relativní prodloužení/zkrácení prutu 

     hlavní napětí 

    mez kluzu v tlaku 

     mez kluzu v tahu 

    napětí ve směru osy x 

    napětí ve směru osy y 

    napětí v hornině 

     smyková napětí 
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Úvod 

Cílem mé práce je modelovat ocelové obloukové výztuže za předpokladu malých 

deformací a fyzikální linearity, případně i pro větší deformace a fyzikální nelinearitu. Pro 

modelování výztuží jsem vyvinul vlastní software, který umožňuje snadné modelování 

výztuží lineárně i nelineárně. Pro modelování výztuží byla zvolena metoda konečných 

prvků, která je velmi univerzální, proto lze vyvinutý software použít i na jiné konstrukce 

než jen na ocelové obloukové výztuže. Software umožňuje modelovat konstrukce pomocí 

prutových i plošných konečných prvků a tak lze ověřit výsledky dvěma nezávislými 

přístupy. Software umožňuje i výpočet průřezových charakteristik libovolných průřezů. 

Ověření správnosti vyvinutého softwaru je prezentováno na jednoduchých řešených 

příkladech. Výpočty byly provedeny pomocí softwarů zpracovaných v prostředí Matlab. 
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1. Ocelové obloukové výztuže  

Následující kapitola se bude zabývat stručným popisem ocelových obloukových výztuží 

(dále jen výztuže) a upozorní na důležité požadavky, které jsou na výztuže kladeny. 

  

1.1  Stručný popis ocelových obloukových výztuží 

Výztuže slouží ke stabilizaci podzemního díla. Výztuže mají obvykle tvar kruhových 

oblouků, skládajících se z více segmentů o různých poloměrech zakřivení (viz. obr. č. 1). 

Segmenty se vzájemně spojují spojkami. Tyto prvky jsou velmi důležité, protože určují 

poddajnost výztuže jako celku. Spoje lze navrhovat jako tuhé bez prokluzu nebo jako spoje 

poddajné umožňující prokluz (viz. obr č. 2). Podpory oblouku jsou realizovány pomocí 

podložných patek, do kterých je oblouk pouze opřen (viz obr. č. 3). Patky modelujeme jako 

jednostrannou kloubově uloženou pevnou podporu. Horizontálním silám brání samotný 

horninový masiv a tření na kontaktu patky s horninou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Ukázka tvaru obloukové výztuže (převzato z [8]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 Vlevo spoj umožňující prokluz, vpravo pevný spoj bez prokluzu (převzato z [8]) 
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Obr. č. 3 Ukázka podepření výztuže (převzato z [2]) 

 

 

1.2  Tlaky na výztuž 

Původní horninový masiv se nachází v prostorovém stavu napjatosti. Při narušení masivu 

výlomem se stav napjatosti v hornině mění a nastává deformace horniny, která je závislá 

na čase. Pokud bychom těmto deformacím chtěli úplně zabránit nebo je omezit 

na minimum, vyvodil by horninový masiv ve větších hloubkách na výztuž tlaky v řádech 

MPa.  Navrhovat výztuže na tlaky těchto velikostí by bylo velmi neekonomické a nereálné. 

V hornickém a podzemním stavitelství se aplikují speciální profily. Pro představu jsou 

rozměry často používaného profilu K24 uvedeny na obr. č.4.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 Ukázka tvaru a rozměrů výztuže K24 (převzato z [8]) 
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Dojde-li k mírnému posunu či přetvoření horniny, začnou působit v hornině klenbové 

efekty a jiné mechanizmy, které způsobí zmenšení tlaků na výztuž. Cílem vyztužování 

podzemních děl je vytvořit nový stabilní stav systému hornina-výztuž, nebo alespoň 

přibrzdit či zpomalit deformace horniny do podzemního díla. Podrobnější informace o této 

problematice lze získat např. z literatury [1].  

 

1.3  Poddajnost výztuže 

Poddajnost výztuží je zajištěna použitým profilem (viz obr č.4), použitou ocelí a především 

poddajnými spojkami segmentů výztuže. Výztuže by se při zatěžování měly zprvu 

deformovat hlavně v poddajných kluzných spojkách bez trvalých deformací profilu až do 

vyčerpání deformační kapacity těchto spojek, následně dochází k plastickým deformacím 

výztuže. Při této filozofii lze použité výztuže většinou znovu použít bez jakýchkoliv oprav, 

pokud ve výztuži nedojde k plastickým deformacím.  

 

2. Metoda výpočtu 

Metoda konečných prvků (dále jen MKP) je velmi univerzální pro řešení celé řady úloh 

například pro simulaci průběhů napětí, deformací, vlastních frekvencí, proudění tepla, jevů 

elektromagnetismu, proudění tekutin, rychlosti difúze atd. V dalším textu budeme využívat 

deformační variantu metody konečných prvků, jejíž odvození vychází z Lagrangeova 

principu [3]. 

Lagrangeův princip: 

Ze všech možných deformačních stavů tělesa, které neporušují jeho spojitost a respektují 

okrajové podmínky, nastane právě ten, při kterém je potenciální energie systému 

minimální. 

Princip MKP spočívá v diskretizaci spojitého kontinua na určitý počet konečných prvků. 

Na jednotlivých konečných prvcích je možno aplikovat Ritzovu metodu, protože energie je 

skalární veličina, kterou můžeme lehce sčítat. Takto lze odvodit deformovaný stav 

konstrukce jako celku, který má nejmenší potenciální energii. Přesné odvození lze najít 

v literatuře [3].  
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3. Geometrická nelinearita  

V první kapitole bylo naznačeno, že deformace a celková poddajnost jsou u výztuží velmi 

důležité a žádané. Tato skutečnost velmi znesnadňuje návrh a bezpečné posouzení výztuží. 

Při použití vztahů z lineární mechaniky se dopouštíme určitých nepřesností, protože 

lineární mechanika počítá s předpokladem malých deformací. Zdroj [9] definuje malé 

deformace jako hodnoty, se kterými lze zacházet jako s infinitezimálními veličinami. 

Jejich mocniny vyššího stupně lze zanedbat oproti mocninám nižšího stupně, jejich 

bezrozměrné hodnoty lze zanedbat oproti jedničce. Výztuž v průběhu svého působení mění 

geometrii v závislosti na zatížení a prokluzů spojů. V tomto ohledu je vhodné počítat 

s respektováním geometrické nelinearity, protože deformace výztuže jsou ve výjimečných 

situacích až v řádech rozměrů konstrukce. Pokud opustíme předpoklad malých deformací, 

potýkáme se s problémy nepřesností geometrických rovnic. Chyby vyjádřené při použití 

geometrických vztahů z lineární mechaniky jsou značné a velmi by zkreslovaly výpočet. 

V této kapitole bude postupně vysvětleno, jakými postupy bylo dosaženo přesnějšího 

geometricky nelineárního výpočtu.  

 

3.1  Teorie druhého řádu 

Určitým přiblížením ke geometricky nelineárnímu řešení je teorie druhého řádu. Tato 

teorie je platná pouze v oblasti malých deformací, protože vycházíme z totožných 

geometrických rovnic jako geometricky lineární výpočet, ale dosahuje přesnějších 

výsledků. Pomocí teorie druhého řádu je možný i výpočet stabilitních problémů. Princip 

teorie druhého řádu spočívá ve stanovení podmínek rovnováhy ve všech uzlech konečných 

prvků deformované konstrukce. 

