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VLIV NÁHODNÉHO ZAKŘIVENÍ OSY NA ÚNOSNOST TENKOSTĚNNÉHO PRUTU 

EFFECT OF RANDOM AXIAL CURVATURE OF A THIN-WALLED BEAM ON ITS LOAD-
CARRYING CAPACITY 

Abstrakt 

Tento článek se zabývá analýzou únosnosti tlačeného ocelového prutu tenkostěnného 
otevřeného i uzavřeného průřezu, jehož osa je náhodně prostorově zakřivená. Počáteční zakřivení je 
modelováno náhodným polem za pomoci metody LHS. Únosnost tlačeného prutu je pak vypočítána 
geometricky nelineárním řešením v programu ANSYS. Výsledky jsou prezentovány jak 
v histogramech, tak v tabulce a je provedeno srovnání únosností prutů jednotlivých průřezů mezi 
sebou a s hodnotami návrhové únosnosti podle normy. 
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Abstract 

The paper deals with the analysis of load-carrying capacity (LCC) of a steel beam under 
compression which axis is randomly spatially curved. Open and close thin-walled cross-sections are 
considered for the beam, respectively. The initial curvature is modelled by a random field. The Latin 
Hypercube Sampling Method was applied. The load carrying capacity is calculated by geometrically 
nonlinear solution by ANSYS software. The results are presented both in histograms and in a table. 
The LCC statistical characteristics of beams with open and closed cross-sections have been 
compared. A comparison with the LCC according to the standards is carried out as well. 
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 1 ÚVOD 
Počáteční zakřivení prutů je většinou modelováno ve tvaru jedné půlvlny funkce sinus. 

Pro tyto případy máme k dispozici řešení v explicitním tvaru [1,2], a tudíž není obtížné vypočítat 
únosnost z funkce odezvy, je-li zadána amplituda počátečního zakřivení e0. Explicitní řešení je možné 
tehdy, je-li deformace osy zatíženého prutu afinní k počátečnímu zakřivení. Není však pravidlem, že 
počáteční osové zakřivení musí být ve tvaru sinové půlvlny. Ve skutečnosti se mnohem častěji 
setkáváme s obecným zakřivením, a to nejen rovinným, ale především prostorovým. Pro takové 
případy nelze získat explicitní řešení, neboť osa deformovaného prutu není afinní k počátečnímu 
zakřivení [3].  

 Tento článek se zabývá analýzou únosnosti tlačeného ocelového prutu, jehož osa je náhodně 
prostorově zakřivená. Pro tento prut je zvolen symetrický tenkostěnný průřez, a to jak uzavřený, tak 
otevřený. S namáháním prutů takovéhoto průřezu je spojeno vázané kroucení. To vzniká v případě, 
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bráníme-li deplanaci. Deplanaci může omezovat např. konstrukční uspořádání (vazby bránící 
deplanaci), změna krouticího momentu podél osy prutu či změna tvaru a rozměrů průřezu podél osy 
prutu. Vázané kroucení může vzniknout i tehdy, je-li prut namáhán příčným zatížením, 
neprocházejícím středem smyku, či excentricky působícím podélným zatížením. V těchto případech 
je vázané kroucení kombinováno s ohybem, smykem, tlakem či tahem a dochází k obecnému 
ohybově-torznímu namáhání. 

 Při řešení tenkostěnných prutů se vycházelo z předpokladu tuhého průřezu, jehož geometrie 
se vlivem namáhání nemění. Únosnost tlačeného prutu pak byla vypočítána geometricky nelineárním 
řešením v programu ANSYS. 

 2 VÝPOČTOVÝ MODEL 
Byl uvažován oboustranně kloubově uložený prut o délce L = 2,798 m. Jeho únosnost byla 

vyšetřována pro hodnotu relativní štíhlosti   = 1,0, která je v závislosti na délce prutu a poloměru 
setrvačnosti průřezu definována v normě EUROCODE 3. 

