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Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

2008. 

 

Klíčová slova: 
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Práce se zabývá metodami pro ověřování matematických modelů požáru. V první části práce 

je krátký popis matematických modelů všeobecně a poté jejich využití v požární ochraně. 

Následující kapitoly jsou věnovány standardům upravujícím způsoby ověřování modelů a 

modelové dokumentaci. V další části práce jsou vysvětleny pojmy verifikace  

a validace, dále je popsána metodika pro ověřování a zjišťování chyb. Největší prostor  

v práci je věnován popisu ověřovacích a hodnotících metod. V závěru je shrnutí zjištěných 

poznatků, identifikace problémových částí ověřovacího procesu a návrh zlepšení. 

 

ANNOTATION 

MIKLÓS, J. Means of verification of mathematical fire models. Diploma work. Ostrava: 

VŠB - Technical University Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2008. 

 

Keywords: 
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Work deals with methods of verification of mathematical fire models. There is a shortly 

description of mathematical models in general and their usage in fire protection in the first 

part of work. Next chapters are dedicated to standards regulating ways of model checking and 

model documentation. There is an explanation of concept of verification and validation in the 

next part. Next is specification of methodology for checking and for detection  

of mistakes. The biggest part of work is dedicated to explain methods of verification  

and validation. There is a summary, identification of problems and proposal  

for improvement in the conclusion of work. 
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1 ÚVOD 

 

 Situace v oboru požární ochrany a stavebnictví směřuje k vývoji standardů, které by 

upravovaly úroveň bezpečnosti lépe než tradiční normy zaměřené na řešení jednotlivých 

problémů. S rozvojem výpočetní techniky se prostředkem vhodným pro vytvoření takových 

standardů ukázaly být počítačové programy pro modelování požáru. Tyto počítačové modely 

dokážou provést srovnání mezi mnoha faktory a tím poskytnout požadovanou úroveň 

bezpečnosti. 

 Analytické modely schopné předpovídat chování požáru se začaly vyvíjet v 60. letech 

20. století. Snahou vědců bylo popsat pomocí matematických výrazů různé jevy, které byly 

pozorovány při rozvoji a šíření požáru. Podařilo se vytvořit různé metody vhodné pro popis 

průběhu požáru. Každý z těchto modelů se však zaměřoval pouze  

na dílčí  projevy a parametry. Sjednocením takových modelů bylo možné vytvořit komplexní 

počítačový program, který na základě vstupních parametrů vypočítá očekávaný průběh 

požáru. Když byly vyvinuty matematická vyjádření základních fyzikálních jevů, mohli být 

původní rovnice přetvořeny na předpovědní rovnice pro teplotu, koncentraci kouře a plynů, a 

další požadované parametry, a poté řešeny numericky. 

 Modelování požáru se prudce rozvíjí od konce 80. let minulého století. Tento rozvoj je 

způsoben především velkým pokrokem v oblasti výpočetní techniky. Vědci mají k dispozici 

výkonné počítače, které jsou schopné vypočítávat stále složitější programy. Programy pro 

počítačové modelování požáru se tak stávají stále více uplatnitelné v oboru požárně 

bezpečnostního inženýrství. 

 S vývojem a zaváděním těchto modelů do systému předpisů je rozhodující, aby zde 

byly postupné snahy zkontrolovat jejich platnost a ověřit správnost výsledků. Přesnost modelů 

řešících jednotlivé jevy by měla být řešena již v průběhu vývoje. Avšak iterace mezi 

jednotlivými částmi systému nejsou vždy dobře pochopitelné. Proto se v současné době 

přijímají metody potřebné pro testování komplexních modelových systémů  

s velkorozměrovými zkouškami a experimenty. 
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Cíl práce 

 Cílem této diplomové práce je zaprvé popsat způsoby, kterými se ověřuje správnost a 

použitelnost matematických modelů požáru a za druhé zhodnocení situace v oblasti ověřování 

modelů požáru u nás a ve světě, včetně návrhu možných změn či zlepšení. 

V první polovině práce je základní popis matematických modelů všeobecně a poté popis 

matematických modelů požáru, dále zde jsou uvedeny normy zabývající se touto 

problematikou a nakonec vysvětlení pojmů verifikace a validace. 

Druhá polovina práce pojednává o samotném procesu hodnocení modelů. Je zde přehled 

potřebné dokumentace, seznam a charakteristika metod vhodných pro vyhledávání chyb a 

nedostatků modelů. 
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2 REŠERŠE LITERATURY 

 

 Počítačové modely požáru a jejich ověřování je problematika, která je řešena 

především v zahraničí. Velmi intenzivně se této oblasti věnuje National Institute  

of Standards and Technology respektive její část Building and Fire Research Laboratory  

ze Spojených Států. Tato instituce placená vládou Spojených Států zaštiťuje i tvorbu modelů 

požáru a na jejich internetových stránkách jsou zdarma dostupné publikace, které se týkají 

ověřování modelů.  