 

3.2  Chyba odvození deformovaného stavu konstrukce 

Při větších deformacích vzniká nezanedbatelná chyba ve změně délky deformovaného 

prutu, která neodpovídá vypočteným lokálním deformacím ve směru lokální osy x. Pro 

názornost je uveden příklad. Představme si globální deformace o velikosti 
abr (1), které 

deformují konstrukci viz. obr. č. (5). Deformace 
abr  ve směru globálního souřadného 
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systému převedeme pomocí transformační matice 
abT (2) na deformace v lokálním 

souřadném systému ab
*r  pomocí vztahu (3). 
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Obr. č. 5 Ukázka deformované konstrukce 
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Výpočet platí pro pootočení ab=10˚, souřadnice x´b a y´b jsou dány: 

bbbbbb vyyuxx  ´           ´                                                                                                   (4) 

0           0  aa yx  

3648,1710sin100           4808,9810cos100  bb yx  

3702,1183648,47 108,4808

3648,47303648,17´           108,48081098,4808´

22 



n

bbbbbb

l

vyyuxx
 

 

Nelze si nevšimnout, že lokální deformace   
  je menší než reálné prodloužení prutu. Tato 

nepřesnost vychází z nedodržení předpokladů malých deformací. Nepřesnost způsobí, že 

normálové síly, které se odvozují pomocí Hookeova zákona dle vztahu (5) nebudou 

odpovídat prodloužení, nebo zkrácení prutu. 

 

     
    

  
  

 
                                                       (5) 

 

Odvození příčiny těchto nepřesností lze dohledat v literatuře [6]. Řešení problému 

zkrácení/prodloužení délek prutu bez adekvátní normálové síly bude vysvětlen v další 

podkapitole. 

 

3.3   Přírůstkově iterační řešení Newtonova–Raphsonova metoda 

Přímý výpočet nelineárních diferenciálních rovnic je mnohdy velmi obtížně proveditelný 

a někdy i cela nemožný úkol. Proto byly příklady v této práci řešeny pomocí Newton-

Raphsonovy metody (dále jen NR). Metoda převádí úlohu na řešení posloupnosti 

lineárních soustav rovnic. Tato metoda byla zvolena pro její jednoduchost a výstižnost. 

Princip NR je graficky naznačen na obr. č. 5. Metoda je přírůstková, takže konstrukci 

zatěžujeme po krocích s námi zvoleným krokem zatížení   . Iterační znamená, že se 

v každém kroku provedou iterace, v kterých jsou provedeny změny tuhostních parametrů, 
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směrů sil, geometrické změny konstrukce a jiné změny, které jsou spojeny s nelineárními 

vlastnostmi konstrukce.  Iterace v jednotlivých krocích jsou řízeny ukončovací podmínkou 

například rovnováhou sil a ohybových momentů ve všech styčnících. Iterace redukuji 

vektor nevyvážených sil g ve styčnících. Pokud nastane rovnováha mezi zatížením, 

reakcemi a vnitřními sílami, následuje další krok, při kterém se konstrukce přitíží dalším 

krokem zatížení a výpočet znovu iteruje. Vnitřní síly, reakce a celkové deformace jsou 

sumy těchto hodnot ze všech přírůstků během výpočtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 Grafické znázornění Newton-Raphsonovy metody 
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NR metodu je možné popsat následujícími kroky: 

1. Zatížíme konstrukci zatížením Δ 1 dle vztahu (6) 

K u  × Δu   ΔF                                                              (6) 

2. Aplikujeme změny tuhosti konstrukce, geometrie, směrů sil atd. 

3. Sestavíme vektor nevyvážených sil g pomocí podmínek rovnováhy v jednotlivých 

uzlech na deformované konstrukci 

4. Zatížíme konstrukci nevyváženým vektorem g a vypočteme deformace dle vztahu  

K u  × Δui  g                                                                (7) 

5. Aplikujeme změny tuhosti konstrukce, geometrie, směrů sil atd. 

6. Sestavíme vektor nevyvážených sil g a opět zatížíme tímto zatížením konstrukci, 

dokud nebude g dostatečně malé. 

7. Následuje další krok zatížení Δ . 

 

Pokud budeme konstrukci dělit na dostatečně malé zatěžovací kroky za předpokladu 

malých deformací mezi jednotlivými kroky lze použít teorii druhého řádu bez zásadní 

újmy na přesnosti geometricky nelineárního řešení. Přesnost tohoto řešení je velmi závislá 

na počtu zatěžovacích kroků, aby byl dodržen předpoklad malých deformací mezi kroky. 

Výpočet geometricky nelineárních úloh je velmi výhodné řídit deformacemi, respektive 

počítat konstrukci jako smíšenou úlohu, které předepisujeme deformaci určitého bodu. 

Pokud budeme řídit výpočet posunem dostatečně malým, splníme předpoklad malých 

deformací. Při řízení výpočtu zatížením, respektive budeme-li zatěžovat konstrukci po 

diferencích zatížení, nejsme schopni zaručit malé deformace, protože mnohé úlohy 

například ploché oblouky mají velmi proměnlivou tuhost v průběhu zatěžování. Jinými 

slovy pokud budeme řídit výpočet zatížením, předem nevíme, jaké deformace tato 

diference zatížení způsobí. Popis a způsob řešení smíšené úlohy lze najít v literatuře [6]. 

Při větších deformacích nelze výsledné vnitřní síly a reakce zjistit prostou sumací a to 

právě z důvodu změny geometrie během výpočtu. Například pokud budeme modelovat 

vzpěradlo (viz obr. č. 7) pomocí NR metody tak v prvním kroku výpočtu dostaneme 

normálové síly    které jsou v rovnováze se zatížením     Následujícím krokem se 

konstrukce znovu přitíží, tím se změní geometrie a v tomto okamžiku už by neplatila 
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podmínka rovnováhy z předešlého kroku. Vzniká nepřenesená síla, kterou musíme 

zohlednit ve výpočtu.  

            i       i                                               (8) 

                                                                (9) 

Řešení spočívá v sestavení vektoru nepřenesených sil        v každém kroku (kromě 

prvního) podle vztahu (8), kde     je úhel aktuálního kroku zatížení,     je úhel 

předcházejícího kroku zatížení a      je celková normálová síla z předcházejícího kroku. 

Vektor nepřenesených sil nám říká, jak velká bude nerovnováha na styčníku, když se 

konstrukce deformuje následujícím krokem zatížení.  Tento vektor přičteme k dílčímu 

zatížení    a tímto vektorem zatěžujeme konstrukci v dílčích krocích (9). Takto 

respektujeme změnu geometrie konstrukce napříč kroky zatížení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7 Statické schéma vzpěradla 

Výsledky odpovídají vzpěradlu délky 1m, profilu mezikruží o rozměrech 50/5mm z oceli 

modulu pružnosti 210 GPa. Ramena vzpěradla s přímkou mezi podporami svírají úhel 

f=5
o
. Pro názornost byl zanedbán vzpěr.  Úloha vzpěradla byla řešena jako smíšená úloha 

definována posunutím vrcholu vzpěradla. Kontrola řešení byla provedena pomocí 

stanovení maximální normálové síly analyticky, dle postupu na další straně. 
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Analytické řešení maximální normálové síly platí pro případ, kdy ramena vzpěradla leží 

v přímce ab. 

