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Předložená práce se zabývá řešením sil, přenášených do základu rázového zkušebního 

stroje v průběhu zkoušky rázem. První část této práce pojednává o problematice rázu těles 

jako takové. Ve druhé části je proveden analytický výpočet problému, realizovaný za 

pomoci programu MathCAD, a vyhodnocení výsledků výpočtu. Poslední část řeší stejný 

problém numerickou metodou konečných prvků prostřednictvím programů MSC Patran a 

Nastran. V závěru této práce je provedeno zhodnocení a porovnání obou metod výpočtu. 
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Submitted thesis deals with a solution of forces, transmitted to the base of a shock 

testing machine during a drop test. First part of this thesis treats an issue of impact of solid 

bodies as such. In second part there is performed an analytical calculation of the problem, 

realized with the help of a software MathCAD, and an evaluation of calculation results. 
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MSC Patran and Nastran. In Conclusion of this thesis there is done an assessment and 

comparison of both methods of calculation. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

Symbol Význam Jednotka 

  ,   ,    Zrychlení       

  Tlumení         

   ;      Matice tlumení         

  ;    ;     Fázová rychlost vlny       

  ;   ;   ;    ;     Integrační konstanta    

  ;    Průměr   

  Ohybová tuhost desky     

  Vlastní vektor   

 ;   ;   ;    
  ;    Modul pružnosti v tahu    

   Obvodová síla       

   ;    ;    ;   ;   ;    Vlastní frekvence    

    Posouvající síla na jednotku obvodu řezu       

 ;    ;    ;     Síla   

  ;    Modul pružnosti ve smyku    

 ,   ;    ;    ;    Výška   

  ;   ;   ;    ;    ;     Tuhost       

   ;      Matice tuhosti       

 ;   ;    Délka   

  ;   ;   ;    Hmotnost    

   ;      Matice hmot    

  Hybnost          

            

   ;    ;    Poloměr   

  ;    Síla přenášená do základu padostroje   

 ;   ;    Plocha    

  Č as   

  ;   ;   ;    ;    ;     Výchylka v modálním prostoru   
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Symbol Význam Jednotka 

   ;    ;    ;     ;     ;      Rychlost v modálním prostoru       

   ;    ;    ;    ;   ;   ; 

  ;   ;   ;    ;    ;     
Rychlost       

    ;       Vektor počátečních rychlostí       

   ;     ;       Modální matice   

  Průhyb desky   

  Dráha   

  ;   ;    Amplituda vlny   

   ;    ;    ;   ;   ;    Výchylka   

    ;      Vektor počátečních výchylek   

  Koeficient vnějšího tlumení     

   Koeficient odrazu   

  Koeficient vnitřního tlumení   

   Koeficient přestupu   

  ;   ;    Konstanta doznívání     

   ;    ;     Změna délky   

  Součinitel restituce   

  Vlnová délka   

   ;    ;     Vlastní číslo   

  ;   ;    Poissonovo číslo   

    Poměrný útlum   

 ;   ;   ;    Měrná hmotnost        

 ;        ;         Napětí    

  Logaritmický dekrement útlumu   

  ;   ;   ;   ;    Fázový posuv       

  Úhel natočení       

  Kruhová frekvence     

    Substituce     

   ;    ;    ;   ;   ;    Vlastní kruhová frekvence     
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0 Úvod 

 

Rázové zkušební stroje, neboli padostroje, jsou zařízení sloužící k zatěžování vzorků 

dynamickým rázem. Vzorkem mohou být strojní části, nebo dokonce celé strojní celky. 

V technické praxi slouží pro kontrolu kvality výroby, vstupní či výstupní kontrole 

materiálu a produktů ve zkušebnách a laboratořích. Tyto zkoušky rázem (v tomto případě 

také tzv. „Drop Testy“) jsou využívány zejména ve strojírenském, stavebním, 

automobilovém, nebo zbrojním průmyslu, ale také v letectví či kosmonautice. Užívají se 

pro učení nárazové práce, která vyjadřuje míru odolnosti materiálu proti rázovému 

namáhání, vrubové houževnatosti materiálů, nebo určení průběhu nárazové síly v čase, a to 

ve vývoji či výzkumu, viz [1]. 

 

Padostroje se svou konstrukcí i uspořádáním v mnohém podobají bucharům, a to 

zejména šabotovým bucharům gravitačním, jednočinným viz [2]. U těchto strojů se 

pohyblivý člen, nazývaný beran, vyzdvihne do stanovené výšky nad zkoušeným vzorkem, 

čímž získá potenciální energii, která se po jeho uvolnění postupně mění na energii 

kinetickou, zatímco padá volným pádem dolů. Část této energie je po nárazu do vzorku 

spotřebována na deformaci, popř. přeražení, vzorku a zbývající energie je využita na odraz 

(odskok) beranu od vzorku do určité výšky, která je pochopitelně menší než počáteční 

výška, z níž byl beran spuštěn. Důsledkem tohoto odrazu mohou následovat další nárazy 

beranu do vzorku. Nakonec se však potenciální polohová energie beranu přemění na 

potenciální energii deformační vzorku a jistá část se zmaří vlivem ztrát (smykové tření ve 

vedení beranu, tření vzduchu, teplo atd.).  

 

V této práci se jedná o masivní padostroj, kde beran se ve své počáteční poloze 

nachází 10,5 m nad vzorkem a při pohybu je veden vedením, které je neseno mohutnou 

příhradovou konstrukcí (pádová věž). Vzorkem zde mohou být především rozličná 

železniční kola, či jejich nápravy. Vzorek bývá uložen v šabotě, což je objemná hmotná 

kovadlina, jež tlumí a zachycuje energii beranu, která nebyla spotřebována na tváření 

vzorku. Samotná šabota spočívá na pružné vrstvě, tvořené dřevěnými trámy, v případě této 

práce v podobě dubových trámů. Celý padostroj je uložen v základu, ten je v tomto 

konkrétním případě opět proveden jako betonový základ uložený v zemi. Pro dimenzování 

a návrh tohoto základu potřebují inženýři znát síly, jež se při rázových zkouškách do 

základu přenáší a právě tímto problémem se tato práce zabývá. 
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1 Teorie rázu  

 

V této kapitole bylo čerpáno z publikací [3] a [5]. 

 

Problematika rázu patří k nejstarším problémům mechaniky. Přesto však tato oblast 

dynamiky není dodnes zcela vyřešena. Jako první se tímto problémem zabýval M. Marci 

(1639), který řešil centrální přímý ráz bodů. Po něm následoval Isaac Newton (1643 -

 1727) a jeho elementární teorie rázu nedokonale pružných těles, ve které představil pojem 

„součinitel restituce“, který zastiňuje nevědomost o celé řadě faktorů, jenž ovlivňují 

průběh rázového děje. Tato teorie se i po třech staletích používá doposud. Newtonova 

elementární teorie rázu však neříká nic o silových poměrech mezi tělesy v průběhu rázu 

a jejich průběhu v čase. Jako první se tyto vztahy pokusil vyřešit Heinrich Hertz (1857 –

 1894) ve své kvazistatické teorii rázu. Platnost této teorie je však omezena na malé 

rychlosti těles, neboť vychází z řešení kontaktní úlohy při statickém zatížení. Problematiku 

přenosu sil skrze tělesa začala zkoumat až vlnová teorie rázu. Tato teorie si zakládá na 

faktu, že přenos síly skrze těleso má vlnový charakter a děje se konečnou rychlostí. 

 

Pro ráz platí, že při nárazu hmotných těles vznikají v místě styku rázové síly, působící 

po velmi krátkou dobu, řádově      až      s, viz [3]. Vzhledem k tomuto faktu lze 

usuzovat, že ke změnám rychlosti těles dochází prakticky okamžitě, geometrická 

konstelace těles se v průběhu rázového děje prakticky nemění a že lze zanedbat účinek 

vnějších sil vůči obrovským silám, působícím ve stykové ploše. 

 

 

1.1 Elementární teorie rázu a centrální ráz hmotných těles 

 

Centrální ráz nastává, leží-li vektory rázových sil, vzniklých na styčné ploše, na 

spojnici středů hmotnosti obou těles. V takovémto případě zároveň nedojde k natáčení 

těles. Proložíme-li dotykovým bodem kolmici ke spojnici těchto středů, můžeme ji označit 

za tečnu a spojnici samotnou za normálu. Rychlosti středů hmotnosti těles mohou obecně 

mít libovolný směr. Leží-li však vektory rychlosti středů hmotnosti obou těles na této 

normále také, hovoříme o centrálním rázu přímém, viz [5]. 
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Pro názornost si představme dvě koule v rovině o hmotnostech    a    (Obr. 1). 

V okamžiku těsně před nárazem mají obě tělesa obecně různé okamžité rychlosti. 