 V českém jazyce se dají získat spíše jen obecné informace týkající se druhů modelů 

apod. Jednou z mála publikací obsahující informace o modelech požáru je kniha autorů 

Kučery a Kaisera s názvem Úvod do požárního inženýrství, která vyšla v roce 2007 v edici 

Spektrum. Tuto knihu jsem však při psaní diplomové práce neměl k dispozici. 

 

JONES, W. W. Progress Report on Fire Modeling and Validation. In BEALL, K. A. Fire 

Research and Safety: 13th Joint Panel Meeting of the UJNR. Gaithersburg: National Institute 

of Standards and Technology, 1997. Volume 2. s. 7-14 

V této zprávě je hodnocen vývoj ověřovacího procesu požárních modelů.  Popisuje 

vymezené cíle projektu, který se zabývá vývojem mezinárodního standardu pro ověřování 

softwaru. V další části je rozvedena diskuze o stavu a časovém rozvrhu práce, která má vést 

k přijetí standardu ISO. Z tohoto dokumentu je patrný postup ve snaze sumarizovat  

a sjednotit ověřovací postupy. 

 

PEACOCK, R. D. JONES, W. W. BUKOWSKI, R. W. Verification of a Model of Fire and 

Smoke Transport. Fire Safety Journal. 1993, vol. 21, no. 2, s. 89-129. 

 V publikaci je prezentován souhrn srovnání mezi modelem požáru  

a velkorozměrovými experimenty. K tomuto srovnání je autory použit program CFAST. 

 

SALLEY, M. H. et al. Verification and Validation - How to Determine the Accuracy of Fire 

Models. Fire Protection Engineering. 2007, vol. 9, no. 2, s. 34-44. 

 Jedná se o příspěvek zveřejněný v časopise Fire Protection Engineering a je zaměřený 

na modelování požáru v jaderných elektrárnách. Popisuje proces verifikace  

a validace modelů použitelných pro navrhování požární bezpečnosti v tomto druhu průmyslu. 

Postupy vhodné pro hodnocení jsou zde převzaty z amerického standardu ASTM E1355. 



- 4 - 

 

PEACOCK, R. D. et al. CFAST: Consolidated Model of Fire Growth and Smoke Transport 

(Version6): User's Guide. Washington: National Institute of Standards and Technology, 2005. 

109 s. 

 Jde o technickou příručku určenou pro program CFAST. Jsou v ní pospány jednotlivé 

kroky ověřování toho programu. 

 

FINLAY, P. N. FORSEY, G. J. WILSON, J. M. The Validation of Expert Systems: Contrasts 

with Traditional Methods. The Journal of the Operational Research Society. 1988, vol. 39, 

no. 10, s. 933-938. 

 Jedná se o příspěvek z žurnálu sdružení operačního výzkumu. V článku je řešena 

verifikace a validace matematických modelů používaných pro operační výzkum. 

 

O'KEEFE, R. M. The Validation of Expert Systems Revisited. The Journal of the Operational 

Research Society. 1989, vol. 40, no. 5, s. 509-511. 

 Tento článek vyšel jako doplnění k výše uvedenému příspěvku The Validation  

of Expert systems – Contrast with Traditional Methods. 
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3 MATEMATICKÝ MODEL A MATEMATICKÉ 

MODELOVÁNÍ 

 

 Pro správné pochopení, jakými způsoby jsou matematické modely požáru hodnoceny, 

je důležité nejprve krátce shrnout základní informace o matematických modelech a procesu 

jejich tvorby všeobecně. 

 Matematický model je abstraktní model, který se užívá v matematickém jazyce 

k popisu systému.  Matematický model je definován jako: reprezentace základních aspektů 

existujícího systému nebo systému, který chceme zkonstruovat. Matematické modely mohou 

mít mnoho forem jako například dynamické systémy, statistické modely, diferenciální rovnice 

nebo teoretické modely. Tyto a další typy modelů se mohou překrývat a zahrnovat různé 

abstraktní struktury. 

 Matematický model obvykle popisuje systém pomocí proměnných a souboru rovnic, 

které stanovují vztahy mezi proměnnými. Proměnné mohou nabývat prakticky všech hodnot 

jako například reálná čísla, celá čísla, booleovských hodnot nebo řetězce. Tyto proměnné 

reprezentují vlastnosti systému, mají podobu naměřených systémových výstupů, signálů, 

časových údajů, počtů apod. Matematické modely nám dávají výsledky, které jsou obyčejně 

numerické a často mohou být srovnány s pozorovatelnými výstupy fyzikálních systémů. 

 

3.1 Rozdělení matematických modelů 

 

Lineární / nelineární:  

 Matematické modely jsou obvykle tvořeny proměnnými, které jsou abstrakcí 

uvažovaných veličin v popisovaném systému, a operátory, které s těmito proměnnými pracují. 