         
                                   

    =0,9962 m 

  =1 m 

  
       

  
  

        

 
             

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 Závislost svislé sily F na posunu bodu b 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9 Závislost normálové síly na posunu bodu b 
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Na výsledných grafech, které byly vypočteny pomocí NR metody, lze zkontrolovat 

správnost výpočtu velice snadno. Pokud se nachází vzpěradlo v deformačním stavu č. 3 je 

normálová síla maximální a síla ve vrcholu vzpěradla potřebná pro udržení tohoto stavu je 

nulová. Pokud deformace přesáhne tento bod, síla ve vrcholu vzpěradla musí změnit směr 

a brání dále rozvíjejícím deformacím, které způsobují normálové síly. Tento průběh 

probíhá až do bodu 5, kde jsou normálové síly nulové. Prut má délku nedeformovaného 

prutu, potřebná síla k udržení tohoto stavu je nulová. Pokud bychom dále deformovali 

konstrukci, vznikaly by v prutech nadále jen tahové síly a k této deformací bychom 

potřebovali stále větší sílu. Velikost maximální normálové síly z analytického vztahu 

vychází            a z výpočtu pomocí NR metody            což lze brát jako shodu 

a  ověření správnosti metody. 

 

3.4  Řešené příklady 

Příklad č. 1 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9 Statické schéma prvního příkladu 

Pro demonstraci geometricky nelineárního řešení byl zvolen následující příklad. Nosník 

profilu IPE80 délky 5m ukotven po obou svých koncích v kloubových pevných podporách 

a je zatížen rovnoměrným spojitým zatížením q =5 kN/m. Statické schéma je naznačeno na 

obr. č. 9. Prut byl rozdělen na 100 konečných prvků a počet kroků výpočtu byl zvolen 100. 

Pro lehkou kontrolu a přehlednost výsledků jsou uvedeny vnitřní síly v lokálních 

souřadnicích jako normálové a posouvající síly, i vnitřní síly v globálních směrech jako 

síly svislé a horizontální dle obr č. 10. 
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Obr. č. 10 Naznačení směru vnitřních sil v lokálních a globálních směrech 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11 Závislost mezi velikostí zatížení a svislými posuny středu rozpětí 

 

Graf na obr. č. 11 naznačuje, že s vzrůstajícím zatížením roste deformace nelineárně. 

S rostoucí deformací roste i tuhost konstrukce jako celku, to odpovídá membránovému 

působení konstrukce, jehož podíl roste s rostoucí deformací. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12 Průběh normálových sil 
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Z grafu normálových sil (obr. č. 12) pozorujeme, že maximální hodnota normálové síly je 

u podpor. To je způsobeno svislou reakcí, která způsobuje na deformovaném prutu tahová 

namáhání. Obecně v každém bodě tohoto příkladu svislé síly na zakřiveném nosníku 

způsobují přídavná tahová namáhání. Tyto vztahy přímo vyplývají z transformačních 

vztahů (3). 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13 Průběh horizontálních sil 

 

Hodnoty horizontálních sil dle obr. č. 13 jsou konstantní a jejich velikost odpovídá 

horizontálním reakcím. Lze také pozorovat, že uprostřed rozpětí nosníku jsou horizontální 

a normálové síly totožné, což přesně odpovídá deformovanému stavu, kde je natočení 

prostřední části prutu nulové. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14 Průběh posouvajících sil 
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Na obr. č 14 pozorujeme zřetelný vliv membránového působení. Pokud bychom počítali 

tuto úlohu lineárně, maximální posouvající síla by měla hodnotu 12,5kN a byla by to 

přímka. Z tohoto grafu však vyčteme, že maximální hodnota posouvající síly je 5,5kN 

a graf není zdaleka lineární. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15 Průběh svislých sil 

 

Z grafu svislých sil viz obr. č. 15 lze kontrolovat správnost výpočtu, protože průběh musí 

být při tomto zatížení lineární a maximální hodnota svislých sil se musí rovnat svislým 

reakcím. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 16 Průběh ohybových momentů 
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Z grafu ohybových momentů viz obr. č. 16 můžeme usoudit, že membránový efekt u takto 

zatížené konstrukce je opravdu vysoký, protože maximální ohybový moment je roven 

5,29 kNm, což je mnohem měně než kdybychom ohybový moment počítali podle známého 

vztahu (10), podle kterého by byl maximální ohybový moment roven 15,625 kNm. 

     
 

 
    

 

 
                                                  (10) 

Kontrola správnosti byla ověřena pomocí rovnováhy sil a ohybových momentů ve všech 

uzlech. Ověřeny byly také velikosti reakcí a velikost prodloužení osy prutu, které by se 

mělo řídit Hookeovým zákonem. Všechna tato kritéria byla splněna v závislosti 

na požadované přesnosti. Ověření ohybových momentů bylo provedeno ve všech uzlech i 

krocích zatěžovací dráhy. Například ověření ohybového momentu ve středu rozpětí byla 

provedena dle (11).  

        
 

 
           

  

 
      

 

 
                 

  

 
            (11) 

Hodnota vypočítaná z konečných hodnot vnitřních sil na deformované konstrukci je 

5,357 kNm a hodnota, která byla vypočtena NR metodou jako součet dílčích ohybových 

momentů, je 5,363 kNm. 

 

Příklad č. 2 

Oblouková kruhová výztuž profilu TH29 o rozpětí 4,5m a vzepětí 2,25m byla zatížená 

svislou silou hodnoty 1600kN ve vrcholu oblouku. Statické schéma je naznačeno na 

obrázku č. 17. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 17 Statické schéma příkladu č. 2 
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Průřezové charakteristiky profilu TH29 jsou EI = 1225,8 kNm
2
 a EA = 7771000 kN. Počet 

konečných prvků byl zvolen 100 a počet kroků zatěžujícího cyklu NR metody byl 100. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 18 Původní tvar konstrukce (modře) a deformovaný tvar konstrukce (červeně) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 19 Graf závislosti velikosti síly na svislém posunu vrcholu oblouku 

Z grafu (obr. č. 18) lze pozorovat tvar deformované výztuže, která ztrácí staticky výhodný 

obloukový tvar. Ztrátu tohoto tvaru, lze v průběhu zatěžování pozorovat i na grafu 

závislosti síly na svislém posunu vrcholu oblouku (obr. č. 19). Na grafu pozorujeme 

nelineární vývoj velikosti zatížení na posunech vrcholu oblouku.  
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Obr. č. 20 Graf průběhu normálových sil 

 

 

 

 

 

Obr. č. 21 Graf průběhu horizontálních sil 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 22 Graf průběhu posouvajících sil 

 

Z grafu svislých sil obr. č. 23 i posouvajících sil obr. č. 22 lze sledovat spojitý průběh se 

skokem v oblasti působení břemene. Z tohoto faktu lze odvodit, že vnější zatížení působí 
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jen v jednom bodě, což odpovídá reálnému zatížení. Velikost skoku svislých sil odpovídá 

přesně danému zatížení 1600kN. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 23 Graf průběhu svislých sil 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 24 Graf ohybových momentů 

 

Správnost byla ověřena obdobně jako u prvního příkladu. Pro názornost je uvedena 

momentová rovnováha ve vrcholu deformovaného oblouku viz obr. č. 18. 

        
   

 
               

    
   

 
                                                      (12) 
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Hodnota vypočítaná z konečných hodnot vnitřních sil na deformované konstrukci (12) je 

781,964 kNm. Hodnota, která byla vypočtena NR metodou jako součet dílčích ohybových 

momentů, je 782,442 kNm. Průběh ohybových momentu je zobrazen na obr. č. 24. 