 K analýze únosnosti tohoto prutu byl v programu ANSYS použit prutový prvek BEAM188 
se sedmi stupni volnosti (3 stupně volnosti odpovídají posunům v osách x, y, z, další 3 rotacím kolem 
těchto os a 7. stupeň volnosti odpovídá deplanaci). Schéma prutu je na obr. 1. V uzlu a je zamezeno 
posunům ve směru všech tří os a rotaci kolem osy x, v uzlu b je zamezeno posunům ve směru osy y a 
z a rotaci kolem osy x. Dále je uvažováno, že oba koncové průřezy v uzlech a i b nemohou 
deplanovat, aby model co nejvíce odpovídal skutečnému laboratornímu experimentu. Model je 
následně zatěžován posunem v uzlu b ve směru osy x. V uzlu a je pak odečítána hodnota reakce 
ve směru x pro stanovení únosnosti (viz kap. 3). 

 
Obr. 1: Schéma prutu 

 2.1 Použité průřezy 
V dané úloze byly použity dva symetrické čtvercové tenkostěnné průřezy, přičemž první byl 

uzavřený a druhý otevřený (uprostřed jedné strany byl vytvořen zářez). Průřezy jsou zobrazeny 
na obr. 2. Prut je modelován tak, že jeho osa prochází těžištěm průřezu. 

 
Obr. 2: Použité průřezy: vlevo uzavřený, vpravo otevřený (se zářezem) 

Uzavřený průřez je symetrický podle obou os, a tak poloha těžiště Cg odpovídá poloze středu 
smyku Ss. U otevřeného průřezu se poloha středu smyku posunula podle obr. 2 vpravo. Průřezové 
charakteristiky obou průřezů jsou uvedeny v tab. 1. 
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Tab. 1: Vybrané průřezové charakteristiky 

Průřezová charakteristika Uzavřený průřez Otevřený průřez 

Plocha A [m2] 1,6799.10-3 1,6787.10-3 

Moment setrvačnosti Iy [m
4] 1,4865.10-6 1,4848.10-6 

Moment setrvačnosti Iz [m
4] 1,4865.10-6 1,4865.10-6 

Výsečový moment setrvačnosti Iω [m6] 2,8264.10-12 6,0957.10-9 

Pro každou realizaci prostorového zakřivení osy prutu (viz kapitola 2.2) je pak použito těchto 
průřezů. Vzhledem k tomu, že počáteční zakřivení je zde nezávislé na použitém profilu, je otevřený 
průřez pokládán do čtyř pozic, vzniklých pootočením pokaždé o 90 °. Únosnost prutu dané realizace 
je pak vypočítána pro pět průřezů podle obr. 3. 

 
Obr. 3: Průřezy prutu - označení 

 2.2 Náhodné vstupní veličiny a náhodné pole počátečního osového zakřivení 
U meze kluzu fy bylo uvažováno Gaussovo rozdělení hustoty pravděpodobnosti se střední 

hodnotou 297,3 MPa a směrodatnou odchylkou 16,8 MPa [4]. Počáteční zakřivení osy prutu bylo 
modelováno pomocí jedenácti uzlů, kterými byl proložen spline – obr. 4. Každý z těchto uzlů měl 
Gaussovo rozdělení hustoty pravděpodobnosti s nulovou střední hodnotou a směrodatnou odchylkou 
0,0015248 sin(π xi / 2,798) m, kde xi je pozice na ose prutu. Hodnota 0,0015248 byla vypočtena 
z předpokladu, že se v tolerančních mezích ±0,15 % L nachází 95 % realizací maximální počáteční 
prostorové deformace, přičemž délka prutu L je parametr výpočtu. Hodnoty souřadnic v každé ze 
dvou rovin jsou vzájemně korelovány prostřednictvím korelační matice. Ta představuje náhodné pole 
s korelační délkou Lcor = 1,44165 m. Korelace je uvažována pouze mezi hodnotami souřadnic uzlů 
v jedné rovině. Jinými slovy, zakřivení v jedné rovině je nezávislé na zakřivení v druhé rovině. 
Náhodné realizace jak mezí kluzu, tak počátečního zakřivení byly simulovány metodou Latin 
Hypercube Sampling [5,6], která je implementovaná v programu Freet. 