Mohou to být algebraické operátory, funkce, diferenciální operátory atd. Když jsou cílové 

funkce a omezení v matematickém modelovacím programu zcela representovány lineárními 

rovnicemi, potom je na model pohlíženo jako na lineární model. Když jsou jedna nebo více 

cílových funkcí nebo omezení reprezentovány nelineárními rovnicemi, potom je model 

považován za nelineární. Nelinearita je často spojena s jevy jako například chaos a nevratnost, 

a bývají složitější než lineární. 
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Deterministické / stochastické:  

 Deterministický model je takový, ve kterém je soubor proměnných dat jedinečně určen 

parametry v modelu a souborem předchozích dat těchto proměnných. Proto deterministické 

modely vykonávají stejný postup pro daný soubor počátečních podmínek. Naopak ve 

stochastické modelu je přítomna náhodnost a proměnná data nejsou popsány jedinečnými 

hodnotami, ale spíše pravděpodobnostním rozdělením. 

 

Statické / dynamické: 

 Statický model nepočítá s časovou složkou, zatím co dynamický ano. Dynamické 

modely jsou často zastoupeny diferenčními nebo diferenciálními rovnicemi. 

 

Se soustřednými parametry / s distribuovanými (rozdělené) parametry:  

 Jestliže je model homogenní (konzistentní stav v průběhu celého systému), potom jsou 

parametry soustředné. Jestliže je model heterogenní (měnící se stav v průběhu systému), 

potom jsou parametry distribuovány. Distribuované parametry jsou typicky zastoupeny 

parciálními diferenciálními rovnicemi. 

 

3.2 Tvorba softwaru pro matematické modelování 

 

 Při tvorbě jakéhokoliv softwaru pro matematické modelování, nejen v oboru požární 

ochrany, se všeobecně postupuje podle daného schématu (viz Obr.1). Ve schématu lze také 

vidět rozhraní mezi zadavatelem (cílovou skupinou uživatelů) a tvůrcem softwaru. Tento 

proces zahrnuje několik fází [9]. 

 

Návrh:   

 Je první fází tvorby matematického modelu. Na počátku je třeba analyzovat problém, 

který bude pomocí modelu řešen a definovat, jaký je zamýšlený rozsah aplikace modelu. 

Tvůrci modelu si musí udělat přehled o tom, jaké  budou použity proměnné a jaká je 

dostupnost dat, které chtějí při tvorbě modelu použít. Poté lze předběžně stanovit vhodné 

modelovací postupy a shromáždit údaje, které se k těmto postupům vztahují. 
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Formulace:  

 V této fázi tvůrci přesně formulují proměnné a vztahy mezi nimi. Dále se formuluje, 

jaké se použijí jednotky a konvence. 

 

Znázornění:   

 K jednotlivým proměnným, jednotkám, vztahům a činnostem se přiřadí symboly, které 

je budou zastupovat. 

 

Zpracování:  

 Vše, co tvůrci navrhli se zpracuje, tak aby měl celý systém logiku. 

 

Definice dat:  

 Zde se nadefinuje jakou budou mít data formu a přesnost. 

 

 

 Scénář 

Problém 

Modelovaná 
část 

Zadavatel 

Tvůrce 

1. Návrh 
2. Formulace 
3. Znázornění 
4. Zpracování 
5. Definice dat 

Logika modelu 
 
 
Data modelu 

Model 

Experimenty 
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Obrázek 1 - Proces a metodologie matematického modelování [9] 

 Rozsáhlejší software vzniká postupně spojováním jednotlivých modulů 

(podprogramů), tento proces se nazývá implementace softwaru. Návrhy jednotlivých modulů 

a jejich vzájemných vazeb se transformují do programové realizace [11]. 

 

3.3 Využití matematických modelů 

 

 Modely už nejsou jen matematické údaje na papíře nebo mentální modely, jak tomu 

bylo v minulosti. V dnešní době se matematické modely využívají k řešení komplexních 

problémů a vyžadují použití výpočetní techniky. Využívají se především v přírodních vědách 

(např. fyzika, biologie) a inženýrských oborech (např. elektrotechnika), ale také 

v humanitních oborech (např. ekonomie, sociologie). Nejvíce jsou matematické modely 

využívány fyziky, inženýry, programátory a ekonomy. 

  Často, když musí inženýři analyzovat sytém, který má být regulován nebo 

optimalizován, používají matematický model. Pomocí modelu můžeme vytvořit hypotézu, jak 

by mohl daný systém fungovat nebo ho lze použít k odhadu nepředvídatelné události 

ovlivňující systém. Na obr. jsou znázorněny jednotlivé kroky při řešení problému a role, 

kterou v něm zaujímá matematický model. Řešení problému je cyklická činnost, ve které má 

matematický model centrální pozici. Formulace problému je spojena s řešením skrze model. 