 

4. Fyzikální nelinearita 

Za fyzikálně nelineární materiál lze označit všechny materiály, které se neřídí Hookeovým 

zákonem viz vztah (13). Při fyzikálně nelineárním výpočtu neplatí fyzikální rovnice 

z důvodu nekonstantního modulu pružnosti, protože modul pružnosti je závislý 

na relativních deformacích. Nelineárně pružné materiály jsou všechny známé materiály, 

protože dokonale pružný materiál neexistuje. Fyzikálně lineárními výpočty se pouze 

snažíme přiblížit skutečnosti, proto přesnost přiblížení skutečnému chování konstrukce 

pomocí fyzikálně lineárních výpočtu velmi závisí na materiálu, z kterého je konstrukce 

vyrobena. Například chování skla a oceli (v pružné oblasti) při namáhání vykazuje 

relativně dobrou shodu s fyzikálně lineárním popisem, proto lze použít fyzikálně lineární 

výpočty pro bezpečný návrh konstrukcí. Naproti tomu guma je nelineárně pružný materiál, 

kterému roste modul pružnosti v závislosti na relativních deformacích. 

                                                               (13) 

 

4.1  Pružnoplastické chování 

Téměř všechny druhy ocelí jsou schopny plastických přetvoření. Plastická přetvoření jsou 

přetvoření trvalá. Chování materiálu při dosažení plastického přetvoření může být velmi 

rozmanité. Tato práce se zabývá pouze pružnoplastickou idealizací pracovního diagramu 

oceli bez zpevnění viz obr. č. 25.  
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Obr. č. 25 Ideálně pružnoplastické chování matriálu 

 

4.2  Podmínky plasticity 

Při představě jednoosé napjatosti je podmínka plasticity velmi jednoduchá. Pokud je napětí 

rovné mezi kluzu materiálu fy, začíná se konstrukce plasticky deformovat a napětí dále 

nestoupá. Jestliže je stav napjatosti rovinný, je vhodné kritéria plasticity definovat 

obecněji. Podrobnější informace o podmínkách plasticity můžeme najít v literatuře [3]. Pro 

modelování plastického chování konstrukcí z oceli bude využito Rankineho podmínky 

plasticity a Misesovy (v lit.[3] označována jako HMS) podmínky plasticity. Rankineho 

podmínka plasticity se pro ocel běžně nepoužívá, ale je zde uvedena pro srovnání 

podmínek plasticity mezi sebou. 

 

4.2.1 Rankineho podmínka plasticity 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 26 Rankineho podmínka plasticity (převzato z [3]) 
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Rankinova podmínka plasticity omezuje maximální velikost hlavního napětí v tahu a tlaku. 

Schéma této podmínky plasticity je naznačeno na obr. č. 26. Mez kluzu v tahu je obecně 

označena     a mez kluzu v tlaku    . Mez plasticity lze vyjádřit pomocí vztahů (14) 

a (15). 

 

                                                                (14) 

                                                                (15) 

 

 

4.2.2 Misesova podmínka plasticity 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 27 Misesova podmínka plasticity (převzato z [3]) 

Misesova podmínka plasticity vychází z měrné energie změny tvaru. Misesova podmínka 

platí pro materiál se stejnými vlastnostmi v tahu i v tlaku. Tato podmínka plasticity se 

nejvíce blíží reálně naměřeným hodnotám ze zkoušek ocelových prvků. Mez plasticity lze 

vyjádřit pomocí vztahů (16). 

 

  
          

          
                                       (16) 
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4.3 Plastické chování průřezu namáhaného pouze ohybem 

Ohybová tuhost EI je v lineární oblasti konstantní, ale při dosažení meze kluzu krajních 

vláken dochází k plastizaci a ohybová tuhost EI klesá. Podíl pružné únosnosti (krajní 

vlákna dosáhnou meze kluzu) a plastické únosnosti (zplastizovaný celý průřez) se nazývá 

plastická rezerva. Plastická rezerva je u každého profilu jiná například ocelové I profily 

mají plastickou rezervu kolem 1,13-1,2, kdežto pro obdélníkové profily je odvozena 

(v lit.[11]) hodnota 1,5. Plastická rezerva závisí na rozdělení hmotnosti kolem těžištní osy. 

Profily, které mají velkou část své hmoty blízko těžištní ose, mají plastickou rezervu vyšší 

a profily s hmotností rozdělenou daleko od těžištní osy nižší. Na obrázku č. 28 jsou 

vykresleny závislosti ohybového momentu na pootočení různých profilů se stejným 

modulem pružnosti. Na obr. č. 29 jsou znázorněny ohybové tuhosti výztuží. Profily řady 

TH jsou zpravidla vyrobeny z oceli 31Mn4 s mezí kluzu je 350MPa a takto jsou 

i modelovány.   

  

 

 

 

 

Obr. č. 28 Závislost ohybového momentu na relativním pootočení 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 29 Závislost ohybového momentu na relativním pootočení profilů výztuží 
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Dle grafu na obr. č. 29 je plastický ohybový moment profilu TH29 roven 44,8 kNm. Dle 

tabulek výrobce je plastický modul průřezu profilu TH29 roven Wy,pl=132,38 cm
3 

pak lze 

odvodit plastický ohybový moment, který je roven 46,33kNm, při mezi kluzu 350MPa. 

Nepřesnost mezi vypočtenými hodnotami a hodnotami v tabulkách výrobce je způsobena 

numerickou nepřesností při dělení profilu na vrstvy. Přesnějších výsledků by bylo 

dosaženo dělením profilu na více vrstviček o menší výšce. 

 

4.4  Průřez namáhaný ohybem a normálovými silami. 

Normálové síly mohou podstatně ovlivnit plastické chování průřezu.  Normálové síly 

posouvají neutrálnou osu, která způsobí nesymetrický rozvoj plastické oblasti, což má za 

následek úbytek mezní ohybové únosnosti prutu. Profil, který je namáhaný pouze ohybem 

a normálovými silami, lze zjednodušeně počítat jako stav jednoosé napjatosti, pro který 

definujeme mezní napjatost jako mez kluzu. Podrobnější informace o tomto namáhání lze 

najít v lit. [5]. 

