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MOŢNOST PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO VÝPOČTU ÚNAVOVÉ TRHLINY METODOU PDPV 

 
 Abstract 

 Skutečnost, ţe degradace nosných částí mostních konstrukcí je jev nahodilý a můţe se 

vyskytnout vlivem únavového poškození, se promítla do Evropské normy. Otevřená zůstává otázka 

jaký rozměr trhliny je kritický pro zachování poţadované spolehlivosti mostů. Článek je příspěvkem 

k moţnosti vyuţít pro pravděpodobnostní výpočet jinou metodu neţ Monte Carlo, která byla doposud 

pouţívaná. Metoda Přímého Determinovaného Pravděpodobnostního Výpočtu (dále jen PDPV) 

vychází ze základních pojmů a postupů teorie pravděpodobnosti. U PDPV jsou vstupní proměnlivé 

náhodné veličiny (zatíţení, geometrické a materiálové charakteristiky, imperfekce ad.) vyjádřeny 

histogramy s neparametrickým nebo i parametrickým rozdělením. Výpočet pravděpodobnosti 

poruchy je pak získán numerickým řešením s vyuţitím optimalizačních postupů, jeţ výrazně sniţují 

strojový čas výpočtu při zachování korektnosti řešení. 

1 ÚVOD 
 Spolehlivost nosné konstrukce, namáhané proměnným zatíţením, je výrazně ovlivněna 

degradačními účinky, způsobené zejména únavou základního materiálu. V procesu návrhu těchto 

konstrukcí se vychází z koncepce tzv. Wöhlerových křivek, u nichţ se připouští omezená ţivotnost 

do porušení, velmi problematicky stanoveného na základě konstantního rozkmitu a předpokládaného 

mnoţství zatěţovacích cyklů. Metodika byla postupně rozpracována do postupů vystihujících reálné 

podmínky a usnadňujících práci projektantů. Náhodně se objevující únavové trhlinky na stávajících 

konstrukcích – jeřábových drahách a mostech, nasvědčují o jisté nedokonalosti této návrhové 

metodiky. Rozvíjejí se metody uvaţující s podchycením moţných vad a defektů ve formě 

inicializačních trhlin, které výrazně urychlují šíření únavových trhlin. Jednou z alternativ je lineární 

lomová mechanika, jeţ je předmětem zkoumání jiţ řadu let zejména ve strojírenských oborech a do 

problematiky návrhu nosných stavebních konstrukcí je postupně přebírána a upravována. Vyuţívá se 

zejména ke stanovení časů prohlídek a k analýze jejich výsledků, které při nezjištění trhlin vedou 

k podmíněné pravděpodobnosti jejich vzniku. 

2 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ PŘÍSTUP K PROBLEMATICE ŠÍŘENÍ 

ÚNAVOVÉ TRHLINY 
 Rychlost šíření únavové trhliny se řídí principy dle všeobecně známého Paris – Erdoganova 

zákona ([5]): 
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kde a je velikost (délka) trhliny, N počet cyklů, C a m jsou materiálové charakteristiky a  rozkmit 

koeficientu intenzity napětí, který lze při známém rozkmitu špiček napětí  vyjádřit vztahem: 

aFaK ...  (2) 

 Kalibrační funkce aF  sleduje průběh šíření trhliny, která se při změně počtu cyklů z N1 na 

N2 rozšíří z délky a1 na a2. Úpravou (1) s vyuţitím (2) lze pak získat: 
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 Pokud se délka trhliny a1 rovná počáteční velikosti trhliny a0 a a2 naopak konečné (kritické) 

délce trhliny acr, levou stranu rovnice (3) lze pak povaţovat za odolnost konstrukce R: 
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 Obdobně lze definovat akumulaci účinků zatíţení, která se rovná pravé straně (3): 
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kde N je celkový počet rozkmitů špiček napětí  při nárůstu velikosti trhliny z a0 na acr, N0 

představuje počet rozkmitů v čase inicializace únavové trhliny. 