Řešení vlastního problému je proces specifikace možností a to vyžaduje důvtip  

a inovaci. Po volbě vhodného řešení je nutná jeho realizace a následné zhodnocení. Tím je 

zpětně ovlivněn matematický model a tak začíná celý proces znovu (viz Obr.2).  
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Obrázek 2 - Úloha matematického modelu při řešení problému [10] 
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4 MATEMATICKÉ MODELY POŽÁRU 

 

 Do dneška bylo vyvinuto mnoho počítačových modelů požáru. Jsou určeny  

pro různé oblasti, obtížnosti a účely. Většina modelů je založena na základních fyzikálních 

zákonech - zákon zachování hmoty, hybnosti a energie. Předpovídají především požárem 

vytvořené prostředí (hlavně teplotu) a pohyb kouře v uzavřených prostorech. Některé ještě 

navíc dokáží předpovídat požární odolnost,  reakci detektorů a sprinklerů [4]. 

 Nejvíce rozšířené jsou matematické modely požáru, které lze rozdělit na: 

• Pravděpodobnostní 

- statistické 

- síťové 

• Deterministické 

- zónové 

- typu pole 

 

 Matematické modely nám umožňují získat dobrou předpověď některých parametrů 

požáru. Je to dosaženo kombinací matematických rovnic, které popisují fyzikální jevy. 

Protože se požáry neustále mění, jsou rovnice dosazeny ve formě diferenciálních rovnic. 

Souhrn rovnic může vypočítat podmínky vytvořené požárem v daném čase a specifickém 

objemu vzduchu. Předpoklady modelu, které předpověděly podmínky uvnitř kontrolního 

objemu, jsou vždy stálé. Takže kontrolní objem má stejnou teplotu, hustotu kouře, 

koncentraci plynu atd. Různé modely rozdělují budovu na různé množství kontrolních objemů 

v závislosti na požadované míře přesnosti [4]. 

 

4.1 Pravděpodobnostní modely požáru 

 

Tyto modely vycházejí z teorie pravděpodobnosti, která popisuje zákonitosti jevů 

s předem neznámým výsledkem. Vychází se tzv. náhodného pokusu, při kterém se sleduje, 

průběh požáru v čase. Pro náhodný pokus je typická nedostatečná znalost  počátečních 

podmínek. Opakování náhodného pokusu při zachování počátečních podmínek získáme různé 

výsledky. 
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Pravděpodobnostní model znamená, že použité proměnné jsou náhodné. Je prostředkem 

pro odhad pravděpodobnostního rozdělení potenciálních výstupů. Pro vstupy platí, že mají 

náhodné časové rozdíly v průběhu výpočtu. 

Tento druh modelů pracuje s myšlenkou, že požár je fyzikální jev probíhající náhodně 

v závislosti na okolních vlivech. Požár nikdy nebude probíhat dvakrát stejným způsobem. 

Pravděpodobnostní modely nejsou v oblasti modelování požáru příliš rozšířeny. 

 

4.2 Deterministické modely požáru 

 

Deterministické modely požáru vycházejí z tzv. deterministického pokusu, při kterém 

lze výsledek jednoznačně určit z počátečních podmínek. Pokud budou počáteční podmínky 

stejné bude i výsledek vždy stejný. 

 Většina dnes používaných modelů požáru je deterministických. Dělí se do dvou 

velkých skupin. 

 

4.2.1 Zónové modely 
 

 Nejběžnější modely požáru známé jako zónové modely používají k popisu prostoru 

zpravidla dva kontrolní objemy - horní vrstvu a spodní vrstvu (viz Obr. 3). Horké plyny se 

hromadí pod stropem a zaplňují prostor shora. Ve spodní vrstvě se vyskytuje hlavně studený 

vzduch. Protože plyny tvořící obě vrstvy mají rozdílnou teplotu a tím pádem také hustotu, 

vzniká mezi nimi neutrální plocha. Toto dvouvrstvé přiblížení bylo vyvinuto pozorováním 

podobného rozvrstvení vyskytujícího se při velkorozměrových požárních zkouškách. 

Do prostoru s požárem mohou být přidány doplňkové kontrolní objemy  

pro hořící oblak nebo sprinklery, aby byla zvýšena přesnost předpovědi. Modely používající 

pouze jeden kontrolní objem se nazývají jednozónové a jsou užívány k předpovědi podmínek 

v prostorech značně vzdálených od místa požáru (typické  

pro chodby nebo šachty), kde jsou teploty zplodin blízké teplotě okolí a nedochází k vrstvení. 