 

4.5  Průřez namáhaný ohybem a posouvajícími silami 

Posouvající síly způsobují smyková napětí v průřezu, která způsobují rovinnou napjatost 

průřezu. Posouvající síly také deformují průřez z hlediska předpokladu o rovinnosti 

pootočeného průřezu. Tento předpoklad přijímáme při odvozování plastické únosnosti 

průřezu (viz. kapitola 4.6). Dokonce v některých případech může vzniknout smykový 

plastický kloub, kdy profil nedokáže přenést smykové síly a plasticky se přetváří. Tento 

smykový kloub vzniká převážně u profilů s hmotou rozdělenou ve větší vzdálenosti 

od těžiště například I, U, H profily. Smykové působení uvedu na příkladu profilu IPE80, 

na který působila posouvající síla 20kN a relativní pootočení 0,05 rad/m. Grafy byly 

sestrojeny s předpokladem meze kluzu rovné 235 MPa a modulem pružnosti 210 GPa. 
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Obr. č. 30 Smyková napětí po výšce profilu IPE80 

 

Na grafu (obr. č. 30) vidíme, že smykové síly jsou poměrně značné a ovlivní hodnotu 

plastického normálového napětí v průřezu, které je znázorněno na grafu (obr. č. 31), 

detailněji (obr. č. 32). Toto ovlivnění se týká hlavně místa napojení stojiny a pásnice, 

ve  kterém se sčítají velká smyková i velká normálová napětí. Ovlivnění přechodu stojiny 

do plastické oblasti je značné, ale na celkový plastický ohybový moment to nemá 

podstatný vliv, protože nositeli ohybového momentu jsou pásnice, v kterých je smykové 

napětí malé, tudíž i ovlivnění plastické únosnosti je minimální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 31 Normálová napětí profilu IPE80 
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Obr. č. 32 Detail normálového napětí profilu IPE80 v oblasti přechodu stojiny na pásnici 

Různé profily se chovají rozlišně, proto nelze všeobecně říci, kdy lze a kdy nelze zanedbat 

smyk. Například kruhový profil průměru 0,05m na který působila posouvající síla 100kN a 

relativní pootočení 0,1 rad/m. Následující graf (obr. č. 33) naznačuje, že rozdíly jsou 

značné. Ohybové momenty, které způsobily tato natočení, jsou dle  Rankineho podmínky 

plasticity 2,1066 kNm, dle HMS podmínky plasticity 2,0279 kNm a pokud zanedbáme 

smyková napětí 2,2102 kNm. Vidíme, že v tomto případě nemůžeme smyková napětí 

zanedbat, co se týče přechodu materiálu do plastické oblasti. V případě větší smykové síly 

jsou rozdíly podstatnější. Na grafu (obr. č. 34) vidíme, že smyková napětí zdaleka 

nedosahují meze kluzu, proto smykový plastický kloub nenastává. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 33 Normálová napětí po výšce kruhového profilu 
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Obr. č. 34 Smyková napětí po výšce kruhového profilu 

Míra ovlivnění posouvajících sil na výpočet ohybového momentu v plastické oblasti závisí 

na profilu a velikosti posouvajících sil. Graf (obr č. 35) zobrazuje velikost ohybového 

momentu v závislosti na posouvající síle při konstantním relativním pootočením 

(0.05 rad/m), při použití průřezu výztuže TH29. Maximální posouvající síla vyvolá 

v průřezu smykové napětí o velikosti poloviny meze kluzu tzn. smykový plastický kloub 

nenastane. Výpočet předpokládá rovinnost deformovaného průřezu. Tento předpoklad při 

působení velkých posouvajících sil už může být značně zavádějící, proto bude níže tento 

předpoklad ověřen pomocí metody konečných prvků s plošnými konečnými prvky. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 35 Závislost plastického ohybového momentu na posouvající síle 
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4.6  Odvození plastického ohybového momentu 

Tento postup byl volen kvůli možnosti obecné definice jakéhokoliv profilu, zatíženého 

normálovými i posouvajícími silami s možností respektování reálných deformačních 

charakteristik oceli. 

 

Stručný postup 

1. průřez je rozdělen na n proužků šířky bi  s definovanou vzdáleností ti od těžiště 

průřezu 

2. pokud je průřez nesymetrický podle horizontální osy vypočte se těžiště, plocha 

průřezu a moment setrvačnosti 

3. normálové napětí ve vrstvičkách je vypočteno dle vztahu (17) 

             
 

 
                                               (17) 

4. vypočítá se smykové napětí ve vrstvičkách 

5. aplikací podmínky plasticity (Rankine, HMS) zjistíme, jestli se vrstvička nachází 

v plastické oblasti. Pokud by se nenacházela v oblasti plasticity, spočítá se 

ohybový moment pomocí lineárního vztahu (18) 

                                                            (18) 

6. pokud se vrstvička nachází za mezí plasticity, upraví se modul pružnosti dle 

vztahu (19) kde          odpovídá Misesovu napětí, hlavnímu napětí, nebo napětí 

v ose prutu, zaleží na podmínce plasticity  

    
   

       
                                                       (19) 

 

7. opakujeme krok 3. kde aplikujeme upravený modul pružnosti 

8. pokud je průřez nesymetrický podle osy kolmé ke směru zatěžování, nebo je 

průřez zatížen normálovou silou, je nutné krok 3-8 provádět iteračně, protože se 

neutrálná osa může posouvat, iterační výpočet je řízen podmínkou (21), (20) kde 

N je působící normálová síla a Nnap normálová síla vypočítaná z napětí                                               



 

38 

 

     ∑         
 
                                                 (20) 

                                                            (21) 

9. při znalosti napětí v každé vrstvičce, lze vypočíst celkový plastický moment dle 

vztahu (22)  

     ∑            
 
                                            (22)        

 

Obr. č. 35 Grafické znázornění výpočtu plastického momentu 

 

4.7  Ověření Navier-Bernoulliho hypotézy 

Výše odvozené ohybové tuhosti jsou použity pro fyzikálně nelineární výpočet konstrukcí 

pomocí MKP s prutovými konečnými prvky. Při použití odvozených ohybových tuhosti 

jsme nuceni respektovat předpoklad o rovinnosti průřezu, Navier-Bernoulliho hypotézu. 

Obecně se v literatuře [9] píše, že u nosníku s poměrem délky prvku k výšce profilu <10 

k deformaci rovinnosti průřezu nedochází. Pro ověření toho tvrzení byla naprogramována 

aplikace pomocí MKP s plošným konečným prvkem (rovinná napjatost). Použití plošného 

konečného prvku slouží pouze jako kontrola výpočetního postupu, který je proveden 

pomocí prutových prvků a to z důvodu velké časové náročnosti výpočtu pomocí stěnových 

konečných prvků. Náročnost je způsobená velkým počtem konečných prvku. Pro dobré 

popsání plastických deformaci je vhodné mít relativně hodně konečných prvků po výšce 
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průřezu a zároveň pro přesnější výsledky je vhodné používat konečné prvky, které se co 

nejvíce blíží rovnostranným trojúhelníkům, což při prutovém charakteru konstrukce 

znamená příliš mnoho konečných prvků. Pro lepší kontrolu shodnosti dvou výpočetních 

postupů jsou napětí určené pomocí MKP (plošný prvek) převedeny na vnitřní síly a poté 

porovnány s výsledky prutové úlohy. 

 

4.8  Stručný algoritmus výpočtu fyzikální nelinearity 

Prutový konečný prvek 

1. vypočítají se deformace a následně vnitřní síly 

2. použije se výpočet tuhosti uvedený výše, tím zjistíme moment, který takto 

deformovaný a zatížený průřez přenáší 

3. použijeme vztah (23) pro úpravu momentu setrvačnosti v jednotlivých prvcích 

provádíme celý výpočet znovu, dokud změna momentu setrvačnosti v jednotlivých 

prvcích nebude dostatečně malá.  

   
    

       
                                                         (23) 

 

Plošný konečný prvek 

1. vypočítají se deformace a následně napětí 

2. pokud napětí nevyhovují podmínce plasticity, upravíme modul pružnosti 

v jednotlivých konečných prvcích dle vztahu (19) 

3. výpočet provádíme znovu, dokud změna modulu pružnosti v jednotlivých prvcích 

nebude dostatečně malá  
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4.9  Příklady fyzikální nelinearita 

Příklady jsou počítány se zanedbáním geometrické nelinearity. Uvažováno je ideálně 

pružnoplastické chování použitého materiálu. 