Rozložme tyto rychlosti do směru normály a do směru tečny. Tečné složky se v průběhu 

rázu nijak nezmění, zaměříme se tedy dále na složky normálové. Rychlosti těles ve směru 

normály budou značeny jako     a    . Nutnou podmínkou pro vznik rázu je pochopitelně 

         . 

 

 

Obr. 1 Stav těles před rázem a při centrálním rázu. 

 

Hybnost obou dvou těles před nárazem je 

 

                   (1.1)  

 

Z teorie rázu plyne fakt, že se obě tělesa na konci první fáze rázu, čili nárazu, budou 

pohybovat společnou rychlostí   , poté co se relativní rychlosti     a     těles vzájemně 

vyrovnají. Jejich hybnost poté je 

 

                (1.2)  

 

Jelikož v průběhu rázu na sebe obě tělesa působí pouze navzájem stejně velkými 

silami, opačně orientovanými, je tedy jejich celkový impuls síly nulový a změna hybnosti 

obou těles je poté rovněž nulová. 
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Lze tedy tvrdit, že hybnosti těles před rázem i po něm jsou shodné 

 

                            (1.3)  

 

nebo-li 

 

 
   

             
     

   (1.4)  

 

Zatímco ve fázi nárazu se obě tělesa navzájem deformují vlivem sil, jimiž na sebe 

navzájem působí, ve fázi odrazu se tělesa snaží nabýt opět původního tvaru. Proto se této 

fázi říká také restituce. Obě dvě tělesa na sebe stále působí silami, jimiž se od sebe 

navzájem „odstrčí“. 

 

V souvislosti s fází odrazu rozlišujeme tři různé případy, které mohou nastat: 

 

 nabudou-li obě tělesa po odrazu zcela svého původního tvaru, nazýváme tento ráz 

dokonale pružným, 

 dosáhnou-li však tělesa svého původního tvaru pouze částečně, hovoříme o rázu 

pružně-plastickém, 

 nenabudou-li však tělesa po nárazu původního tvaru vůbec, pak fáze odrazu vůbec 

nenastane a tento ráz se značí jako dokonale plastický. 

 

Dle Newtona lze energetické ztráty, spjaté s trvalou deformací těles, promítnout do 

hybnosti. Rychlosti obou těles na konci odrazu budou značeny jako     a    , kdy 

podmínkou pro vznik odrazu je samozřejmě          .  

 

V případě rázu dokonale pružného, u něhož nedochází ke ztrátě energie, jsou si změny 

hybnosti těles v první a druhé fázi rázu rovny. Pro ráz dokonale plastický naopak platí, že 

změna hybnosti jednotlivých těles je ve fázi odrazu nulová, stejně jako impuls vnitřních sil, 

který zde již nepůsobí. U reálných těles je však změna hybnosti ve druhé fázi rázu menší, 

než změna hybnosti ve fázi první. Tento úbytek Newton vyjádřil prostřednictvím 

součinitele restituce  . Je zřejmé, že součinitel restituce může nabývat hodnot pouze 

     .  
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Za pomoci tohoto součinitele lze poté obecně vyjádřit rovnost mezi hybností obou 

těles na konci fáze nárazu a hybností na konci odrazu. Pro těleso 1 tedy platí 

 

                                 (1.5)  

 

pro těleso 2 poté 

 

                                 (1.6)  

 

Z těchto vztahů můžeme dále vyjádřit samotný součinitel restituce   pro první těleso 

 

 
  

      
      

   (1.7)  

 

a také pro těleso druhé 

 

 
  

      
      

   (1.8)  

 

Dosazením výrazu (1.4) do (1.7) a (1.8) získáme vztah pro rychlost obou těles po odrazu 

 

 
    

                            

     
   (1.9)  

 

 
    

                            

     
   (1.10)  

 

Speciálním případem rázu je situace, kdy těleso 2 je v klidu a mnohem hmotnější než 

těleso 1. Úpravou vztahů (1.9) a (1.10) na základě nulové rychlosti tělesa 2 před nárazem 

získáme vztahy pro rychlost těles po rázu 

 

 
         

  

     
 

  

     
      (1.11)  

 

 
        

  

     
         (1.12)  
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Pokud lze tvrdit, že hmotnost tělesa 2 je téměř rovna součtu hmotností obou těles 

 hmotnost tělesa 1 je vůči tomuto součtu zanedbatelná, lze tyto vztahy poté dále 

zjednodušit 

 

              (1.13)  

 

         (1.14)  

 

Jinými slovy, že těleso 1 se odrazí od tělesa 2 v protisměru, a to rychlostí  -násobně 

menší, než rychlost nárazu. Těleso 2 však zůstane i po skončení druhé fáze v klidu. 

 

 

1.2 Vlnová teorie rázu a šíření napětí v dokonale pružných tělesech 

 

První studie, zabývající se šířením vln v pevných tělesech, se objevují v první 

polovině devatenáctého století, kdy Siméon Dennis Poisson (1781 – 1840) zjistil, že 

neomezeným elastickým prostředím se mohou šířit pouze dva druhy vln: podélné 

(dilatační) a příčné. Po něm následoval Leo August Pochhammer (1841 – 1920) se svým 

řešením pohybu vln ve válcové tyči kruhového průřezu. Následný vývoj lze poté 

charakterizovat jmény Rayleigh či Lamb. Další rozvoj však nastává v období druhé 

světové války, zejména při výzkumu mechanismů porušování materiálu při rázových 

dějích, charakterizovaných vysokými nárazovými rychlostmi a přenosem značných energií 

(nárazy střel) [5]. 

 

Uvedená problematika je značně rozsáhlá, proto se v rámci této teorie omezíme pouze 

na jednorozměrné kontinuum (tenké tyče), jenž může přenášet vlny podélné, příčné a 

torzní. U materiálu elastických těles budeme předpokládat, že je homogenní, izotropní 

a lineární. Dále předpokládáme, že napětí nezávisí na čase. Energetické ztráty při pohybu 

vln skrze těleso budou tím pádem nulové. 
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1.2.1 Podélné vlny v tenké tyči 

 

Vlna, procházející po délce tyče, se projevuje místním zhuštěním, popř. zředěním 

hmoty tělesa, jenž prostupuje tyčí určitou rychlostí. Předpokládáme však, že příčné 

deformace pohlcují jen velmi malé množství energie. Tento předpoklad je efektivně splněn 

podmínkou, aby prostupující vlna byla minimálně o řád delší, než příčný rozměr tyče. 

Z pohybové rovnice pro elementární částici tyče, viz Obr. 2, plyne vlnová rovnice, jež 

popisuje pohyb hmoty tyče. 

 

 

Obr. 2 Deformace štíhlé tyče, vyvolaná podélnou vlnou. 

 

Pro průřez tyče   a napětí   tedy platí 

 

 
    

   

   
     

  

  
         (1.15)  

 

Rovnice (1.15) je vyjádřena obecně pro jakýkoliv zákon přetvoření. Zde však budeme 

uvažovat lineární Hookův zákon. 

 

Po úpravě, dosazení vztahu          za napětí (v souladu s Hookovým zákonem) 

a zavedením substituce   
      poté dostáváme 

 

    

   
   

 
   

   
   (1.16)  
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Tato rovnice je hyperbolická a její charakteristiky jsou přímkové. Právě z této rovnice 

Thomas Young odvodil vztah, vyjadřující závislost mezi rychlostí vlny, rychlostí elementu 

a napětím. Platí tedy 

 

           
 

  
   (1.17)  

 

zde    je tzv. fázová rychlost vlny a z výrazu je patrné, že poměr rychlostí      značí 

poměrnou deformaci. Z předchozího rovněž plyne, že silový impuls libovolného tvaru se 

tyčí přenáší nezdeformovaný. 

 

Řešení vlnové rovnice (1.16) se však v literatuře pro periodickou vlnu často píše ve tvaru 

 

      
           (1.18)  

 

Kde    je amplitudou vlny,       , dále   je vlnová délka, a   je kruhová 

frekvence vlny. Fázová rychlost vlny je zde potom popsána vztahem 

 

 
   

 

 
 
  

  
   (1.19)  

 

Významná je znalost chování vln na koncích tyče. Teoreticky mohou nastat tři různé 

možnosti: 1. volný konec tyče, 2. pevný (zcela nehybný) konec tyče, 3. spojení tyčí 

z různých materiálů. 

 

Případ volného konce tyče je charakterizován podmínkou nulového napětí na povrchu čela 

 

 
  

  

  
 
   

     (1.20)  

 

Položíme-li počátek souřadného systému do volného konce tyče, můžeme dále při řešení 

vyjít ze vztahu (1.18) a vyjádřit dopadající vlnu výrazem 

 

                   (1.21)  
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odražená vlna je poté 

 

                       (1.22)  

 

kde    je prozatím neznámý fázový posuv. V tyči se superponují dopadající a odražené 

vlny, výchylku   lze tedy vyjádřit vztahem 

 

                                        (1.23)  

 

Pro výše zmiňovanou podmínku nulového napětí pro volný konec tyče však můžeme psát 

 

 
 
  

  
 
   

                                       (1.24)  

 

z této rovnosti přímo vyplívá, že fázový posuv se musí nutně rovnat nule, neboli     . 