 
Obr. 4: Definování prostorového zakřivení osy prutu 
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Ostatní vstupní veličiny – modul pružnosti oceli E a geometrické charakteristiky průřezu – 
byly uvažovány jako deterministické a byly vzaty svými průměrnými hodnotami. Ve výpočtu se 
následně hledala síla, pro niž bude pro danou realizaci počátečního osového zakřivení prutu dosaženo 
dané realizace meze kluzu. Bylo simulováno 60 náhodných realizací zakřivení prutů a 60 náhodných 
realizací meze kluzu. Každé realizaci prutu náležela právě jedna realizace meze kluzu. Příklad jedné 
realizace počátečního zakřivení osy prutu je zobrazen na obr. 5 a obr. 6. 

 
Obr. 5: Zakřivení osy prutu v rovině xy pro jednu náhodnou realizaci 

 
Obr. 6: Zakřivení osy prutu v rovině xz pro jednu náhodnou realizaci 

 3 NAPJATOST A MEZNÍ STAV 
Při zatěžování se prut nachází ve stavu složené napjatosti. Pro posouzení únosnosti je potřeba 

znát, kdy se napjatost blíží mezní napjatosti v materiálu, v našem případě mezi kluzu fy. Za mezní 
podmínku byla použita Missesova (Huberova, Henckyho) podmínka plasticity ve tvaru: 

 00  f  (1) 

kde: 

  – je ekvivalentní napětí [Pa], jež je: 

         222222 6
2
1

zxyzxyxzzyyx    (2) 

a 
0  odpovídá fy. Při řešení prutovým modelem se předpokládá, že 0 yzzy  . Vzorec (2) se 

tak zredukuje na tvar: 

  222 3 zxxyx   . (3) 

Přestože se ocel může dostávat do plastického stavu a v něm působit, je plastická rezerva 
v podobném případě velmi malá (přibližně 3 %). Proto je v tomto příkladu za mezní stav považován 
stav na mezi pružnosti, t.j. stav, kdy se ještě neobjeví plastická deformace. Mezní stav tak nastane, je-
li dosaženo meze kluzu fy. 
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 3.1 Napětí v otevřených tenkostěnných průřezech 
Zjednodušující předpoklad o deformaci tenkostěnného otevřeného profilu je, že se průřez 

ve své rovině přemístí jako tuhý celek. Toto přemístění je výsledek posunů v, w ve směrech os 
souřadnic y, z a pootočení ωx kolem jistého pevného bodu. Derivací tuhého pootočení dostaneme 
relativní úhel zkroucení: 

 
dx

d x . (4) 

Posun ve směru x je dán: 

 )()( 00 szwyvus
dx

d
z

dx
dw

y
dx
dv

uu x 
 . (5) 

Poměrnou podélnou deformaci lze pak určit jako: 

 )(0 szwyvu
x
u

x  



 . (6) 

Složku 
x  počítáme jako při přímkové napjatosti. Po dosazení poměrné podélné deformace 

podle (6) dostáváme: 

  0 ( )x xE E u v y w z s          . (7) 

Podmínky ekvivalence jsou: 

  
A xx NAd , (8) 

  
A zx MAyd , (9) 

  
A yx MAzd , (10) 

  
A x BAs d)( , (11) 

kde: 

B – je bimoment [Nm2]. 