Hardwarové požadavky na tento druh modelů nejsou velké, a proto jsou dost rozšířené [3].  
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Obrázek 3 - Rozdělení vrstev u dvouzónového modelu požáru [12] 

 

4.2.2 Modely typu pole 
 

 Dalším typem matematických modelů jsou modely typu pole. Prostor je rozdělen  

na stovky nebo tisíce kontrolních objemů (viz Obr. 4), mezi kterými je prováděn výpočet 

zachování hmoty, hybnosti a energie pomocí parciálních diferenciálních rovnic. Takové 

modely mohou předpovídat změnu podmínek v celém úseku, ale zpravidla vyžadují mnohem 

delší čas a výkonnější hardware pro výpočet než zónové modely [3].  

 

 

Obrázek 4 - Rozdělení prostoru na kontrolní objemy u modelu typu pole [12] 
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5 NORMY ŘEŠÍCÍ  POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ MODELŮ 

POŽÁRU 

 

 Již v době, kdy byly publikovány první modely požáru, začaly se organizace 

zabývající se výzkumem v oblasti požární ochrany a také samotní tvůrci programů zabývat 

otázkou, jak přesné jsou předpovědi těchto modelů. I když bylo vydáno mnoho prací 

zabývajících se srovnáním modelů požáru a požárních experimentů, tak systematické 

ověřování platnosti existujících požárních programů bylo nedostatečné. Tento nedostatek 

začal být kritický zvláště poté, co byly v několika zemích vydány normy, které kladly velký 

důraz na numerické simulace průběhu požáru. Vznikl požadavek na směrnici, která by 

projektantům, investorům a uživatelům budov umožnila zjistit, který program použít  

a jaké jsou limity modelů [2]. 

 Mezinárodní rada pro výzkumné stavební studie a dokumentaci (CIB), komise W14 – 

požáry, rozvedla mezinárodní diskuzi o používání, aplikaci a omezeních modelů požáru [1]. 

V roce 1995 na plenární schůzi CIB W14 v Espoo byli navrženy a přijaty první pravidla pro 

hodnocení programů. Bylo založeno několik před-normalizačních skupin s cílem naplánovat a 

zorganizovat ověřovací program. Tento program byl určený  

pro poskytování objektivních hodnocení různých deterministických požárních modelů  

a určení jejich použitelnosti. Šlo především o hodnocení  programů na bázi zónových modelů. 

Úkolem těchto skupin bylo: 

- zvýšení důvěry v používaní modelů požáru jako prostředku požárně bezpečnostního 

inženýrství 

- podpora Technické komise ISO/TC92/SC4 v její snaze vytvořit dokumentaci  

pro hodnocení a ověřování výpočtů provedených modely požáru 

- uvážit všechny aspekty hodnocení zahrnující fyzikální a numerickou stránku, použití 

programů a dostupnost vhodných dat pro vybrané požární scénáře 

- zrealizovat opakovaně použitelný plán pro deterministické, numerické, simulační, 

požární, počítačové programy a experimenty pro hodnocení modelů [2] 
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5.1 ISO/TR 13887-3 

 

 Výsledkem práce Technické komise ISO/TC92/SC4 byla technická zpráva ISO/TR 

13887-3 vydaná roku 1999. Tento dokument je jednou z osmi zpráv zabývajícími se 

základními aspekty, které je třeba vzít v úvahu při řešení požární bezpečnosti staveb. Zpráva 

řeší posuzování a ověřování deterministických matematických modelů požáru, které se 

používají k předpovědi průběhu požáru, ale nezabývá se specifickými modely. Neposkytuje 

podrobný návod, ale popisuje postup pro zjištění chyb a limitů počítačového modelu. Ve 

zprávě také není zohledněno hodnocení a ověřování pravděpodobnostních modelů ani jejich 

kombinace s deterministickými výpočty. U tohoto dokumentu není zaručeno, že je v souladu 

se zákonnými předpisy v jednotlivých zemích. Zpráva obsahuje: 

- informace o dokumentaci nutné pro posouzení vědeckých a technických podkladů 

- obecnou metodiku pro kontrolu chyb a přezkoušení modelu podle experimentálních 

dat 

- pokyny pro posouzení numerické přesnosti a stability 

- pokyny pro posouzení nejistot experimentálních řešení požitých při kontrole 

předpovědí modelu 

- využití analýzy citlivosti pro určení nejvhodnějšího použití modelu [1] 

 

5.2 ASTM E1355 

 

 Referenčním dokumentem pro vypracování ISO/TR 13887-3 bylo normové vodítko 

ASTM E1355. V tomto dokumentu je řešeno hodnocení předpovědní schopnosti 

deterministických modelů požáru pro specifické použití. Proces hodnocení daného modelu je 

popsán ve čtyřech bodech: 

- vymezení modelu a scénářů 

- stanovení vhodnosti teoretické báze a předpokladů modelu 

- stanovení matematické a numerické přesnosti 

- kvantifikace nejistoty a přesnosti výsledků modelu při předpovídání průběhu událostí 

v podobných požárních scénářích 
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ASTM E1355 poskytuje návod pro identifikaci a výběr experimentů a měření, ale přímo 

nedefinuje, jak by měly být výsledky kvantifikovány [4]. 