Na volném čele tyče se tedy fáze vlny nemění. Bude-li dopadající vlna tahová (       

 ), vznikne při odrazu stejně velká vlna tlaková. 

 

V případě nehybného konce tyče platí, že výchylka je v tomto místě vždy nulová. 

Stále zde platí výraz (1.23) z něhož po dosazení z podmínky     plyne 

 

                      (1.25)  

 

Jediným řešením této rovnice je však     . Platí zde tedy, že nehybný konec tyče 

způsobí při odrazu vlny fázový posuv  . Jinými slovy, dopadající vlna tahová se odráží 

zpět rovněž jako vlna tahová a jejich účinky se superponují. 

 

Komplikovaná situace však nastává pro případ spojení tyčí z různých materiálů, neboť 

společné rozhraní obou tyčí část vlnění propustí a část odrazí. Tyče mají různou měrnou 

hmotnost a různé elastické konstanty, z čehož plynou různé rychlosti vln. Platí zde však 

podmínka, že napětí i posuv budou na styčné ploše stejné. Dále musí platit shodná kruhová 

frekvence pro vlny dopadající, odražené i přestupující. Tato problematika je však 

podrobněji rozpracována např. v publikaci [5]. 
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1.2.2 Ráz tyčí 

 

Dle vlnové teorie jednorozměrného kontinua (kap. 1.2.1) můžeme řešit podélný ráz 

tenkých tyčí. Nejjednodušším případem je náraz štíhlé tyče na tuhou stěnu. Tuto situaci lze 

realizovat, představíme-li si náraz dvou štíhlých, stejně dlouhých tyčí, jež se proti sobě 

pohybují stejnými rychlostmi. Styčná plocha tyčí zůstává potom v průběhu rázu nehybná. 

 

Dle vztahu (1.17) vznikne v místě styku tlaková vlna, jejíž velikost není závislá na 

hmotnosti či rozměru tyče. Vzniklá vlna se bude šířit proti pohybu tyče. Část tyče zasažená 

vlnou v sobě ukládá potenciální deformační energii. Tyč je stlačována postupující vlnou, 

a to až do okamžiku, kdy vlna dorazí k volnému konci tyče v čase       , kdy   je délka 

tyče. Napětí tedy vyvolá pokles rychlosti částice tyče skokem o  .V této chvíli je tyč na 

okamžik v klidu, na čele tyče v místě styku těles je nyní konstantní napětí. Následně se 

tlaková vlna odrazí od volného konce tyče jako vlna tahová, v souladu s případem volného 

konce tyče popsaného v minulé kapitole, a postupně sníží napětí v tyči na nulu. Nyní 

elementy tyče postupně získávají vlivem tahové vlny skokem rychlost o velikosti  , ale 

v opačném smyslu. V čase        , kdy tahová vlna dorazí zpět k místu styku těles, se 

tyč odpoutá od nehybné stěny, pohybujíce se v opačném smyslu beze ztráty energie.  

 

Dalším možným případem může být ráz štíhlých tyčí, z nichž druhá tyč je na začátku 

rázu v klidu a tyč první do ní naráží rychlostí  . Z podmínky spojitosti v místě styku těles 

plyne, že na obou stranách styčného průřezu se musejí rovnat napětí a posuvy resp. 

rychlosti. Bezprostředně po nárazu se styčný průřez skokem začne pohybovat společnou 

rychlostí   . Pro druhou tyč (nehybnou) tedy platí 

 

       
    (1.26)  

 

přičemž pro narážející tyč lze psát 

 

               (1.27)  

 

Srovnáme-li výrazy (1.26) a (1.27), zjistíme, že pro společnou rychlost obou tyčí platí 

 

 
   

 

 
   (1.28)  
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a pro napětí 

 

 
  

    

 
   (1.29)  

 

Ta část tyčí, jež je stlačena vlivem šířící se tlakové vlny z místa styku těles, se 

pohybuje jako tuhé těleso rychlostí    . V čase        se již obě tyče pohybují jako tuhý 

celek rychlostí    , přičemž jsou stlačeny tlakovým napětím  . V tomto okamžiku 

vzniknou na obou volných koncích tyčí tahové vlny, jenž se pohybují rychlostí    zpět 

k místu styku těles a způsobují odlehčení tyčí. Tímto dojde v zasažených oblastech tyče 

k náhlým změnám rychlosti. U tyče, jež byla před nárazem nehybná, vzroste postupně 

rychlost elementů tyče skokem z     na  . Rychlost zasažených elementů první tyče 

naopak klesá na nulu. Toto pokračuje do času        , kdy už je první tyč zcela v klidu 

a tyč druhá se již pohybuje rychlostí  , neboť přejala celou kinetickou energii první tyče. 

 

Dalšími možnými případy jsou ráz štíhlých tyčí různé délky a ráz tyčí z různých materiálů. 

Podrobný popis této problematiky však není předmětem této práce, a proto čtenáře v tomto 

ohledu odkážeme např. na [5]. 
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2 Diskrétní model úlohy a analytický výpočet 

 

Analytický výpočet úlohy se opírá o znalosti problematiky technického kmitání. Celá 

soustava padostroje sestává z beranu a jeho vedení, vzorku, šaboty, odpružení a 

betonového základu. Tření ve vedení beranu zanedbáme. Vzorkem bude pro náš případ 

ocelové kolo z železničního dvojkolí, horizontálně uložené v patřičném vybrání šaboty, 

jejímž materiálem je rovněž ocel. Odpružení, jenž má za cíl pohltit nespotřebovanou 

energii nárazu, je uvažováno v podobě dřevěných dubových pražců, vyskládaných ve třech 

křížících se vodorovných vrstvách na sebe. Betonový základ však pro případ diskrétního 

modelu bude předpokládán jako absolutně tuhý rám. Schéma mechanického modelu je 

vidět na Obr. 3. 

 

 

Obr. 3 Schéma výpočtového modelu.  
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2.1 Soubor vstupních dat 

 

V této části výpočtu bude cílem získání souboru vstupních hodnot, tedy zejména 

výpočet nárazové rychlosti beranu, dále řešení rázu s cílem získat počáteční podmínky 

následného kmitání soustavy, získání hodnot hmotnosti jednotlivých prvků soustavy 

a konečně výpočet tuhosti jednotlivých částí modelu. 

 

Pro účely následujících výpočtů je zapotřebí určit hmotnosti všech členů soustavy. 

Součástí zadání této úlohy byly počítačové modely geometrie pro beran, šabotu i 

odpružení. Při znalosti materiálů těchto těles, konkrétně měrné hmotnosti, bylo s výhodou 

možno využít CAD software Autodesk Inventor [4] pro získání požadovaných hodnot 

hmotností. Výsledná data jsou patrná z Tab. 1. Pro vzorek však žádný geometrický model 

k dispozici nebyl a jeho hmotnost byla proto získána odhadem dle [6]. 

 

Prvek Materiál Měrná hmotnost            Hmotnost        

Beran Ocel             

Vzorek Ocel           

Šabota Ocel              

Odpružení Dřevo, dub           

Tab. 1 Hodnoty měrných hmotností a hmotností jednotlivých prvků soustavy. 

 

Celý řešený děj začíná volným pádem beranu z výšky         . V případě, že 

zanedbáme vliv tření vzduchu, můžeme uvažovat tento pohyb jako rovnoměrně zrychlený. 

Beran je urychlován tíhovým zrychlením               a před začátkem děje je 

v klidu. Je tedy třeba zjistit, jakou rychlostí beran narazí do vzorku. Odlišíme-li beran 

indexem 4 a pro rychlost beranu na počátku děje přidáme index 0, můžeme tuto rychlost 

označit jako    . Nárazovou rychlost beranu potom můžeme v souladu s tímto značením 

značit jako    . Rychlost dopadu beranu lze získat z následujícího kinematického vzorce 

pro rovnoměrně zrychlený pohyb tělesa 

 

    
     

        (2.1)  

 

kde rychlost beranu na počátku děje      .  
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Vyjádřením rychlosti     ze vztahu (2.1) získáme výsledný vztah pro výpočet dopadové 

rychlosti beranu 

 

                                       (2.2)  

 

Při řešení následného rázového děje vyjdeme z elementární teorie rázu (viz kap. 1.1). 