Příklad č. 1 

 

 

 

Obr. č. 36 Statické schéma příkladu č. 1 

Ověření správnosti výše uvedeného postupu je provedeno na příkladu vetknutého nosníku 

rozpětí 2m, zatíženého rovnoměrným spojitým zatížením velikosti 50kN/m. Statické 

schéma je uvedeno na obr. č. 36. Profil byl použit obdélníkový 100/20mm z oceli S235 a 

podmínka plasticity byla použita HMS.  Z grafu deformací (obr. č. 37) lze pozorovat 

dobrou shodu výpočetních modelů. Plošné prvky jsou deformované méně, protože 

v konstrukci vznikají tahová namáhání, která způsobují membránový efekt. Prutové 

konečné prvky s geometrickou linearitou tento stav nejsou schopny popsat. Tomuto stavu 

odpovídají i menši ohybové momenty u plošných konečných prvků. Průběhy ohybových 

momentů jsou naznačeny na obr. č. 38. Z grafu (obr. č. 39) pozorujeme deformaci řezu 

v blízkosti levé podpory (pro přehlednost osa x není v měřítku).  Tato deformace 

způsobuje rozdíl v ohybových momentech u podpory mezi dvěma výpočetními metodami. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 37 Průběh deformace nosníku 
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Obr. č. 38 Průběh ohybových momentů 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 39 Zkosení a deformace průřezu 

Příklad č.2 

Druhý příklad je totožný s prvním příkladem, jen rozpětí bylo zmenšeno na 0,5m a zatížení 

zvětšeno na 800 kN/m. Z grafu deformací (obr. č. 40) lze usoudit, že smyková přetvoření 

už nejsou zanedbatelná, ale naopak velmi podstatná.  Z grafů na obr. č. 42 deformovaných 

řezu (pro přehlednost osa x není v měřítku) pozorujeme velmi výrazná zkosení a deformaci 

rovinnosti průřezu, která způsobí rozdíl v ohybových momentech v podporách. Tento 

příklad není vhodný pro řešení prutovými konečnými prvky. 
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Obr. č. 40 Průběh deformace nosníku 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 41 Průběh ohybových momentů 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 42 Zkosení a deformace průřezu 
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Příklad č. 3 

 

 

 

 

Obr. č. 43 Statické schéma příkladu č. 3 

Spojitý nosník o dvou polích byl zatížen spojitým rovnoměrným zatížením. Statické 

schéma je zobrazeno na obr. č. 43. Úloha byla počítána jako smíšená, kde se předepisoval 

posun středu prvního pole, a zjišťovalo se zatížení, které tuto deformaci způsobilo. Profil 

nosníku byl zvolen obdélníkový o rozměrech 50/5mm. Podmínka plasticity byla zvolena se 

zanedbáním smykového napětí, proto tuto podmínku je také odvozen analyticky vztah 

(24), který počítá s vyrovnanými velikostmi ohybových momentů spojitého nosníku. 

Plastický moment setrvačnosti obdélníkového profilu lze spočítat pomocí vztahu (25). 

Analytický vztah (24) lze snadno převést na vztah (26) ze kterého lze přímo vypočítat 

maximální možné rovnoměrné zatížení, které je schopen spojitý nosník o dvou polích 

v plastickém stavu přenést. Pomocí analytického vztahu (26) lze odvodit, že maximální 

možné zatížení je rovno               . Z grafu (obr. č. 44) lze odečíst zatížení, které 

způsobí maximální deformace           , rovné              Další nárůst 

deformace vyvolává minimální změnu odpovídajícího zatížení. 

 

    
       

 
 

                   

 
                                 (24)  

    
      

 

      
                                                     (25) 

     
          

  
 

            

  
                                   (26) 
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Obr. č. 44 Závislost velikosti zatížení na posunech střední části prvního pole 

Z grafu (obr. č. 45) lze pozorovat vyrovnaný průběh ohybových momentů, kdy se záporný 

ohybový moment vyrovnává s kladným ohybovým momentem v poli. Maximální ohybový 

moment se rovná plastickému ohybovému momentu. Analyticky vypočítaný plastický 

ohybový moment viz vztah (24) je roven              a z grafu lze odečíst 

               . 

 

 

 

 

 

Obr. č. 45 Průběh ohybových momentů 

   

 

 

 

 

 

Obr. č. 46 Zobrazení normálových napětí 
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Graf (obr. č. 46) zobrazuje průběh normálových napětí. Z grafu lze vyčíst velikosti napětí a 

tvary plastických oblastí. Pro lepší přehlednost není výška profilu v měřítku. 

 

Příklad č. 4 

Oblouková výztuž profilu TH29 o rozpětí 4,5m a vzepětí 2,25m byla zatížena spojitým 

rovnoměrným zatížením na půdorys konstrukce. Statické schéma je naznačeno na obrázku 

č. 47. Přiklad ukazuje při jaké velikosti spojitého zatížení a na jakých místech budou 

nastávat plastická přetvoření. Podmínka plasticity byla použita HMS. Oblouk byl rozdělen 

na 100 konečných prvků a profil byl rozdělen na 1000 vrstev. Příklad je počítán pomocí 

metody konečných prvku s prutovými prvky. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 47 Statické schéma příkladu č. 4 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 48 Závislost velikosti spojitého zatížení na deformacích vrcholu oblouku 
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Obr. č. 49 Průběh ohybových momentů 

Z grafu (obr. č. 48) můžeme vyčíst, že maximální zatížení, které oblouková výztuž může 

přenést je 105,7 kN/m. Toto zatížení je stanoveno s předpokladem geometrické linearity, 

proto je závislost zatížení na deformací neklesající funkce. Maximální ohybový moment 

z grafu na obr. č. 49 odpovídá i maximální hodnotě plastického momentu na obr. č. 29. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 50 Ukázka zplastizovaných oblastí obloukové výztuže 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 51 Zobrazení normálového napětí 
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Obr. č. 52 Zobrazení smykového napětí 

Graf na obr. č. 50 zobrazuje plastické oblasti. Graf normálových napětí (obr. č. 51) 

zobrazuje velikosti normálových napětí. Všimněme si, že napětí nestoupá přes hodnotu 

350 MPa, protože mez kluzu byla zvolena právě 350 MPa. Graf na obr. č. 52 zobrazuje 

smyková napětí. Profil byl zatěžován ze strany, která je otevřená směrem ven oblouku, 

proto jsou smykové napětí největší v blízkosti vnějšího okraje výztuže, kde je profil 

výztuže nejtenčí. 

  

4.10 Analýza profilu důlních výztuží 

Důlní výztuže obloukových tvarů jsou namáhány především ohybově a tlakovými 

normálovými silami. Posouvající síly u běžných případů nedosahují takových hodnot, aby 

docházelo k deformaci rovinnosti průřezu. Také výška profilu, která nepřesahuje 150mm a 

současně délka zakřiveného prutu, které nebývá menší než 4m, zabraňuje vznikům velkých 

posouvajících sil. Analýza pomocí plošných konečných prvků potvrzuje zachování 

rovinnosti průřezu. Respektive zkosení i deformace rovinnosti průřezu vlivem smyku jsou 

velmi blízká nule. 
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5. Konstrukční nelinearita 

Následující kapitola se bude zabývat interakcí horniny, konkrétně pasivních sil, a výztuže 

s respektováním jednostranných podpor a jednostranného působení horniny. 