Pro hlavní výsečové souřadnice a centrální osy lze podmínky ekvivalence přepsat: 

 
0uEAN x  , (12) 

 wEIvEIM yzzz  , (13) 

 wEIvEIM yyzy  , (14) 

  EIB . (15) 

Konečné normálové napětí v tenkostěnném otevřeném průřezu lze pak vyjádřit: 
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Při vázaném kroucení vznikají v příčných i podélných řezech sekundární tečná napětí, která se 
superponují s primárními, odpovídajícími volnému kroucení. Primární tečné napětí se mění lineárně 
podél tloušťky průřezu a je dáno výrazem: 

 n
I

M

t

x
xs

1
1 2

  (17) 

kde: 
1Mx – je krouticí moment odpovídající volnému kroucení [Nm], 

n – je souřadnice měřená ve směru normály ke střednici [m],  
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It – je moment setrvačnosti v kroucení [m4]. 

Sekundární tečné napětí 2
xs se podél tloušťky průřezu rozděluje rovnoměrně a jsou-li opět osy 

souřadnic hlavními centrálními osami, vyjádří se toto napětí jako: 
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kde: 

t  – je tloušťka průřezu [m], 

Vy, Vz – jsou posouvající síly [N],  

yS , zS  – jsou statické momenty neúplné průřezové plochy [m3], 

S   – je výsečový statický moment neúplné průřezové plochy [m4], 
2Mx  – je ohybově krouticí moment [Nm]. 

Celkové tečné napětí v tenkostěnném otevřeném průřezu dostaneme součtem výrazů (17) a 
(18): 
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 3.2 Napětí v uzavřených tenkostěnných průřezech 
Podobně jako u prutů otevřeného průřezu můžeme předpokládat, že se tvar obrysu příčných 

řezů během přetvoření nezmění. Při vázaném kroucení nelze předpokládat, že deplanace je úměrná 
poměrnému úhlu zkroucení Θ, jako tomu bylo u průřezů otevřených. Lze však předpokládat, že 
deplanace řezu v místě x je dána součinem jednotkové deplanace a deplanační funkce f(x). Posun 
obecného bodu nosníku, určeného souřadnicí x příslušného řezu a souřadnicí s na střednici 
tenkostěnného průřezu lze vyjádřit vztahem: 

   )()(, sxfsxu   (20) 

kde: 

s –  je délka střednice přímého úseku, 

)(s  – je záporně vzatá jednotková deplanace [m], 

f(x) – je deplanační funkce.  

Za předpokladu, že podélná vlákna na sebe při přetvoření vzájemně nepůsobí, je normálové 
napětí v příčných řezech, odpovídající jejich deplanaci: 

 )()( xfsE
x

u
Ex 



   (21) 

Bimoment je pro uzavřený průřez definován výrazem 

 
A x AxfEIxB d)()( 

 (22) 

kde: 

I  – je deplanační moment setrvačnosti [m6]. 

Pro normálové napětí při vázaném kroucení kombinací rovnic (21) a (22) dostaneme 

 



I

sxB
x

)()(
 . (23) 

Vzhledem k tomu, že v průřezu působí též normálová síla a ohybové momenty, je výsledné 
normálové napětí dáno superpozicí všech těchto dílčích napětí obdobně jako u prutů otevřeného 
průřezu takto: 
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Pro tečné napětí při volném kroucení uzavřených průřezů platí vztah 

 
tA

M x
xs

0

1
1

2
  (25) 

kde: 

A0 – je plocha omezená střednicí průřezu [m2]. 

Výsledné tečné napětí je opět dáno superpozicí primárního a sekundárního napětí od vázaného 
kroucení a tečného napětí od ohybu. 

 4 ÚNOSNOST 
Hodnoty únosnosti všech šedesáti náhodných realizací prutu jsou prezentovány 

v histogramech na obr. 7 až obr. 11. Těmito histogramy lze s dostatečnou přesností proložit Gaussovo 
rozdělení pravděpodobnosti. Chí-kvadrát testem dobré shody na hladině významnosti 5 % 
nezamítáme hypotézu o normálnosti rozdělení pro žádný z průřezů. 