V našem případě se jedná o náraz beranu o hmotnosti            do soustavy vzorku, 

beranu a odpružení. Celá tato soustava je však uložena v betonovém základu, jenž je pevně 

spojen se zemí. Beran tedy vlastně naráží do Země jako takové. Odrazová rychlost beranu 

by se v tomto případě počítala dle vztahu (1.13). Nás ale zajímá, jak se v důsledku rázu 

změní pohybový stav soustavy vzorku, šaboty a odpružení. Dle vztahu (1.14) se pohybový 

stav naráženého tělesa, jímž je Země jako celek, prakticky nezmění. Uvažujeme-li však, že 

se změna pohybového stavu jednotlivých prvků šíří soustavou konečnou rychlostí (jako 

vlna, viz kap. 1.2), můžeme předpokládat, že na povrchu vzorku dojde v průběhu rázu 

skokem k nárůstu rychlosti z klidu na počáteční rychlost vzorku    , jež můžeme vypočíst 

dle vztahu (1.10), který můžeme s ohledem na nulovou rychlost vzorku před rázem 

zjednodušit na tvar 

 

 
    

            
     

   (2.3)  

 

zde součinitel restituce   neznáme. Nezbývá nám tedy, než jej odhadnout. Víme-li, že při 

nárazu beranu do vzorku dochází do jisté míry k plastické deformaci, můžeme součinitel 

restituce odhadnout jako      . Poté nám už nic nebrání ve výpočtu rychlosti vzorku po 

rázu 

 

 
    

            
     

 
                             

         
  

                

(2.4)  

 

V souladu s výše uvedeným jsou počáteční rychlosti šaboty a odpružení uvažovány 

jako nulové a počáteční podmínky jsou tímto vyřešeny, neboť v průběhu rázu se polohy 

jednotlivých prvků soustavy změní jen zanedbatelně, v důsledku čehož se počáteční 

výchylky odpružení    , šaboty     a vzorku     rovnají nule.  
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Počáteční podmínky následného kmitání jsou pro čas     přehledně seřazeny v Tab. 2. 

 

Prvek Index    Počáteční výchylka         Počáteční rychlost             

Odpružení       

Šabota       

Vzorek            

Tab. 2 Hodnoty počátečních podmínek. 

 

V další části se zaměříme na určení tuhosti prvků soustavy. Odpružení sestává ze tří 

vrstev dřevěných trámů, můžeme si proto odpružení pro účely výpočtu tuhosti představit 

jako tři sériově uspořádané pružiny, představující tři vrstvy odpružení, viz Obr. 4. 

 

 

Obr. 4 Schéma výpočtového modelu tuhosti šaboty. 

 

Pro výpočet tuhosti potřebujeme znát rozměry a modul pružnosti materiálu v tahu. 

Dřevo však není materiál izotropní a je proto nutné u něj rozlišovat modul pružnosti v tahu 

ve směru vláken a ve směru kolmo na vlákna. Zde se jedná o modul pružnosti dubového 

dřeva v tahu ve směru kolmo na vlákna   
   a byl získán z [7], viz Tab. 3. 

 

Výška             

Šířka               

Délka               

Modul pružnosti v tahu   
             

Tab. 3 Parametry výpočtového modelu odpružení. 
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Tuhost konkrétní vrstvy potom lze psát jako 

 

 
    

  
      
  
 

   (2.5)  

 

Pro sériové uspořádání pružných členů poté můžeme výslednou tuhost psát jako 

 
   

 

 
   

 
 
   

 
 
   

   
(2.6)  

 

po dosazení vztahu (2.5) do (2.6) je tuhost odpružení 

 

                      (2.7)  

 

Geometrie šaboty je značně komplikovaná, její tuhost bude proto vypočtena 

zjednodušeně. Jedná se o sériové uspořádání dvou pružných členů, z nichž jeden sestává ze 

dvou paralelně uspořádaných „pružin“, jak naznačuje Obr. 5. 

 

 

Obr. 5 Schéma výpočtového modelu tuhosti šaboty. 

 

Potřebné parametry k výpočtu, jako jsou rozměry redukovaného tělesa a modul 

pružnosti materiálu šaboty, byly opět získány ze zadaného geometrického modelu. 
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Tyto parametry jsou vypsány v Tab. 4. 

 

Plocha                   

Plocha                   

Výška              

Výška              

Modul pružnosti v tahu                  

Tab. 4 Parametry výpočtového modelu šaboty. 

 

Nyní již můžeme obdobným způsobem, jako v předchozím případě, vyjádřit tuhost 

jednotlivých členů redukovaného tělesa 

 

 
    

     
   

   (2.8)  

 

 
    

     
   

   (2.9)  

 

Dále tuhost celého redukovaného tělesa lze vyjádřit vztahem 

 

 
   

 

 
       

 
 
   

   
(2.10)  

 

Nyní nám již nic nebrání v dosazení vztahů (2.8) a (2.9) do vztahu (2.10) a vypočíst 

výslednou tuhost šaboty 

 

                       (2.11)  

 

V případě výpočtu tuhosti vzorku, jímž je kolo z železničního soukolí, můžeme tuhost 

vypočíst například tak, že desku zatížíme nějakou tíhou, v našem případě tíhou beranu, 

spočteme deformaci vzorku a poté již snadno získáme hledanou tuhost vzorku. Deformaci 

vzorku můžeme, vzhledem k tvaru železničního kola, vypočíst dle teorie tenkých 

kruhových desek.  
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Rozměry výpočtového modelu vzorku, společně s materiálovými konstantami, jsou 

vypsány v Tab. 5. 

 

Velký průměr             

Malý průměr             

Vzdálenost podpor od středu desky              

Modul pružnosti v tahu                  

Poissonovo číslo        0,3 

Tab. 5 Parametry výpočtového modelu vzorku. 

 

Kolo si můžeme představit jako kruhovou desku s otvorem uprostřed, viz Obr. 6. 

 

 

Obr. 6 Schéma výpočtového modelu tuhosti vzorku. 

 

Zde však vyvstává problém. Známe-li vnější průměr kola (průměr vybrání v šabotě) 

a odhadneme-li průměr průchozího náboje v otvoru kola dle [6], zbývajícím rozměrem 

desky je potom její tloušťka. Skutečné kolo však zdaleka nemá konstantní tloušťku. 

Jedním z možných postupů je vyjít z předpokládané hmotnosti kola a pro známý vnější 

průměr, průměr otvoru v náboji a známou hustotu materiálu kola vypočíst jedinou 

neznámou, a to právě tloušťku desky. Výpočet je patrný z následujícího vztahu 
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Zbývá již jen vyjádřit hledanou tloušťku desky a dosadit 

 

 
   

   

      
    

  
 

     

                    
 

           

(2.12)  

 

Nyní již známe všechny hodnoty potřebné k výpočtu tuhosti vzorku. Zatižme desku 

staticky tíhou beranu, rovnoměrně rozloženou po obvodu otvoru v desce o průměru   , viz 

Obr. 6 

 

 
   

   

   
   (2.13)  

 

Vnější obvodová síla    musí být dle zákona akce a reakce (v souladu s Eulerovou 

metodou řezu) vyrovnána silou stejně velikou, opačně orientovanou. Touto silou je dle [8] 

posouvající síla na jednotkovou délku obvodu válcového řezu, jež je obecně dána vztahem 

 

 
    

   

   
   (2.14)  

 

Při výpočtu vyjdeme z diferenciální rovnice pro úhel natočení      [8] 

 

 
 
 

  
       

 

 
        

 
   (2.15)  

 

kde   je tzv. ohybová tuhost desky, jež je dána vztahem [8] 

 

 
  

    
 

         
   (2.16)  
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Dosazením výrazu (2.14) do (2.15), dvojí integrací vztahu (2.15) a úpravami získáme vztah 

pro úhel natočení      a další derivací také       

 

 
       

   

   
       

     
   

 
  
 
   

  
  
   (2.17)  

 

 
        

   

   
         

   

   
 
  
 
 

  

  
    (2.18)  

 

kde    a    jsou integrační konstanty, které zjistíme z okrajových podmínek 

 

 
                             

    
        

         
  
   

          (2.19)  

 

 
                             

    
        

         
  
   

          (2.20)  

 

Po dosazení (2.17) a (2.18) do (2.19) a (2.20) lze tyto konstanty vyjádřit 

 

   
 
 
   

   
       

    
       

 
   

            

   
     

     (2.21)  

 

 
   

                    
    

 

             
     

  
      (2.22)  

 

Po dosazení do vztahů (2.21) a (2.22) můžeme vypočíst potřebné hodnoty integračních 

konstant 

 

                          (2.23)  

 

                       (2.24)  

 

Nyní se již můžeme pustit do řešení vlastního průhybu desky, ten určíme z rovnice [8] 

 

                (2.25)  
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dosazením (2.17) do (2.25), integrací a úpravou získáme vztah pro průhyb desky 

 

 
  

   

   
 
  

 

 
     

  
 

 
   

   

    
 
  
 
   

              (2.26)  

 

kde    je intergrační konstanta, kterou určíme z okrajové podmínky 

 

                                       (2.27)  

 

po dosazení (2.26) do vztahu (2.27) lze tuto konstantu vyjádřit jako 

 

 
    

   

   
 
   

 

 
      

   
 

 
   

   

    
 
  
 
    

            (2.28)  

 

a po dosazení do vztahu (2.28) lze tuto konstantu vypočíst 

 

                    (2.29)  

 

Nyní již známe vše potřebné pro výpočet průhybu desky v důsledku zatížení tíhou 

beranu. Po dosazení za       ve vztahu (2.26) můžeme vypočíst hledaný průhyb desky 

v místě působení obvodové síly    

 

                       (2.30)  

 

Konečně již lze snadno dopočíst tuhost vzorku ze vztahu 

 

 
   

   

      
 
           

          
                   (2.31)  
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2.2 Řešení mechanického kmitání a výpočet reakčních sil 

 

Náplní této části je samotné řešení kmitání soustavy, jehož primárním výstupem bude 

průběh reakční síly, přenášené do betonového základu v průběhu celého řešeného děje. 