 

5.3 ISO 9000 

 

 Dalšími  normami, které udávají metodiku pro ověřování softwaru a musí být 

dodrženy, jsou normy řady ISO 9000. Ty se sice zabývají především hromadnou výrobou, ale 

řeší také tvorbu softwaru. 
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6 HODNOCENÍ A OVĚŘOVÁNÍ MODELU 

 

 Proces hodnocení je velice důležitou součástí modelovacího procesu. Je potřebný  

pro stanovení přijatelného použití a mezí modelu požáru.  Modely nikdy nebudou fungovat 

dokonale a nikdy nebudou absolutně platné. To co je požadováno, je přijatelný rozsah 

provedení řešení. To, jaké řešení je považováno za přijatelné, určují garanti projektu, 

uživatelé nebo případně třetí strana. V současné době je snaha o to, aby se v budoucnu 

modely požáru rozšířily mimo požární laboratoře a používaly se při projektování,  

u hasičských sborů a dalších organizací. Dostatečné hodnocení nám zaručuje, že jejich použití 

bude přiměřené jejich vědeckému a technickému základu, že vybraný model bude odpovídat 

zamýšlenému účelu a že se můžeme spolehnout na úroveň výsledků. Díky tomu se můžeme 

vyhnout nechtěnému špatnému použití [5]. 

 Posouzení modelu zahrnuje především proces verifikace a validace všech jeho 

součástí. Tento proces probíhá již od samého začátku vývoje programu, je cyklický  

a opakovatelný (Obr. 3) [6]. Kontroluje se přesnost a platnost všech podprogramů, ale není 

možné hodnotit program pouze z jedné jeho součásti. Z těchto důvodů zůstává celkový proces 

kontroly platnosti a přesnosti vždy nezbytný k ověření celého modelu [7]. Verifikace je 

ustanovení, zda je věc provedena správně. Validace ověřuje, zda je provedena správná věc, 

jinými slovy zda jsou výsledky dané modelem platné. Takto jsou pojmy validace a verifikace 

vysvětlovány v USA, v Británii tvůrci a uživatelé modelů používají definici validace  

pro verifikaci a obráceně. 

 Vývoj programu pro matematické modelování včetně pozice verifikace a validace 

v tomto procesu je znázorněno ve schématech v přílohách A a B. 
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Obrázek 5 - Schéma procesu verifikace a validace [6] 

 

 

6.1 Verifikace 

 

 Vztahuje se k matematickému modelování pomocí počítačů a je doménou 

programátorů. Cílem verifikace je ověření, že program vyhovuje specifikaci. Jinými slovy, že 

program, tak jak je napsán, přesně popisuje model, tak jak byl navržen. Kontroluje se 

kompletní modelovací prostředí tzn. zdroje, teorie, předpoklady, algoritmy, kód z hlediska 

fyzikální reprezentace a matematické přesnosti [10]. Kontrola jejich správného použití musí 

být již uvnitř programu ( např. zobrazí výstrahu při překročení okruhu působnosti). Verifikace 

není spojená s vlastnostmi vztahů, které vytvořily model, ale zda byl přepočet vztahů 

reprezentovaných počítačem udělán správně. 

 Verifikace může probíhat různými způsoby např.: 

- statickým ověřováním, které nevyžaduje běh programu, a proto ho lze provádět 

v kterékoliv fázi vývoje programu 

- dynamickým ověřováním, které odvozuje vlastnosti programu na základě výsledků 

běhu programu nebo prototypu s vybranými vstupy 

Aplikace 
(skutečnost) 

Matematické 
modely 

Počítačový 
program 

Výpočetní 
model 

určení a zhodnocení 
jevů 

vývoj a 
ověření 

kvalifikované a uznávané 
analytické vyjádření 

použití, simulace 
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 Je prakticky nemožné kompletně verifikovat velké komplexní počítačové programy, 

jakými jsou matematické modely požáru. Z tohoto důvodu mluví někteří počítačový experti 

ne o verifikaci, ale o míře spolehlivosti programu. 

 Úspěšná verifikace respektive míra spolehlivost programu je založena na [10]: 

- kvalifikaci programátora 

- matematickém modelu a metodě řešení 

- zdokumentované verifikaci 

- délce využití programu v praxi 

- různorodosti využití programu 

- současném využití 

 

6.2 Validace 

 

 Cílem validace je ověření, že je program smysluplně specifikován a že pro použitý 

soubor vstupních dat podává správnou předpověď. Testuje shodu mezi chováním modelu  

a reálným problémem, který je modelován. Modely byly většinou získány přímo 

z konkrétních experimentů a byly podle nich kvalifikovány. To zaručuje platnost v určitém 

okruhu působnosti. Takže s validací programu musí být uvažováno už v průběhu jeho vzniku. 