Jednostranným je myšleno, že podpory i hornina je schopna přenášet pouze tlaková 

zatížení. Vystihnout reálné spolupůsobení horniny a výztuže je velmi náročný proces 

pokud přihlížíme k reologickým vlastnostem, nehomogenitám a prostorové napjatosti 

zeminy. Proto následující kapitola z hlediska modelování horniny posuzuje pouze vztahy 

mezi výztuží a pasivními silami. Pasivní síly jsou síly, které zamezují vtlačování oblouku 

do horniny. Tyto síly stabilizují oblouk při zatěžování, proto jsou velmi důležité. Pasivní 

sily vznikají pouze na kontaktu horniny a výztuže, proto je nutné z hlediska správné 

únosnosti výztuže zajistit tento kontakt. Předpoklad správného kontaktu horniny po celé 

délce výztuže nelze v praxi vždy dodržet a právě této nedokonalosti bude věnován závěr 

této kapitoly. Modelování pasivních sil bylo provedeno pomocí Winklerova modelu 

pružného podloží. 

 

5.1  Winklerovo pružné podloží 

Winklerovo pružné podloží je nejjednodušším modelem podloží.  Model podloží je 

jednoparametrický, tedy všechny vlastnosti zeminy jsou vyjádřeny pouze jednou 

konstantou úměrnosti C1 [kN/m
3
]. Tato konstanta vyjadřuje poměr deformací na napětí 

obdobně, jako materiálová konstanta modul pružnosti E. Model zanedbává smyková napětí 

v zemině i plastická přetvoření. Takto popsaný model si můžeme představit jako skupinu 

pružin umístěných na kontaktu horniny a výztuže. Pružiny se deformují pouze na kontaktu 

horniny a konstrukce. 

 

5.2  Konstrukčně nelineární chování 

 Pokud bychom modelovali pasivní síly pouze jako síly, které vznikají deformací pružiny 

definující odpor horniny, připustili bychom tahová namáhání horniny. Úlohu však musíme 

brát jako kontaktní, tedy musíme respektovat jednostranné působení horniny. Tuto 

nelinearitu lze ošetřit iteračním výpočtem, který kontroluje znaménka v pružinách. Pokud 

jsou kladná (tahová) zvolí se tuhost pružiny velmi blízká nule, pokud jsou záporná 
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(tlaková) zvolí se tuhost pružiny dle vztahu (27). Poté cyklus iteruje, dokud se matice 

tuhosti celé konstrukce mění. Sílu v pružině pak definujeme vztahem (28) a napětí 

v hornině vztahem (29). Takto lze ošetřit i nelinearitu z hlediska jednostranných podpor a 

to tak, že ve směru působící jednostranné podpory umístíme pružinu, která má tuhost buď 

blízkou nekonečnu (podpora přenáší síly v tomto směru), nebo blízkou nule (podpora 

nepřenáší síly v tomto směru).  

bdlCK p  1                                                       (27) 

)()(*)( iKiviF pp                                                     (28) 

bdl
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p
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)(                                                        (29) 

5.3  Příklady 

Příklad č. 1 

Oblouková výztuž profilu TH29 o rozpětí 4,5m a vzepětí 2,25m byla zatížena spojitým 

rovnoměrným zatížením na půdorys konstrukce velikosti 1000 kN/m. Statické schéma je 

naznačeno na obrázku č. 53. Průřezové charakteristiky použitého profilu TH29 jsou EI = 

1225,8 kNm
2 

a EA = 7771000 kN. Šířku vtlačované výztuže do horniny uvažujeme 

150mm. Příklad je počítán s předpokladem geometrické a fyzikální linearity. Konstanta 

úměrnosti pružného podloží byla zvolena  C1=100 MN/m
3
. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 53 Statické schéma příkladu č. 1 

Z grafu deformací (obr. č. 54) sledujeme, že vliv pasivních sil je velmi podstatný. Pasivní 

síly způsobují podstatný nárůst tuhosti konstrukce. Nárůst tuhosti je ovlivněn vlastnostmi 
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horniny v okolí výztuže, šířkou vtlačované výztuže do horniny a kvalitním kontaktem 

zeminy s výztuží. Pokud bychom modelovali pasivní síly pouze jako lineární pružiny, které 

přenáší zatížení i v tahu, dopustili bychom se značné chyby. V uvedeném příkladu je tato 

chyba rovna 100%. Deformace jsou přibližně dvakrát větší, pokud respektujeme 

jednostranné chování horniny. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 54 Graf deformovaných tvarů výztuže 

 

Předpoklad dokonalého kontaktu horniny po celé délce výztuže je v praxi mnohdy 

nesnadno splnitelný, proto další příklad bude tyto nedokonalosti modelovat. Následující 

příklad bude předpokládat fakt, že pokud nebude docílen kontakt horniny a výztuže 

nebudou v daném místě pasivní síly a také nebudeme v tomto místě modelovat zatížení.  

Zatížení nebudeme modelovat právě z důvodu, nedosedání horniny na výztuž, kde právě 

hornina je zdrojem zatížení. 

 

Příklad č. 2 

Zadání je totožné s příkladem č. 1 jen pasivní síly nemodelujeme ve všech styčnících. 

Předpokládáme rozdělení zatížení a pasivních sil dle obr. č 55, kde červeně je naznačen 

kontakt zeminy a výztuže. 
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Obr. č. 54 Naznačení nedokonalého kontaktu zeminy s výztuží 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 55 Graf deformovaného tvaru výztuže 

 

Graf deformací (obr. č. 55) ukazuje, že při nedokonalosti kontaktu horniny s výztuží 

dochází k větším deformacím. Stlačený oblouk se vlisuje do oblasti bez pasivních sil. 

Deformovaná konstrukce má v těchto místech menší poloměr křivosti a proto podstatně 

roste ohybový moment. Pro uvedený příklad byl tento nárůst ohybového momentu o 

33,2%. 
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6. Navržený software 

Pro analýzu chování výztuží i ostatních konstrukcí byl navržen soubor jednoduchých 

programů, které umožňují lehce porovnávat výpočetní postupy a metody. Aplikace byly 

navrženy v prostředí Matlab. Byly naprogramovány tři stěžejní aplikace a to aplikace 

Profil, Pruty a Plošné prvky. Popisem možností daných aplikací se zabývají další 

podkapitoly. Výpočetní princip daných aplikací je uveden v odpovídajících kapitolách 

výše. 

 

6.1  Aplikace Profil 

Aplikace Profil slouží k výpočtu průřezových charakteristik a hodnot jednotlivých napětí 

v průřezu při daných relativních deformacích a vnitřních silách. Aplikace umožňuje 

výpočet plastického ohybového momentu za působení normálové i smykové síly 

s respektováním různých podmínek plasticity. Umožňuje sledovat průběh napětí po výšce 

průřezu. Sledované napětí může být smykové, normálové i hlavní. Geometrii průřezu lze 

zadat pomocí rozměrů přednastavených funkcí pro I profil, kruh, obdélník a kosočtverec 

nebo pomocí importu přednastavených hodnot složitějších průřezů. Průřezy důlních 

výztuží lze importovat ze soborů, které byly vytvořeny pro profily K24, P28, TH16,5, 

TH21, TH29, TH34 a TH36. Průřezové charakteristiky profilů byly určeny, tak že byl 

skutečný profil rozdělen na vrstvičky, u každé vrstvičky byla stanovena tloušťka středu 

a následně byla numericky spočítána plocha profilu, těžiště profilu a moment setrvačnosti. 