Současně získáme i hledané extrémy hodnot této reakční síly. 

 

 

2.2.1 Pohybové rovnice 

 

V důsledku nárazu beranu do vzorku se soustava (vzorek, šabota a odpružení) 

rozkmitá. Pro nalezení velikosti sil, přenášených do základu, bude zapotřebí nejprve 

vyřešit vzniklé kmitání. Toto kmitání budeme počítat jako vlastní, vzniklé v důsledku 

počátečních podmínek (kap. 2.1) a nedochází tedy k přímému buzení soustavy silou. 

Danou soustavu si zjednodušíme na mechanický model kmitání (viz Obr. 3), zde hmoty 

jednotlivých prvků soustavy byly soustředěny do hmotných bodů a pružné vlastnosti 

materiálu prvků nahrazeny nehmotnými pružinami. V prvním přiblížení však zanedbáme 

tlumení. Začneme s odvozením pohybových rovnic soustavy metodou uvolňování. Za 

účelem uvolňování je možno zvolit směr direkčních sil v pružinách. Zvolíme-li směr těchto 

direkčních sil tak, jak by odpovídalo namáhání pružin na tlak, (direkční síly směřují „ven“ 

z pružiny) je poté pro jednotlivé prvky soustavy možno psát pohybové rovnice 

 

                 

                

            

(2.32)  

 

kde   je zrychlení prvku a    jsou jednotlivé direkční síly, jež jsou dány 

 

              

             

             

(2.33)  
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zde    odpovídají deformacím pružin. Ty však lze vyjádřit posuvy prvků 

 

          

             

             

(2.34)  

 

Po dosazení (2.34) do (2.33), následně (2.33) do (2.32) a úpravě získáme 

 

                         

                              

                   

(2.35)  

 

Tuto soustavu pohybových rovnic lze zapsat v maticovém tvaru 

 

                    (2.36)  

 

Zde     je tzv. matice hmot 

 

 
     

    
    
    

   
       
        
     

       (2.37)  

 

a     je tzv. matice tuhosti 

 

 

     

         
           
      

  

  
                  

                               

                    
          

(2.38)  
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2.2.2 Výpočet vlastních čísel a vektorů 

 

Nyní když máme definovány matici tuhosti i matici hmot, můžeme řešit vlastní 

frekvence. V případě výpočtu vlastních frekvencí a vlastních vektorů soustavy s více 

stupňi volnosti se jedná z matematického hlediska o řešení tzv. zobecnělého problému 

vlastních čísel [9], jenž vychází z rovnice 

 

             (2.39)  

 

zde   je sloupcová matice (vektor) vlastních čísel a   je sloupcová matice amplitud. 

Numerický výpočet této úlohy byl proveden prostřednictvím software MathCAD [10] 

a jejím řešením jsou právě hodnoty vlastních čísel. Pro soustavu se třemi stupni volnosti 

dostáváme 

 

 

   

   
   
   

   
             

             

             
    (2.40)  

 

Vlastní číslo je ve skutečnosti kvadrátem vlastní kruhové frekvence soustavy. 

Odmocněním vlastních čísel proto dostáváme 

 

                               

                                

                                 

(2.41)  

 

Spočteným vlastním frekvencím odpovídají vlastní vektory soustavy. Numerický 

výpočet vlastních vektorů je při znalosti hodnot vlastních čísel soustavy snadný za použití 

vhodného matematického software. Pro naši soustavu tedy dostáváme tři vlastní vektory, 

uspořádejme je přehledně do čtvercové matice 

 

 

   
               
                
            

    (2.42)  
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Tato matice se nazývá modální. Pro přehlednost provedeme normování na jedničku. 

Vydělíme prvky v každém sloupci zvlášť největším číslem z onoho sloupce a získáme 

 

 

    
            
                 
       

    (2.43)  

 

 

2.2.3 Transformace úlohy do modálního prostoru 

 

Tímto jsme zcela vyřešili vlastní kmitání netlumené. Ve skutečnosti však k utlumení 

vlastního kmitání dochází. Toto tlumení uvažujeme jako proporcionální, které navrhnul 

Rayleigh (1877), jehož rozložení je závislé na hmotnosti a tuhosti tělesa [12] 

 

                 (2.44)  

 

kde člen      charakterizuje tlumení vnější (tření vzduchu, tlumení odpružení atd.), člen 

     zastupuje vnitřní tlumení (liší se pro konstrukce svařované, konstrukce s klouby atd.) 

a     je poté výsledná matice tlumení soustavy. V našem případě vnější tlumení 

zanedbáme a dále se budeme zabývat pouze tlumením vnitřním. Koeficienty   i   bývá 

v praxi nákladné určit a ani zde nemáme možnost určit součinitel   experimentálně. 

Použijeme proto pro jeho zjištění přibližného vztahu [12] 

 

 
  

   
    

   (2.45)  

 

Tento vztah vychází z poměrného útlumu pro první vlastní frekvenci    , který 

můžeme určit pomocí přibližného vzorce z logaritmického dekrementu útlumu soustavy 

 

 
     

 

  
   (2.46)  

 

tento logaritmický dekrementu útlumu   lze získat odhadem dle [12] a [13]. Můžeme 

využít hodnot dekrementu útlumu pro kovové konstrukce, nicméně celou soustavu 

obklopuje velmi hmotný betonový základ. Dekrement útlumu pro betonové konstrukce je 

podstatně vyšší, a tak budeme předpokládat výchozí hodnotu logaritmického dekrementu 



34 

 

útlumu pro celou soustavu jako       . Při znalosti hodnoty logaritmického dekrementu 

útlumu soustavy již tedy můžeme pod dosazení do vztahu (2.46) a následně do (2.45) 

vypočíst hledanou hodnotu koeficientu   

 

                  (2.47)  

 

Dále již můžeme na základě vzorce (2.44) vyjádřit tzv. matici tlumení 

 

           

  
                    

                             

                    
            

(2.48)  

 

Za účelem řešení sil, přenášených do základu padostroje při vlastním tlumeném 

kmitání, převedeme tuto úlohu do tzv. modálního prostoru. Tato transformace je možná za 

pomoci spočtené modální matice.  

 

Postupně převedeme matici hmot, matici tuhosti a matici tlumení prostřednictvím vztahů 

 
          

          

  
           

     
           

       
(2.49)  

 

          
          

  
           

           

            
          

(2.50)  

 

          
          

  
           

           

           
           

(2.51)  

 

Pro řešení úlohy v modálním prostoru budeme však také potřebovat dříve určené (viz 

kap. 2.1) okrajové podmínky. 
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Převedeme hodnoty počátečních výchylek 

 

 

         
        

 
 
 
      (2.52)  

 

a rychlostí 

 

 

          
        

     
      
    

          (2.53)  

 

 

2.2.4 Řešení úlohy v modálním prostoru 

 

V modálním prostoru přechází naše kmitající soustava se třemi stupni volnosti 

v soustavu tří nezávisle kmitajících oscilátorů. Tyto oscilátory jsou definovány svou 

hmotou, tuhostí a tlumením. Jedná se o diagonální prvky modálních matic (vztahy (2.49) 

až (2.51)) hmot, tuhosti a tlumení. V souladu se statickým předpětím soustavy budou 

rovněž i oscilátory v modálním prostoru zatíženy tíhovými silami (modální vektor 

zátěžných účinků). Vlastní frekvence prvků soustavy a oscilátorů v modálním prostoru se 

shodují, můžeme proto vyjádřit konstanty doznívání jednotlivých oscilátorů následovně 

 

 
   

       
         

 
         

           
             

   
       

         
 
         

     
             

   
       

         
 

         

           
           

(2.54)  
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S užitím dříve spočtených vlastních kruhových frekvencí netlumeného kmitání (viz 

kap. 2.2.2) můžeme dále spočíst vlastní kruhové frekvence kmitání tlumeného dle 

 

 
       

    
                         

       
    

                             

       
    

                              

(2.55)  

 

Jak je vidět, tlumení třetího oscilátoru je nadkritické, neboť       . Jeho kmitání 

budeme proto muset řešit způsobem odlišným od ostatních dvou oscilátorů. Časový průběh 

výchylky podkriticky tlumených oscilátorů 1 a 2 budeme psát jako homogenní řešení 

pohybové rovnice tlumené soustavy s jedním stupněm volnosti [9] 