 Lze definovat funkci spolehlivosti, jejíţ analýzou je moţno získat pravděpodobnost poruchy 

Pf: 

SRG
craZfail  (6) 

kde Z je vektor náhodných fyzikálních vlastností – mechanických vlastnosti materiálu, geometrie 

konstrukce, účinků zatíţení a také rozměrů únavové trhliny. Pravděpodobnost poruchy je pak rovna: 

SRPGPP
craZfailf 0  (7) 

 Samotný pravděpodobnostní výpočet lze provést s vyuţitím dostupného softwaru buď 

metodou PDPV [7, 8] nebo simulační metodou Monte Carlo. 
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3 UKÁZKA PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO VÝPOČTU METODOU PDPV 
 Nejčastější oblastí vzniku únavové trhliny je mostovka ţelezničních nebo silničních mostů. 

Závaţným podnětem pro vznik únavové trhliny je skutečnost, ţe jeden cyklus zatíţení představuje 

kaţdá kolová síla. Navíc je účinek zatíţení výraznější v případě velmi blízkého uloţení konstrukčního 

prvku k působišti zatíţení. 

 

Obr.3: Únavová trhlina v detailu připojení podélníku na příčník 

 Jako příklad ukázky pravděpodobnostního výpočtu slouţí podélník ţelezničního mostu, 

který jiţ byl v minulosti analyzován metodou vyuţívající simulační techniku Monte Carlo ([1] aţ 

[4]). Nedokonalost konstrukčního spoje je dána zejména zanedbáním vlivu ohybového momentu 

v místě připojení. Nosnou částí je pouze stěna podélníku. Způsob šíření této únavové trhliny z okraje 

lze vyjádřit v (2) kalibrační funkcí ve tvaru: 
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kde a je délka trhliny, b je výška stěny (v tomto případě 400 mm). 

 Dalšími vstupními údaji jsou veličiny s náhodným charakterem, vyjádřené parametrickým 

rozdělením (viz tab.1). Jejich grafické zobrazení je uvedeno v obr. 4 aţ 8. 

 

 

 

 

 

 



 214 

Tab.1: Přehled variabilních vstupních veličin 

Veličina Typ rozdělení 

Parametry 

Střední hodnota 
Směrodatná 

odchylka 

Rozkmit špiček napětí 

[MPa] 
Normální 30 2 

Celkový počet rozkmitů špiček 

napětí za jeden rok N [-] 
Normální 2.10

6
 10

5
 

Počáteční velikost trhliny a0 

[mm] 
Lognormální 0,1 0,02 

Nejmenší měřitelný rozměr 

trhliny ad [mm] 
Normální 10 0,6 

Kritická velikost trhliny 

acr=200 mm 
Normální 200 2 

 

 

 

Obr.4: Histogram s rozkmitem špiček napětí  
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Obr.5: Histogram s celkovým počtem rozkmitů špiček napětí za jeden rok N [-] 

 

 

Obr.6: Histogram s počáteční velikostí trhliny a0 [mm] 

 

Obr.7: Histogram s nejmenším měřitelným rozměrem trhliny ad [mm] 
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Obr.8: Histogram s kritickou velikostí trhliny acr [mm] 

 

Obr.9: Histogram odolnosti konstrukce R(acr) 

 Deterministicky zadanými vstupními údaji jsou materiálové charakteristiky C=2,15.10
-13

 a 

m=3. 

 Pravděpodobnostní výpočet kritické únavové trhliny metodou PDPV s vyuţitím programu 

ProbCalc spočívá nejprve v určení odolnosti konstrukce R(acr) (4). Uvedený integrál byl řešen 

numericky s vyuţitím klasické obdélníkové metody. Rozsah daný spodní (a0) a horní (acr) mezí byl 

rozdělen na tisíc diferencí. Výpočet byl proveden s vyuţitím dynamické knihovny, která byla 

naprogramovaná v prostředí Borland Delphi. Výsledný histogram odolnosti R(acr) je uveden na obr.9. 

