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Abstrakt 

Příspěvek se zabývá problematikou odezvy dynamického zatížení v horninovém prostředí 
s využitím metod matematického modelování a stochastických simulačních metod. Modelově jsou 
vyhodnocovány odpovídající hodnoty amplitud rychlostí kmitání v deseti různých vzdálenostech od 
zdroje. K modelování je využit dynamický modul softwaru Plaxis, pro generaci stochastických 
hodnot vstupních parametrů byl pak využit softwarový modul  GLHS. Celkem bylo generováno pro 
každý vstupní parametr 20 hodnot, získané modelové hodnoty amplitudy rychlosti kmitání byly 
v každé analyzované vzdálenosti statisticky zpracovány, byly stanoveny základní statistické 
charakteristiky získaného statistického souboru odezvy modelu a na základě této analýzy byly pak 
zpracovány útlumové křivky rychlosti kmitání. Z výsledků stochastického modelování dynamické 
odezvy lze pak stanovit rozsahy, v nichž se budou rychlosti kmitání v různé vzdálenosti od zdroje 
kmitání s určitou pravděpodobností pohybovat. 
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Abstract 

The paper deals with the dynamic load response in rock mass using both the methods of 
mathematical modelling and stochastic simulation methods. Based on the mathematical modelling 
results the velocity amplitude of vibration response in the rock mass corresponding to the different 
distances from the source are then evaluated. The modelling is performed by application of Plaxis 
dynamic module and for the generation of random values of stochastic input parameters there was 
used software GLHS. For each input parameters there were generated 20 input values, obtained 
calculating amplitudes of velocities were statistically analyzed in each distance (there were evaluated 
the basic statistical characteristics). On the basis of this stochastic analysis the attenuation curve of 
the vibration velocity with the certain level of probability were determined. 
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 1 ÚVOD 
Horninové prostředí bývá při výstavbě vystaveno nejen vlivům statického zatížení, ale 

v nemalé míře i zatížení dynamickému. To může být vyvoláno v důsledku přírodních jevů, přímé 
lidské činnosti nebo kombinací (tzv. indukovanými jevy). Pro posouzení a predikci vlivu 
dynamického zatížení na své okolí bývá v současné době často využíváno matematického 
modelování. Například Kirzhner a kol. [1] ukazuje praktické využití zeminy s pružným chováním 
jako účinné ochranné (tlumící) vrstvy proti přenosu vibrací, které jsou způsobeny vlaky metra. Své 
výsledky dokládá provedenou numerickou analýzou. Kolektiv autorů z univerzit K.U. Leuven a 
Ghent University [2, 3] využívají matematických modelů ke stanovení dynamických parametrů zemin 
tvořících drážní těleso. Aby tyto modely byly co nejvíce výstižné a odpovídaly reálné situaci, musí 
zohlednit nejen vliv samotného dynamického zatížení, ale i geometrii a charakteristiky prostředí, 
kterým se bude dynamický impuls šířit.  

Objektivita a spolehlivost vstupních parametrů je jedním z nejdůležitějších činitelů 
matematických modelů. Zatímco parametry konstrukčních prvků jsou obvykle dostatečně známy, 
parametry horninového prostředí však vykazují určitý náhodný (stochastický) charakter, který 
vyplývá především z nehomogenity horninového prostředí. Jednou z možností, jak lze zohlednit 
proměnlivý charakter horninového prostředí, je využití simulačních stochastických metod 
modelování. Běžně je využívána stochastická simulační metoda Monte Carlo, která je v geotechnice 
využita například u řešení stability svahů náchylným k sesuvu v Japonském Sasebu [4]. Metoda 
Monte Carlo ovšem vyžaduje velké množství simulačních výpočtů, a proto je vhodnější a efektivnější 
u složitých matematických modelů využít simulační metody Latin Hypercube Sampling (LHS), která 
umožňuje snížit počet simulačních výpočtů při zachování potřebné přesnosti. Metoda LHS je 
například využita při vyhodnocení interakce zeminy se seizmicky citlivým, nepřetvárným rámem 
konstrukce budovy [5] nebo při modelování vlivu plošného odstřelu v povrchovém lomu na napěťo-
deformační a stabilitní situaci závěrných svahů [6]. 

 2 TEORETICKÝ ZÁKLAD METODY LHS (STOCHASTIKA) 
Každý vstupní parametr stochastického charakteru, který vstupuje do výpočtu, je 

charakterizován funkcí hustoty pravděpodobnosti f(x) (Obr. 1) a distribuční funkcí F(x). 

    


*

xxf=xF d  (1) 

Mezi základní charakteristiky rozložení pravděpodobnosti patří střední hodnota μ, která je 
definovaná vztahem (2), a rozptyl σ2, který je definován vztahem (3).  