 

Časové průběhy oscilátorů 1 a 2 jsou tedy dány vztahy 

 

          
                  (2.56)  

 

          
                  (2.57)  

 

Zde   a   jsou integrační konstanty, jež závisejí na počátečních podmínkách úlohy 

(viz vektory (2.52) a (2.53)). Dle [9] platí pro integrační konstanty oscilátoru 1 

 

 

        
  

               

  
      

                

    
  

               

(2.58)  

 

 
          

     
          

         
     

             
        (2.59)  
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Pro oscilátor 2 poté lze psát obdobně 

 

 

         
             

  
      

                 

      
  

                

(2.60)  

 

 
          

     

          
         

       

              
        (2.61)  

 

Zbývá určit časový průběh výchylky oscilátoru 3. Dle [14] můžeme psát homogenní 

řešení pohybové rovnice nadkriticky tlumeného oscilátoru s jedním stupněm volnosti jako 

 

 
                

    
     

 

     
     

     
 

    (2.62)  

 

zde     a     jsou integrační konstanty, podle [14] jsou tyto konstanty dány vztahy 

 

 

    
 

 

 
 
 
 

 

   
  

   
     

 

 

      
     

   
     

 

 
 
 
 

  

 
 

 
    

     

              
    

    

              
   

               

(2.63)  

 

 

    
 

 

 
 
 
 

 

   
  

   
     

 

 

      
     

   
     

 

 
 
 
 

  

 
 

 
    

     

              
    

    

              
   

                

(2.64)  

 

Za účelem výpočtu sil, přenášených do základu padostroje, bude zapotřebí ještě určit 

časový průběh rychlosti oscilátorů v modálním prostoru. Ten získáme derivací časového 

průběhu výchylky podle času  . 
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Pro všechny tři oscilátory tedy dostáváme 

 

             
                     

                  (2.65)  

 

             
                     

                  (2.66)  

 

                  
            

          

               
         

         
        

(2.67)  

 

kde   
  je substituce 

 

 
       

     
                                 (2.68)  

 

 

2.2.5 Výpočet reakčních sil v základu padostroje 

 

Vlastní kmitání v modálním prostoru máme vyřešeno. Pro vyřešení reakčních sil 

zbývá už pouze převést vyřešenou úlohu zpět do prostoru fyzikálního. Uspořádáme-li 

časové průběhy posuvů do sloupcové matice (vektoru), můžeme pro převod psát 

 

               (2.69)  

 

konkrétně pro každý prvek soustavy 

 

                                               

                                

                                              

                                    

                                              

                            

(2.70)  
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Obdobně pro převod časových průběhů rychlostí lze psát 

 

               (2.71)  

 

                                                  

                                   

                                                 

                                       

                                                 

                               

(2.72)  

 

Soustava je však podrobena nejen účinkům vlastního kmitání, ale také statickému 

předpětí v důsledku tíhy prvků soustavy. Vyjádřeme proto sílu statického předpětí soustavy 

v místě styku odpružení se základem padostroje 

 

                                             

              
(2.73)  

 

Výslednou sílu tak vyjádříme jako superpozici síly dynamické a statické. V našem 

výpočtovém modelu (viz Obr. 3) se dynamická síla do základu přenáší prostřednictvím 

„pružiny“ o tuhosti    a „tlumiče“, jehož tlumící účinek je charakterizován součinem 

tuhosti odpružení    a koeficientu vnitřního tlumení  . 

 

                               

                                   

                                            

(2.74)  

 

Po dosazení do vztahu (2.74) lze vypočíst časový průběh síly přenášené do základu.  
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Graf výsledného časového průběhu je pro časový úsek            vyobrazen na Obr. 7 

 

 

Obr. 7 Časový průběh síly přenášené do základu padostroje. 

 

Nutno podotknout, že vzhledem k orientaci souřadného systému úlohy viz Obr. 3 

vycházejí výsledné síly tlakové v základu stroje jako kladné a síly tahové naopak jako 

záporné. 

 

Pro úplnost nalezneme ještě extrémy časového průběhu síly, přenášené do základu 

padostroje. Prostřednictvím nástrojů pro vykreslování grafů v programu MathCAD byly 

zjištěny globální extrémy vyobrazeného časového průběhu jako tyto 

 

                          (2.75)  

 

                          (2.76)  

 

Kmitání se nakonec vlivem tlumení ustálí na hodnotě síly, odpovídající statickému 

předpětí 

 

                    (2.77)  
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3 Kontinuální model úlohy a numerický výpočet 

 

Numerický výpočet byl proveden s užitím software Patran a řešiče Nastran viz [11] 

metodou konečných prvků. Model sestává z dřevěného dubového odpružení a ocelové 

šaboty, vzorku a beranu, viz Obr. 8. Nicméně oproti modelu analytickému zde přibývá do 

soustavy ještě betonový základ. Pro úsporu výpočetního času byl beran umístěn do polohy 

těsně před nárazem do vzorku (      nad vzorkem). Vzhledem k symetrii soustavy je 

možno s výhodou vymodelovat pouze čtvrtinu celého systému. Zatímco geometrie 

odpružení, šaboty a beranu byla součástí zadání, geometrie vzorku, tedy železničního kola, 

a betonového základu musela být vytvořena dodatečně. Celý výpočet byl rozdělen do dvou 

zásadních částí. V té první se jedná o „sednutí“ celé soustavy, neboť při zatížení celé 

soustavy tíhou se následně tato celá v čase rozkmitá. Po ustálení tohoto kmitání si model 

„sedne“ a na tento stav navazuje část druhá. Zde se již jedná o řešení vlastního děje nárazu 

beranu do vzorku a odezvy celého systému na tento impuls s cílem zjistit hodnoty sil, 

přenášených při tomto ději do betonového základu padostroje. 

 

 

Obr. 8 Geometrie padostroje. 

 

 

3.1 Soubor vstupních dat 

 

Tato část se zabývá získáním vstupních dat pro výpočet metodou konečných prvků. 

Jedná se o geometrii modelu, materiálové charakteristiky a vlastnosti, okrajové podmínky 

úlohy a kontakty a v neposlední řadě síť konečných prvků. 
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3.1.1 Geometrie 

 

Geometrie modelu má pět hlavních částí, které dohromady tvoří celek padostroje. 

Základ padostroje byl vymodelován ručně v software Autodesk Inventor a do programu 

Patran byl v přestupném formátu Parasolid importován viz Obr. 9. 

 

 

Obr. 9 Geometrie základu. 

 

Model odpružení sestává z jednotlivých dřevěných trámů uspořádaných do tří 

křížících se vrstev. Zde postačuje použít jeden trám „dlouhý“ a jeden trám „krátký“ viz 

Obr. 10. Konečnoprvkový model odpružení lze později po vysíťování těchto trámů 

vytvořit kopírováním vzniklých sítí a získat tak síť i pro zbylé trámy tvořících odpružení. 

 

 

Obr. 10 Geometrie odpružení.  
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Model šaboty byl součástí zadání. Nicméně bylo zapotřebí tuto geometrii upravit pro 

použití v konečnoprvkové software. Především se jednalo o „vykrojení“ čtvrtiny objemu 

šaboty z důvodu dříve zmíněné symetrie úlohy, viz  

Obr. 11. Dále odstranění sražení či zaoblení u hran a přechodů kvůli kvalitě pozdější 

sítě konečných prvků. Upravená geometrie šaboty byla dále importována do programu 

Patran v přestupném formátu Parasolid. 

 

 

 

Obr. 11 Geometrie šaboty. 

 

V případě vzorku, tedy železničního kola, bylo opět zapotřebí vytvořit geometrii od 

základu ručně a to s rozměry, odpovídajícími analytickému modelu vzorku viz Tab. 5. 

K tvorbě geometrie vzorku bylo využito software Autodesk Inventor a výsledný model, 

importovaný do programu Patran ve formátu Parasolid, je vidět na Obr. 12. 

 

 

Obr. 12 Geometrie vzorku.  
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Poslední částí geometrie padostroje je beran. Geometrický model beranu byl rovněž 

součástí zadání a bylo nutno na něm provést úpravy tak, jako tomu bylo v případě šaboty. 

Upravená geometrie beranu, importovaná do prostředí Patran je vyobrazena na Obr. 13. 

 

 

Obr. 13 Geometrie beranu. 

 

 

3.1.2 Materiál a vlastnosti 

 

Pro celý model byly definovány celkem tři materiály. V případě šaboty, vzorku 

a beranu se jedná o konstrukční ocel. Pro případ základu byl definován beton. V obou 

případech se jedná o izotropní, homogenní a lineárně elastický materiálový model. 