Knihovny profilů byly vytvořeny pomocí programu Autocad 2010, kde byl profil přesně 

narýsován podle technické dokumentace, rozdělen na vrstvičky a následně pomocí 

programu Visual basic for applications byly hodnoty tlouštěk vrstviček uloženy do 

souboru. Materiál, z kterého je vyroben namáhaný profil, zohledníme vložením modulu 

pružnosti a mezí plasticity, pokud je použitý materiál schopen plastických přetvoření. 

Pokud materiál umožňuje plastické přetváření lze definovat přechod oblasti průřezu do 

oblasti plastického namáhání pomocí různých podmínek plasticity. Aplikace může 

zohlednit tři meze plasticity a to Rankiho mez plasticity, Missesovu podmínku plasticity a 

podmínku plasticity, která zohledňuje pouze normálová napětí, tedy zanedbává smyková 

napětí. Aplikace umožňuje velmi rychle a přehledně vypočítat rozdíl při aplikaci různých 

podmínek plasticity. Zatížení působící na profil je dáno normálovou silou, posouvající 
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silou a relativním pootočením průřezu. Pokud chceme vykreslit průběh například 

ohybového momentu nebo napětí v průběhu zatěžování, lze výpočet rozdělit na určitý 

počet kroků, v kterých se budou lineárně měnit vstupní hodnoty zatížení. Takto lze snadno 

pozorovat vliv posouvajících sil na plastický ohybový moment, nebo sledovat vývoj 

ohybového momentu v průběhu postupné plastizace i mnohé jiné užitečné závislosti. 

 

6.2  Aplikace Pruty 

Aplikace pro výpočet prutových konstrukcí pomocí MKP s prutovými konečnými prvky 

umožňuje rychlé statické výpočty prutů a jejich analýzu. Kvůli přehlednosti a 

jednoduchosti byly zhotoveny tři verze této aplikace a to verze konstrukčně nelineární, 

verze fyzikálně nelineární a verze s geometrickou nelinearitou. Výpočetní postupy byly 

naznačený výše v jednotlivých kapitolách. Do těchto aplikací byl implementován program 

Profil, díky kterému můžeme sledovat průběhy napětí v průřezu v jednotlivých uzlech 

konstrukce. 

 

Pruty - konstrukční nelinearita 

Aplikace umožňuje výpočet konstrukční nelinearity prutových konstrukcí a také velmi 

lehce sledovat a srovnávat vliv vlastností horniny na celkovou napjatost v konstrukci i vliv 

respektování jednostranného působení pasivních sil. Umožňuje snadné modelování 

jednostranných podpor. 

 

Pruty - fyzikální nelinearita 

Tato aplikace slouží pro pružnoplastický výpočet prutových konstrukcí. Použitím této 

aplikace lze provádět velmi rychlé pružnoplastické výpočty například u spojitých nosníků, 

obloukových výztuží i jiných konstrukcí. Aplikace je pouze fyzikálně nelineární, proto 

není úplně obecně použitelná. Například pro spojité nosníky i o více polích je velmi přesná 

a výsledky dosažené pomocí této aplikace se shodují s výsledky odvozenými analytickými 

metodami. Únosnost obloukových konstrukcí je velmi ovlivněna geometrií a vliv 

geometrické nelinearity je zde velmi podstatný, proto je tato aplikace vhodná pro 
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identifikování místa a tvaru plastické oblasti, ale není vhodná k analýze napjatostního 

stavu v pokritickém působení a k analýze konstrukcí, u kterých je geometrická nelinearita 

velmi významná.  

 

Pruty - geometrická nelinearita 

Navržený program umožňuje výpočet prutových konstrukcí v oblasti geometrické 

nelinearity pomocí přírůstkové NR metody. Umožňuje snadné ověření správnosti a 

přesnosti konečných hodnot pomocí silové a momentové rovnováhy ve všech uzlech 

stanovené na deformované konstrukci. Srovnává původní délku prutu s deformovanou 

délkou a zkoumá, zda změna délky prutu odpovídá Hookeovu zákonu. 

 

6.3  Plošné prvky 

Aplikace Plošné prvky umožňuje výpočet konstrukcí pomocí MKP s plošnými konečnými 

prvky. Řešení fyzikálně nelineárních problému lze řešit, jak aplikaci Pruty – fyzikální 

nelinearita, tak aplikací Plošné prvky a porovnávat výsledky dvou nezávislých přístupů. 

Bylo dosaženo velmi dobré shody, ale tato shoda velmi závisí na konstrukci a na zatížení 

viz kapitola č. 4. Hlavním důvodem této aplikace je ověření Navier-Bernoulliho hypotézy, 

která se týká zachování rovinnosti deformovaného průřezu, a také jaký vliv mají smykové 

síly na celkové deformace. Aplikací lze také stanovit, při jak velké posouvající síle už 

Navier-Bernoulliho hypotéza neplatí, nebo jaký vliv bude mít deformace profilu na 

výpočet. Pro snadnou kontrolu tato aplikace převádí napětí v konstrukci, která jsou přímo 

výsledkem MKP, na ohybové momenty, posouvající a normálové síly. Vnitřní síly už lze 

snadno porovnávat s výsledky z aplikace Pruty a tím kontrolovat výsledky z dvou 

nezávislých postupů výpočtu jak ve fyzikálně lineární oblasti tak v nelineární. Shodnost 

obou výpočetních postupů lze kontrolovat také opačně a to srovnávat napětí, které jsou 

přímo výsledky z MKP s plošnými prvky, s napětími, které jsou odvozeny z vnitřních sil. 
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Závěr 

V souladu s rozsahem zadání byl zhotoven software pro výpočet ocelových obloukových 

výztuží, který je schopen modelovat výztuž s respektování fyzikální, geometrické 

a konstrukční nelinearity. Každý typ zmíněných nelinearit byl modelován samostatně, 

kvůli přehlednosti a srozumitelnosti použitého postupu. V prostředí Matlab byly vytvořeny 

tři stěžejní aplikace a to Profil, Pruty a Plošné prvky. Aplikace Profil umožňuje vypočet 

průřezových charakteristik použitého profilu, při zadání geometrie průřezu. Vykresluje 

napětí a umožňuje výpočet plastických ohybových momentů, pro různé podmínky 

plasticity a při různých stupních zatížení. Aplikací Pruty je možné modelovat prutové 

konstrukce i s respektováním geometrické, fyzikální a konstrukční nelinearity. Do aplikace 

Pruty je implementována aplikace Profil, tímto spojením lze vykreslovat napětí i se směry 

hlavních napětí, které jsou odvozeny z relativních deformací prutu. Aplikace Plošné prvky 

umožňuje modelování konstrukcí pomocí MKP s plošnými konečnými prvky (rovinná 

napjatost). Takto lze ověřit výpočet pomocí dvou nezávislých přístupů. Jedná se o aplikace 

spíše akademické, na kterých si může uživatel ověřit například vliv smyku na plastických 

ohybových momentech, Navier-Bernoulliho hypotézu rovinnosti průřezu, vliv zkosení 

průřezu vlivem smykových napětí, modelovat konstrukce pomocí MKP s plošnými 

konečnými prvky, modelovat konstrukce geometricky nelineárně, provádět 

pružnoplastické analýzy a mnohé jiné úlohy. 
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