  




 xxfx d   (2) 

    




 xxfx d 22   (3) 

Pod zkratkou LHS (Latin Hypercube Sampling) se skrývá modifikovaná metoda typu Monte 
Carlo, jejíž historie sahá až do druhé poloviny 70 let 19. století. Metoda LHS byly vyvinuta za 
účelem snížení počtu simulačních výpočtů, a tedy i snížení značné časové náročnosti, při zachování 
potřebné přesnosti. Proto tato metoda spadá do skupiny metod redukce rozptylu (redukční metody).  
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Principem LHS je rozdělení oboru hodnot distribučních funkcí jednotlivých vstupních 
parametrů (obecně interval <0,1>) na N intervalů se stejnou pravděpodobnosti 1/N. Z každého 
takového intervalu je náhodnou generací vybrána jedna charakteristická hodnota, která je při 
simulačním výpočtu použita právě jednou. Charakteristickou hodnotu lze zvolit jako jednu 
z následujících možností: 

• střední hodnota daného intervalu (viz Obr. 2), 

• hodnota odpovídající mediánu daného intervalu, 

• náhodná hodnota z intervalu. 

Na základě inverzní transformace distribuční funkce se z vybrané hodnoty určí odpovídající 
reprezentativní hodnota xi náhodné veličiny Xi. Tímto způsobem je rovnoměrně pokryt celý obor 
hodnot distribuční funkce, tím je docílen uspokojivý odhad výsledných pravděpodobností při 
relativně malém počtu simulací. 

 
Obr. 1-2: Ukázka principu výběru vzorku metodou LHS 

 3 CHARAKTERISTIKA MODELU 

 3.1 Charakteristika použitých výpočetních programů Plaxis a GLHS 
Základní model je založen na metodě konečných prvků a je vytvořen ve výpočetním programu 

Plaxis 2D vs. 2010.01 disponujícím nadstavbovým dynamickým modulem. Samotný výpočetní 
program se vyznačuje jednoduchým vizuálním prostředím. Dynamická analýza ve výpočetním 
programu Plaxis vychází z rovnice Newtonova pohybového zákona [7].  

 gamF   (4) 

kde: 

F   – je síla [kN]; 

m  – hmotnost tělesa [kg]; 

ag   – zrychlení [m.s-2]. 

Základní rovnice pro výpočet časově závislých deformačních změn pod vlivem dynamického 
zatížení je pak definována pomocí maticového zápisu pro celou uvažovanou oblast podle vztahu (5).  

 FKuCvMa   (5) 

kde: 

M   – hmotnostní matice; 

u, v, a – posun, rychlost a zrychlení v závislosti na čase; 

C   – matice tlumení; 

K   – matice tuhosti; 

F  – vektor zatížení. 
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Složitější generace náhodných hodnot vstupních parametrů v případě simulační metody LHS 
již neumožňuje získání těchto náhodných hodnot pouze na základě přímého využití generátorů 
náhodných čísel. Proto bylo stejně jako v případě Aldorf a kol. [8] pro generaci vstupních dat 
stochastických výpočtů metodou LHS využito modulu GLHS pro aplikaci MS Excel, který byl 
vytvořen na Katedře geotechniky a podzemního stavitelství v prostředí jazyka Visual Basic (VBA). 
Modul GLHS umožňuje stanovení generovaných hodnot pod zvoleným typem rozdělení 
pravděpodobnosti (viz Obr. 3). Na základě zadaných rozdělení pravděpodobnosti a zadaných mezí 
fyzického výskytu daných parametrů provede modul kompletní generaci vstupních dat, která jsou 
zapsána do ASCII souborů a která lze dále využít ve stochastických výpočtech. Programový modul 
pracuje s nejčastěji využívanými typy spojitých rozdělení pravděpodobnosti (normální, lognormální, 
chí-kvadrát, Beta, Gamma, F, Studentovo).  

 
Obr. 3: Ukázka programového modul GLHS pro generaci vstupních dat metodou LHS 

 3.2 Geometrie modelu 
Vzhledem k náročnosti výpočtů při dynamickém zatížení je zvolen jednoduchý typ 

matematického modelu. Jedná se o osově symetrický model v rozsahu 100 x 50 m (š x v), který je 
ohraničen jak klasickými geometrickými okrajovými podmínkami, tak i absorpčními podmínkami. 
Dynamické zatížení je definováno v levém horním rohu, stejně jako v článku [9]. Geometrie modelu 
je patrná na Obr. 4. Hladina podzemní vody není v modelech uvažována.  

Klasické okrajové podmínky

Absorpční okrajové podmínky

100 m

5
0
 m

 

Reverzní vibrační deska 

 
Obr. 4: Geometrie modelu v softwaru Plaxis 

 3.3 Vstupní parametry 
Dynamické zatížení je obvykle charakterizováno amplitudou a frekvencí dynamického 

zatížení, oblastí zatížení a dobou, po kterou dynamické zatížení působí. Dynamické zatížení 
vstupující do matematického modelu vycházelo (stejně jako v [10]) z experimentálního měření na 
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konstrukci stand, kde jako zdroj vibrací je reverzní vibrační deska VDR 22. Vstupní parametry 
reverzní vibrační desky jsou uvedeny v Tab. 1. Doba, po kterou zatížení v modelu působí, je 5 s. 