Lineárně elastický materiál je definován dvěmi materiálovými konstantami: Modulem 

pružnosti v tahu a Poissonovým číslem. Pro účely pozdějšího definování okrajových 

podmínek a zatížení je nutno také definovat hustotu daného materiálu. Nakonec je ještě 

uvedena hodnota koeficientu vnitřního tlumení  , jímž charakterizujeme proporcionální 

tlumení soustavy. Materiálové charakteristiky (viz [15] a [16]) jsou seřazeny v Tab. 6. 

 

Parametr Ocel Beton 

Modul pružnosti v tahu                        

Poissonovo číslo                

Hustota                                  

Koeficient vnitřního tlumení                             

Tab. 6 Materiálové parametry betonu a oceli. 
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Třetím definovaným materiálem je dubové dřevo pro odpružení. Jedná se sice rovněž 

o materiál lineárně elastický a homogenní, ale na rozdíl od oceli či betonu je dřevo 

uvažováno jako materiál ortotropní. Zde tedy rozlišujeme pro modul pružnosti v tahu, 

smyku a Poissonovo číslo tři samostatné konstanty pro tři různé navzájem kolmé směry 

zatížení a deformace. Označíme-li směr, rovnoběžný s osou   indexem  , s osou   

indexem   a s osou   indexem  , potom první index představuje směr vektoru zatížení 

a index druhý označuje směr následné deformace. Dřevěné odpružení tvoří dva druhy 

trámů, dlouhé a krátké, jež spolu svírají úhel    . Jelikož je u ortotropního materiálu nutno 

rozlišovat jeho orientaci, bylo nutno pro dlouhé i krátké trámy definovat speciální 

souřadný systém. Materiálové parametry dubového dřeva (viz [7] a [17]) jsou vyobrazeny 

v Tab. 7. 

 

Parametr Dubové dřevo 

Modul pružnosti v tahu                  

Modul pružnosti v tahu               

Modul pružnosti v tahu               

Modul pružnosti ve smyku               

Modul pružnosti ve smyku               

Modul pružnosti ve smyku               

Poissonovo číslo               

Poissonovo číslo               

Poissonovo číslo               

Hustota                        

Koeficient vnitřního tlumení                  

Tab. 7 Materiálové parametry dubového dřeva. 

 

Pro všechny části modelu padostroje, tedy pro základ, odpružení, šabotu, vzorek i 

beran, byly nadefinovány také vlastnosti objektu 3D solid. 

 

 

3.1.3 Konečnoprvkový model úlohy 

 

Klíčovým krokem při analýze metodou konečných prvků je tvorba konečnoprvkového 

modelu. Jedná se o nahrazení spojitého kontinua diskrétním systémem, tvořeným 
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konečným počtem jasně definovaných prvků. Následná analýza se poté provádí na uzlech 

těchto prvků a výsledné hodnoty se pro meziuzlové oblasti získají interpolací na základě 

hodnot uzlových. Při tvorbě sítě konečných prvků (mesh) bylo v této úloze užito dvou 

druhů elementů, a to čtyřstěnu (tetraedr) a šestistěnu (hexaedr).  

 

 

Obr. 14 Typy použitých elementů. 

 

Vzhledem k jednoduchosti geometrie základu mohlo být při tvorbě jeho 

konečnoprvkové sítě s výhodou využito šestistěnů, viz Obr. 15. Tyto šestistěny vznikly 

vysíťováním jedné z ploch geometrického modelu plošnými prvky ve tvaru čtyřhranu 

(„Quad”) a jejich následným vytažením do prostoru („Extrude”) za pomoci funkce 

„Sweep”. Přibližná velikost elementů základu činí       . 

 

 

Obr. 15 Konečnoprvková síť základu. 

 

Konečnoprvková síť odpružení byla vytvořena prostým automatickým vysíťováním 

obou dvou geometrických modelů trámů v odpružení („dlouhého“ i „krátkého“) elementy 

typu „hex“ a následným zkopírováním těchto sítí pro získání sítě konečných prvků všech 

trámů a tím i celého odpružení. Průměrná velikost elementů odpružení opět činí       . 

Výsledná síť je viditelná na Obr. 16. 
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Obr. 16 Konečnoprvková síť odpružení. 

 

Při síťování šaboty však z důvodu složité geometrie bylo nutno využít čtyřstěnných 

elementů, viz Obr. 17. V oblasti vybrání v šabotě pro uložení vzorku byla pomocí funkce 

mesh seed síť zhuštěna pro dosažení co možná nejoptimálnější sítě při užití prvků typu tet 

z důvodu existence kontaktu mezi šabotou a vzorkem. Průměrná velikost elementů zde činí 

přibližně      . Ve zbývajících částech šaboty potom přibližně      . 

 

 

Obr. 17 Konečnoprvková síť šaboty. 
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Síť vzorku byla vytvořena obdobným způsobem jako v případě základu, viz Obr. 18. 

Přibližná velikost elementů zde činí      . 

 

 

Obr. 18 Konečnoprvková síť vzorku. 

 

Pro síť konečných prvků beranu muselo být opět užito elementů ve tvaru čtyřstěnu 

prostřednictvím automatického síťování. Průměrná velikost elementů beranu činí přibližně 

     . Z důvodu kontaktu, definovaného mezi vzorkem a beranem, byla opět za pomoci 

funkce mesh seed síť beranu v místě, jež bude v průběhu rázu v přímém kontaktu se 

vzorkem, zhuštěna na průměrnou velikost elementů přibližně      . 

 

 

Obr. 19 Konečnoprvková síť beranu. 
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Konečné počty prvků a uzlů výsledné konečnoprvkové sítě jsou uvedeny v Tab. 8. 

 

Entita Množství elementů Množství uzlů 

Základ             

Odpružení           

Šabota              

Vzorek         

Beran           

Celkem               

Tab. 8 Parametry konečnoprvkové sítě modelu. 

 

 

3.1.4 Okrajové podmínky, zatížení a kontakty 

 

Pro řešenou úlohu budou definovány dva případy zatížení („Load Cases”). Parametry 

kontaktů, jichž se v celém modelu vyskytuje celkem 22, jsou zobrazeny v Tab. 9. 

 

První těleso/tělesa 

(Master) 

Druhé těleso/tělesa 

(Slave) 

Charakter 

kontaktu 

Součinitel 

tření     

Tolerance 

     

Základ Spodní vrstva 

odpružení 

Touch         

Střední vrstva odpružení Spodní vrstva 

odpružení 

Touch         

Střední vrstva odpružení Horní vrstva odpružení Touch         

Šabota Horní vrstva odpružení Touch         

Vzorek Šabota Touch       

Vzorek Beran Touch       

Tab. 9 Parametry definovaných kontaktů. 

 

Zde odpružení bylo pro přehlednost uvažováno jako sestávající se pouze ze tří vrstev. 

Ve skutečnosti se odpružení skládá celkem z osmi trámů, z toho horní i spodní vrstva 

odpružení se ve skutečnosti sestává ze dvou „dlouhých“ trámů a vrstva střední ze čtyř 

„krátkých“ trámů, jež svírají s trámy „dlouhými“ úhel    . Ostatní parametry kontaktů 

byly ponechány beze změny („Default“). Pro první část výpočtu odpadá kontakt mezi 
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beranem a vzorkem a kontakt mezi šabotou a vzorkem se mění z charakteru „Touch“ na 

„Glued“. Pro druhou část výpočtu je tato tabulka platná beze změny [18]. Pro oba případy 

platí, že soustava je zatížena pouze tíhou o tíhovém zrychlení                . 

V obou případech zatížení je zapotřebí vazbami zabránit volnému pohybu soustavy 

v prostoru a definovat okrajové podmínky na hranici rovin symetrie. 

 

První část výpočtu se zabývá ustálením soustavy po jejím rozkmitání účinkem 

tíhových sil. Soustava se po utlumení kmitání ustálí v poloze, odpovídající statickému 

předpětí soustavy. U tohoto případu nedochází ke kontaktu beranu se vzorkem a je tedy 

zapotřebí zachytit beran v prostoru vhodnou vazbou. Výsledné okrajové podmínky modelu 

a zatížení jsou naznačeny na Obr. 20. 

 

 

Obr. 20 Počáteční podmínky a zatížení pro první část výpočtu („sednutí“). 

 

V části druhé se již jedná o vlastní řešení nárazu beranu do vzorku a následné odezvy 

soustavy. Pro tento zátěžný stav („Load  Case”) tedy odpadá výše zmiňovaná vazba 

beranu, zabraňující jeho pohybu ve směru osy  . Přibývá však nutná počáteční podmínka 

rychlosti beranu. Jelikož se beran na počátku řešeného děje nachází v poloze těsně před 

nárazem do vzorku, můžeme pro hodnotu počáteční rychlosti beranu využít vztahu (2.2) 

z analytického řešení úlohy.  
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Okrajové podmínky a zatížení pro případ rázu a odezvy soustavy jsou vidět na Obr. 21. 

 

 

Obr. 21 Okrajové podmínky a zatížení pro druhou část výpočtu („ráz a odezva“). 