Program použitý mimo svůj okruh působnosti nemusí nezbytně znamenat, že by byl vadný. 

 Pro validaci platí stejný problém jako pro verifikaci tedy, že program nemůže být 

absolutně validní. Je zde snaha se předpověďmi modelu co nejvíce přiblížit událostem, které 

se vyskytují v reálných podmínkách. Po aplikaci všech přiměřených validačních procedur 

nezískáme validní model, ale získáme dobrou znalost o všech jeho silných  

a slabých stránkách. Potom můžeme vyhodnotit závažnost přijatých zjednodušení a říci jaké 

to ve výsledku způsobilo změny. Znalost hranic použitelnosti předpovědních schopností 

modelu nám poskytuje náležitou důvěru v získané výsledky [10]. 

 Validace závisí na: 

- aspektech modelovaného reálného problému 

- typu použitého modelu 

- osobě požadující validaci 

- osobě interpretující závěry validace 
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7 DOKUMENTACE MODELU 

 

 Za účelem hodnocení předpovědní schopnosti, užitnosti a použitelnosti musí být 

tvůrcem modelu poskytnuta dostatečná dokumentace k umožnění nezávislého posouzení 

použitých teoretických předpokladů a matematických postupů. V dokumentaci by měla být 

plně popsána fyzikální báze programu, základní uspořádání programu, doporučená vstupní 

data, vytvoření výstupních dat a pokyny pro uživatele. Fyzikální základ by měl zahrnovat 

všechny matematické rovnice použité v programu. Rovnice by měly být v dokumentaci úplně 

vypsány a nebo by měl být připojen odkaz na volně dostupnou literaturu, ve které jsou tyto 

rovnice zmíněny. Další pokyny by měly být dostatečně rozebrány do takové míry, aby byl 

vyškolený odborník schopen jejich dodržením program napodobit bez toho, aby daný 

program použil. Součástí dokumentace by měla být také zpráva o každém provedeném 

hodnocení a ověření [2]. Dokumentace modelu se skládá z technické dokumentace  

a uživatelské příručky. Vodítkem pro dokumentaci modelovacího softwaru je ASTM E1472.  

 

7.1 Technická dokumentace 

 

 Tato dokumentace má obvykle podobu vědeckého nebo technického žurnálu a je 

potřebná pro hodnocení vědeckých podkladů. 

 Výčet některých důležitých bodů, které by měli obsahovat technické dokumenty 

programu pro modelování požáru, tak jak to popisuje technická zpráva  

ISO/TR 13887-3 [1]: 

 

- definice modelového případu požáru nebo poskytované funkce 

- všechny studie proveditelnosti a odůvodnění 

- teoretické podklady fyzikálních jevů a zákonů 

- předpoklady a meze použitelnosti 

- použité matematické postupy a výpočtové algoritmy včetně příslušných referencí 

- projednání přesnosti výsledků získaných důležitými algoritmy 

- seznam všech pomocných programů a externích datových souborů 

- výsledky všech hodnocení předpovědních schopností modelu 
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- odkazy na všechny studie, analytické zkoušky, porovnání, experimentální posouzení 

platnosti a kontroly kódu 

 

7.2 Příručka uživatele 

 

 Napomáhá k porozumění aplikace a metodiky modelu. Aby bylo možně správně 

připravit vstupní data a interpretovat výsledky, je nutné aby byla příručka stručná a jasná 

Pomocí uživatelské příručky musí být uživatel schopen nainstalovat software do počítače, 

pracovat s programem ve specifikovaném rozsahu parametrů a dospět k výsledkům 

uvedených vzorových příkladů. Příručka může obsahovat i další podklady jako je 

dokumentace o údržbě nebo programová dokumentace. Výčet některých důležitých bodů, 

které by měla obsahovat uživatelská příručka programu pro modelování požáru, tak jak to 

popisuje technická zpráva ISO/TR 13887-3 [1]: 

 

- souhrnný popis programu 

- popis základních provedených úkolů a použitých metod a postupů 

- specifikace počítačů, na kterých lze program realizovat včetně potřebných periferii 

- informace o instalaci programu 

- informace o programovacím jazyce, operačním systému a verzi programu 

- způsob zadáváni vstupních dat 

- seznam řídících příkazů 

- formu výstupních dat 
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8 OBECNÁ METODIKA KONTROLY MODELU POŽÁRU 

 
 Pojem model zahrnuje fyzikální, matematické a numerické předpoklady  

a aproximace použité k popisu procesu hoření a pohybu zplodin, k popisu reakce objektu, 

osob a požárně bezpečnostních zařízení. V této metodice se předpokládá, že je model  

ve formě počítačového programu [1].  