 Další veličinou určující spolehlivost konstrukce je účinek zatíţení S (5). Při jeho určení 

vstupuje do výpočtu dvojice deterministicky zadaných materiálových charakteristik a dvojice 

histogramů – rozkmit špiček napětí [MPa] a počet rozkmitů špiček napětí N. Histogramu účinku 

zatíţení pro účinek zatíţení S se zadanou hodnotou počtu rozkmitů špiček napětí za 14 let provozu je 

zobrazen na obr.10. 

 Výslednou hodnotu pravděpodobnosti poruchy Pf  pak lze získat dle (6). Odpovídá kvantilu 

histogramu funkce spolehlivosti, který se nachází v oblasti kde Gfail<0 (zobrazeno na obr.11). 
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Obr.10: Histogram účinku zatíţení S pro celkový počet rozkmitů špiček napětí za 14 let 

 

Obr.11: Histogram funkce spolehlivosti Gfai s vyznačeným kvantilem, kde Gfail<0, Pf je rovna 

0,01462766 

 Výpočet pravděpodobnosti poruchy Pf lze provést pro jednotlivé roky provozu mostu. Na 

základě tohoto výpočtu pak lze získat závislost této pravděpodobnosti poruchy Pf na letech provozu 

mostu. Při stanovení mezní úrovně spolehlivosti (např. Pd = 2,3.10
-2

) pak lze stanovit dobu první 

prohlídky na mostě. Na obr.12 je zobrazen graf této závislosti pro případ řešeného ocelového mostu. 

Na základě pravděpodobnostního výpočtu byla stanovena doba první prohlídky mostu na období 

mezi 14. a 15.rokem provozu. 
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Závislost pravděpodobnosti poruchy P f  na letech provozu mostu
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Obr.12: Závislost pravděpodobnosti poruchy Pf na letech provozu mostu 

 Na základě pravděpodobnostního výpočtu lze stanovit pravděpodobnosti pro základní jevy, 

související s růstem únavové trhliny, které mohou nastat v libovolném čase t ţivotnosti konstrukce: 

F(t) – Zjištění poruchy (failure) v čase t – velikost únavové trhliny a(t) dosáhla kritickou velikost acr, 

takţe platí: 

a(t) ≥ acr           (9) 

D(t) – Zjištění (detection) trhliny v čase t – velikost únavové trhliny a(t) nedosáhla kritickou velikost, 

takţe platí: 

ad ≤ a(t) < acr           (10) 

kde ad je minimální měřitelná (detectable) velikost trhliny; 

U(t) – Trhlina není v čase t zjistitelná (undetected) – velikost únavové trhliny a(t) nedosáhla 

měřitelnou (detectable) velikost, takţe platí: 

a(t) < ad           (11) 

Výsledné pravděpodobnosti těchto definovaných jevů jsou zobrazeny na obr.13. 
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Obr.13: Vypočtené pravděpodobnosti jevů U, D a F 

4 ZÁVĚR 
 Uvedený demonstrační příklad poukazuje na moţnost vyuţití vyvíjeného programového 

systému ProbCalc i pro pravděpodobnostní výpočet předmětné kritické únavové trhliny. Pouţitá 

metoda PDPV vede narozdíl od výpočetních způsobů zaloţených na simulační technice Monte Carlo 

vţdy k jednoznačnému a srovnatelnému výsledku, který je zatíţen pouze chybou danou diskretizací 

vstupních veličin. Rovněţ lze se stávajícím programovým vybavením a metodikou modelovat a 

pravděpodobnostním způsobem řešit i velmi sloţité numerické úlohy, které lze definovat v rámci 

dynamické knihovny DLL. Tyto výhody by měly v dalším výzkumu poslouţit k přesnějšímu 

stanovení pravděpodobnosti poruchy mostních konstrukcí způsobené šířením únavových trhlin 

s přihlédnutím k podmíněné pravděpodobnosti jejich vzniku a k jejich vlivu na statické chování 

nosného systému. 
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