 

 

3.2 Analýza a řešení sil, přenášených do základu padostroje 

 

K analýze úlohy bylo využito implicitního nelineárního řešiče. Jak již bylo zmíněno 

v úvodu této kapitoly, analýza byla rozdělena na dva samostatné výpočty. První výpočet 

řeší statické předpětí soustavy. Výsledné síly, přenášené do základu, zde odpovídají tíze 

jednotlivých prvků padostroje. Část druhá se již zabývá řešením rázového děje a následné 

odezvy soustavy padostroje. Odtud získáme hodnoty sil, přenášených do základu 

v průběhu řešeného časového úseku. Výsledné reakční síly jsou potom superpozicí obou 

těchto případů. 

 

Analýza statického předpětí soustavy byla provedena prostým lineárním statickým 

výpočtem. Po provedení vlastní analýzy byly hodnoty reakčních sil v základu získány za 

pomoci nástroje „Results Utilities” z výsledku normálových kontaktních sil („Contact, 

Forces, Normal”) v místě kontaktu mezi odpružením a základem. Výsledkem je hodnota 

statické síly, přenášené do základu padostroje, tedy statická složka hledané síly 

 

                     (3.1)  

 

Pro řešení rázu a následné odezvy soustavy byla analýza nastavena pro přechodný 

dynamický děj („Transient Dynamic”). Jelikož se jedná o velmi rychlý dynamický děj, byl 
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zvolen relativně krátký časový krok (řádově        . Z důvodu značné časové náročnosti 

výpočtu byl výpočet proveden pouze pro první dvě špičky časového průběhu sil s cílem 

získat extrémní hodnoty dynamické síly, přenášené do základu stroje. Pro získání 

výsledného časového průběhu sil, přenášených do základu, je zapotřebí zkombinovat 

výsledky obou případů, konkrétně výsledku („Result Case”) z řešení statického předpětí, se 

všemi výsledky řešení rázu a odezvy, a to za pomoci nástroje „Derive”. Tímto dosáhneme 

zmiňované superpozice obou řešení. Hledané reakční síly v základu padostroje lze poté 

získat opět za pomoci nástroje „Result Utilities“ z výsledku normálových kontaktních sil 

v místě kontaktu mezi odpružením a základem. Výsledný časový průběh síly v základu 

padostroje pro první dvě špičky je vidět na Obr. 22. 

 

 

Obr. 22 Časový průběh numerického řešení síly, přenášené do základu padostroje. 

 

Nutno však podotknout, že v důsledku toho, že jsme řešení prováděli pouze na čtvrtině 

modelu stroje, se jedná rovněž pouze o čtvrtinu skutečné síly. Z výsledných hodnot této 

síly lze vynásobením čtyřmi získat skutečné extrémní hodnoty síly. Maximální hodnota 

síly, přenášené do základu rázového zkušebního stroje v průběhu řešeného děje, v tlaku 

činí 

 

                       (3.2)  

 

a výsledná maximální hodnota této síly v tahu je 

 

                     (3.3)  
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4 Srovnání analytického a numerického výpočtu 

 

 

Nakonec porovnejme obě dvě metody řešení a jejich výsledky. Na Obr. 23 je vidět 

srovnání časového průběhu pro první dva extrémy analytického a numerického řešení. 

 

 

Obr. 23 Srovnání časového průběhu analytického a numerického řešení. 

 

Z kvalitativního hlediska bylo dosaženo rozumné shody, ale vzhledem k tomu, že 

vyobrazená výsledná síla numerického řešení odpovídá pouze čtvrtině objemu řešené 

soustavy, jedná se rovněž pouze o čtvrtinu skutečné síly. Z hlediska kvantitativního proto 

již situace tak příznivá není, jak dokazuje Tab. 1. Výsledky statického předpětí vykazují 

přijatelný rozdíl       . V případě extrémů tahové a tlakové síly bylo dosaženo řádové 

shody mezi výsledky analytického a numerického řešení. 

 

Metoda řešení Statické předpětí 

           

Maximální síla tlaková 

          

Maximální síla tahová 

         

Analytická                             

Numerická                               

Tab. 10 Srovnání výsledků analytického a numerického řešení. 

 

-3,0E+06 

-2,5E+06 

-2,0E+06 

-1,5E+06 

-1,0E+06 

-5,0E+05 

0,0E+00 

5,0E+05 

1,0E+06 

1,5E+06 

2,0E+06 

2,5E+06 

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 
R  [N] 

t  [s] 
Analytické řešení 
Numerické řešení 



54 

 

5 Závěr 

 

Cílem této práce bylo řešení sil, přenášených do základu rázového zkušebního stroje 

v průběhu zkoušky rázem, s důrazem na extrémy těchto sil. Celé řešení bylo realizováno 

jako dva nezávislé výpočty. Řešený děj byl v případě analytického výpočtu uvažován jako 

vlastní tlumené kmitání, vycházející z počátečních podmínek, získaných analytickým 

řešením nárazu beranu do vzorku. Již samotné řešení rázového děje, jež bylo realizováno 

prostřednictvím Newtonovy elementární teorie rázu, zanáší do řešení chybu, neboť se 

zdaleka nejedná o řešení exaktní. Mechanický model kmitání byl uvažován jako soustava 

se třemi stupni volnosti. Zde hmota každého prvku soustavy (odpružení, šaboty a vzorku) 

byla soustředěna do hmotného bodu a elastické vlastnosti tělesa byly nahrazeny 

nehmotnou pružinou určité tuhosti. Tlumení soustavy bylo předpokládáno jako 

proporcionální s tím, že byl zanedbán účinek vnějšího tlumení. Fakt, že kmitání kontinua 

bylo nahrazeno kmitáním hmotných bodů, opět vnáší do řešení chybu. Reakční síla se 

v předpokládaném výpočtovém modelu do základu přenáší skrze odpružení, a je tedy 

superpozicí síly direkční v pružině a síly tlumení. 

 

V případě výpočtu numerického se model, oproti modelu analytickému, rozrostl o 

betonový základ padostroje. Materiálový model byl předpokládán jako homogenní, 

lineárně elastický a izotropní s výjimkou odpružení, zde byl materiál dřeva uvažován jako 

ortotropní. Lineárně elastický materiálový model nerespektuje plasticitu, ke které u 

skutečné zkoušky rázem zpravidla dochází. Z důvodu geometrické symetrie celého 

padostroje byla za účelem úspory výpočetního času vymodelována pouze čtvrtina celého 

objemu stroje. Za stejným účelem zde byl beran umístěn do polohy těsně před nárazem do 

vzorku. V samotné analýze bylo zvlášť řešeno statické předpětí soustavy a zvlášť rázový 

děj a následná odezva soustavy. Výsledné hodnoty reakčních sil v základu padostroje byly 

poté získány superpozicí těchto dvou stavů. 

 

Zatímco výsledné hodnoty statického předpětí vykazují rozdíl       , výsledné 

extrémní hodnoty celkové síly, přenášené do základu padostroje, se číselně shodují pouze 

řádově. Za vinu to lze přikládat diskretizaci výpočtového modelu v případě analytického 

řešení, částečně také přijatým zjednodušením v případě výpočtu tuhosti dřevěného 

odpružení, zejména nahrazení ortotropního materiálu izotropním, a v neposlední řadě 

použitému analytickému řešení rázu. Rovněž nebyla v analytickém řešení úlohy uvažována 
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poddajnost betonového základu, jež by v opačném případě představovala další kmitající 

hmotu v soustavě. 

 

Další možný nedostatek analytického modelu tkví v uvažovaném návrhu tuhostí 

jednotlivých prvků soustavy. Jiný způsob se jeví v umístění hmotných bodů, 

odpovídajících jednotlivým prvkům soustavy, do skutečných těžišť skutečných těles. 

Tuhost odpružení by se v tomto případě počítala dle shodného vztahu, nicméně uvažovaná 

výška tělesa by byla poloviční, v souladu s polohou geometrického středu uvažovaného 

modelu odpružení, jenž v našem případě splývá s těžištěm (hmotným středem). Tuhost 

šaboty by potom ve skutečnosti představovaly dvě sériově uspořádané nehmotné pružiny, 

přičemž jedna z nich by představovala pružné charakteristiky zbylé poloviny odpružení a 

ta druhá elastické vlastnosti šaboty, nicméně pouze její spodní části (od podstavy po 

těžiště). Konečně tuhost vzorku by představovaly opětovně dvě sériově uspořádané 

pružiny, kdy ta první by byla dána tuhostí zbylé části šaboty a ta druhá tuhostí vzorku, 

počítané kupříkladu rovněž dle teorie tenkých kruhových desek, nicméně opět, podobně 

jako v případě odpružení, uvažované pouze pro poloviční výšku vzorku. U takovéhoto 

modelu by bylo rovněž možno efektivněji porovnat časové průběhy numerického řešení 

posuvů a rychlostí těžišť odpružení, šaboty a vzorku s odpovídajícími časovými průběhy 

analytickými. 
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