 
Obr. 7: Histogram únosnosti prutů s průřezem č. I (uzavřený průřez) 

 
Obr. 8: Histogram únosnosti prutů s průřezem č. II (otevřený průřez) 
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Obr. 9: Histogram únosnosti prutů s průřezem č. III (otevřený průřez) 

 
Obr. 10: Histogram únosnosti prutů s průřezem č. IV (otevřený průřez) 

 
Obr. 11: Histogram únosnosti prutů s průřezem č. V (otevřený průřez) 
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Rozšířená statistika únosnosti je v tab. 2. Na základě normy EN1990 je návrhová únosnost 
vypočítána jako 0,1% kvantil, je-li návrhový index spolehlivosti βd = 3,8. Tab. 2 proto obsahuje 
i hodnotu 0,1% kvantilu normálního rozdělení. 

 

Tab. 2: Statistika únosnosti 

Průřez 
Střední 
hodnota 

[kN] 

Směrodatná 
odchylka 

[kN] 

Variační 
koeficient 

[-] 

0,1% kvantil 
normálního 

rozdělení [kN] 

I (uzavřený) 326,20 25,10 7,69 248,63 

II (otevřený) 272,00 16,84 6,19 219,98 

III (otevřený) 270,95 16,94 6,25 218,59 

IV (otevřený) 271,94 17,24 6,34 218,66 

V (otevřený) 271,07 17,14 6,32 218,10 

 

Návrhová hodnota únosnosti prutu uzavřeného průřezu (průřez I) je – podle EUROCODE 3 – 
262,29 kN. Návrhovou únosnost prutů otevřených průřezů (průřezy II, III, IV) EUROCODE 3 
neudává. 

 5 ZÁVĚR 
V článku byly prezentovány histogramy a tabulka únosností prutů s počátečním prostorovým 

osovým zakřivením.  

Pruty otevřených průřezů mají podobné střední hodnoty a směrodatné odchylky únosnosti. 
Jejich návrhová únosnost není normou EUROCODE 3 přímo dána. Nicméně použijeme-li křivku 
vzpěrné pevnosti b, bude hodnota návrhové únosnosti 235 kN. Tato hodnota je vyšší než všechny 
0,1% kvantily normálního rozdělení, kterými byly aproximovány hodnoty únosností prutů otevřených 
průřezů. 

Návrhová hodnota únosnosti prutů uzavřeného průřezu podle EUROCODE 3 je 262,29 kN. 
Tato hodnota je rovněž vyšší než 0,1% kvantil normálního rozdělení. Návrh podle EUROCODE 3 tak 
může být na straně nebezpečné; to je však potřeba ověřit dalšími spolehlivostními studiemi podle 
EN1990. 

Pruty uzavřeného průřezu (průřez I) mají na rozdíl od prutů otevřených průřezů (průřezy II, 
III, IV, V) vyšší střední hodnotu a směrodatnou odchylku únosnosti, přestože mají takřka stejnou 
plochu i momenty setrvačnosti k oběma osám a stejné realizace počátečního osového zakřivení. 
Střední hodnoty i směrodatné odchylky únosností prutů otevřených průřezů jsou si velmi blízké. 
Lze proto tvrdit, že na výslednou únosnost nemá poloha zářezu vliv. Snížení jejich únosnosti je 
způsobeno především snížením tuhosti v kroucení. Pruty otevřených průřezů jsou přídavně namáhány 
momentem prostého a ohybového kroucení a bimomentem. Kroucení prutu otevřeného průřezu je 
hlavní příčinou snížení jeho únosnosti. Prut je kroucen zejména proto, že jeho osa je zakřivena 
náhodným zakřivením obecného tvaru. Poznamenejme, že u prutu s imperfekcí ve tvaru jedné půlvny 
funkce sinus by tento problém nebyl popsán dostatečně podrobně. Náhodná pole jsou nezbytná pro 
studium tohoto fenoménu. Problematika bude dále studována. 
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