Tab. 1: Vstupní parametry reverzní vibrační desky 

Reverzní vibrační deska VDR 22 
Hmotnost  120 Kg 

Rozměry hutnící desky 400 x 630 Mm 
Frekvence 82 Hz 

Odstředivá síla 22 kN 

Vzhledem k náročnosti výpočtů je do modelu zvolena pouze jedna zemina. Jedná se o štěrk 
hlinitý s parametry vycházejícími ze směrných charakteristik uvedených v ČSN 73 1001 (v současné 
době již neplatné), které jsou uvedeny v Tab. 2. Materiálové tlumení zeminy, které je v Plaxisu 
zadáváno pomocí Rayleighových parametrů, není v modelu uvažováno (proto αR = βR = 0). 

Tab. 2: Vstupní parametry zeminy dle směrných charakteristik ČSN 73 1001 

Třída Symbol ν β 
γ 

kN.m-3 

Edef MPa φef ° 
cef  

kPa 
ID = 

 0,33 – 
0,67 

ID =  
0,67 – 
1,00 

ID =  
0,33 – 
0,67 

ID =  
0,67 – 
1,00 

G4 GM 0,3 0,74 19 60 – 80 30 – 35 0 – 8 

Za stochastické parametry s normálním rozdělením pravděpodobnosti jsou považovány 
pevnostní parametry zeminy (soudržnost a úhel vnitřního tření) a deformační modul zeminy 
(viz. Obr. 3). Charakteristiky distribuční funkce stochastických parametrů jsou stanoveny pomocí 
pravidla 3σ. Výsledné generované hodnoty softwarem GLHS, které budou sloužit jako vstupní data 
do modelů, jsou uvedeny v tabulce na Obr. 5. s příslušnými hodnotami distribuční funkce. 

 
Obr. 5: Generované hodnoty modulu pružnosti, soudržnosti a úhlu vnitřního tření programem GLHS 

 4 VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ 
Na základě popsaných vstupních parametrů (deterministických i stochastických) a 

předpokladů modelu byly pro všech 20 simulačních variant stanoveny amplitudy rychlosti kmitání 
v ose x a ose y v 10-ti různě vzdálených bodech (celkem 400 hodnot). Tyto data jsou vyneseny do 
grafu na Obr. 6-7. 



62 

  
Obr. 6-7: Záznamy amplitud rychlosti kmitání 

Modelové hodnoty amplitudy rychlosti kmitání byly v každé analyzované vzdálenosti 
statisticky zpracovány. Dále byly stanoveny základní statistické charakteristiky (viz. Tab. 3) 
získaného statistického souboru odezvy modelu, které jsou zpracované v grafech obr. 8-9. Na základě 
testu reziduálního (zbytkového) součtu čtverců bylo uvažováno s lognormálním rozdělením 
pravděpodobnosti. Z této analýzy byly pak zpracovány útlumové křivky rychlosti kmitání (viz Obr. 
10-11). Z výsledků stochastického modelování dynamické odezvy lze pak stanovit rozsahy, v nichž 
se budou rychlosti kmitání v různé vzdálenosti od zdroje kmitání s určitou pravděpodobností 
pohybovat. Data jsou zpracována v krabicových grafech na Obr. 12-13. 

Tab. 3: Základní statistické charakteristiky bodu ve vzdálenosti 5 m  

Popisná charakteristika vx 

       mm/s 
vy 

   mm/s 
Střední hodnota 4,09 6,68  
Medián 4,33  6,91  
Směrodatná odchylka 0,32 0,39 
Minimum 1,90  3,24  
Maximum 7,54  13,90  
Rozpětí 5,64  10,67  
Dolní kvartil 3,29  5,15  
Horní kvartil 5,08  8,66  
Kvantil 0,05 2,40  3,54  
Kvantil 0,95 6,95  12,59 

 
Obr. 8-9: Histogramy četnosti a odpovídající hustoty rozložení pravděpodobnosti vx a vy ve 

vzdálenosti 5 m 
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Obr. 10-11: Útlumové křivky amplitudy rychlosti kmitání na ose x a y  

  

 
Obr. 12-13: Krabicové grafy amplitud rychlosti kmitání na ose x a y 

 5 ZÁVĚR 
V uvedené práci byla prezentována aplikace pravděpodobnostního přístupu řešení odezvy 

dynamického zatížení v horninovém prostředí. Jak již bylo nastíněno v úvodu, parametry 
horninového prostředí mají značný rozptyl. Pro zohlednění stochastického charakteru parametrů 
horninového prostředí se ukázalo jako vhodné využití náhodných veličin, které jsou charakterizovány 
rozdělením hustoty pravděpodobnosti. Získané útlumové křivky mohou být využity v geotechnické 
praxi pro prognózování velikosti amplitud rychlostí kmitání v analogickém horninovém prostředí a 
s analogickými parametry dynamického zatížení. 

Výsledné hodnoty amplitudy rychlosti kmitání těchto modelů je potřeba brát 
s určitou rezervou. V modelech totiž není uvažováno s útlumovými charakteristikami daného 
horninového prostředí. Bylo by tedy vhodné dále realizovat terénní měření, které by bylo využito 
k provedení inverzní analýzy útlumových charakteristik, které jsou v modelech nulové.  
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