 K zjišťování chyb se využívá těchto postupů: 

- posouzení teoretického základu 

- kontrola zdrojového kódu 

- analytické zkoušky 

- empirické ověření 

- srovnání s jinými modely 

 

8.1 Druh a použití modelu 

 

 Proces hodnocení modelu se zabývá oblastmi, které jsou ve středu zájmu jeho 

uživatelů a tvůrců. Je důležité o jaký druh modelu se jedná (zónový model, model typu pole, 

model pro speciální účely) a jak bude používán (navrhování, rekonstrukce požáru, soudní 

spory). Použitý způsob hodnocení musí být podporován jak uživateli tak i tvůrci. Pracovní 

skupina, která hodnocení provádí, se skládá z kvalifikovaných a uznávaných odborníků 

nezainteresovaných na vývoji programu seznámených s problematikou. Tato skupina 

vypracuje nezávislou studii teoretických předpokladů a matematických postupů, použitých 

v modelu. To zahrnuje zavedení experimentálních, statistických a analytických technik, 

pomocí kterých se řeší důležité otázky týkající se modelu [2]. 

 

8.2 Posouzení teoretického základu 

 

 Teoretický základ modelu může být posouzen experty, kteří jsou plně obeznámeni 

s chemickými a fyzikálními jevy požáru. Hodnotí úplnost dokumentace z hlediska použitých 

předpokladů a aproximací. Dále by měli hodnotit přesnost dat použitých  

pro konstanty a implicitní hodnoty [1], a zda jsou v dostupné vědecké literatuře dostatečné 

vědecké podklady opravňující použité postupy a předpoklady [2]. 
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8.3 Zdrojový kód 

 

 Pro hodnocení je důležité, aby byl pracovní skupině poskytnut zdrojový kód 

programu. To však není vždy možné, zvláště když se jedná o komerční program. V případě, 

že je zdrojový kód k dispozici, měl by být program upraven tak, aby byl kód dostupný  

pro kontrolu. Kontrola by měla být prováděna třetí stranou a buď manuálně nebo automaticky 

[1]. Existují dva způsoby automatické kontroly zdrojového kódu. 

 Prvním způsobem je použití standardních metod pro kontrolu programové struktury  

a rozhraní. Těmito standardními metodami se myslí programy, které jsou obsaženy přímo 

v modelu a provádějí automatickou kontrolu. Tyto programy kontrolují správnost rozhraní, 

nedefinované nebo špatně definované (použité) proměnné a konstanty, a úplnost cyklů  

a vláken. Nekontrolují správnost numerického použití konstant nebo proměnných, ale zda 

jsou správně použity v syntaktickém smyslu. 

 Druhým způsobem je spuštění programu na různých počítačových platformách  

a za použití různých operačních systémů. Předpokladem pro takovou kontrolu je 

implementace použitého programovacího jazyka na těchto platformách. [5] 

 Cílem kontroly je zjistit nepravidelnosti a nekonzistenci zdrojového kódu. Tato 

kontrola zvýší důvěru ve schopnost programu spolehlivě zpracovat vstupní dat, neposkytuje 

nám však informace o jeho použitelnosti a přesnosti [1]. 

 

8.4 Analytické zkoušky 

 

 Jestliže má daný problém matematické řešení, potom jsou dobrý způsobem  

pro ověření analytické zkoušky. Výsledky získané modelem můžeme ověřit jejich 

matematickým řešením. Většinou jsou analyticky testovány jednotlivé části modelu  

tzv. sub-modely. Ne vždy však existuje analytické řešení, zvláště v případě komplexních 

scénářů, které jsou pro takový způsob ověření příliš komplikované [1]. 
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8.5 Srovnání předpovědí modelu s experimentálními výsledky 

 

 Důvěra uživatele v model je zvýšena, když se zkušenosti uživatele shodují 

s předpověďmi modelu. To vychází z úspěšné rekonstrukce reálných požárů nebo skrze 

srovnání předpovědí modelu s daty získanými experimentálně. Srovnání předpovědí modelu 

s experimentálními daty je velmi dobrým způsobem pro hodnocení modelu  

(viz obr. 6 a 7). Takovým ověřením se zaručuje, že se neslučují chyby v jednotlivých 

podprogramech k vytváření nesprávných předpovědí. Předpovědi programu by měli být 

tvořeny beze vztahu k experimentálním datům užitým pro srovnání. Toto omezení 

samozřejmě nezahrnuje potřebné vstupní data, které mohly být získány zkoušením nebo 

velkorozměrovými testy. Je potřeba vzít v úvahu nejistoty měření. Tvůrci modelu se nesmí 

pokoušet doslovně srovnat výsledky modelu a výsledky empirických měření [1]. 

 

8.6 Srovnání modelu s již existujícími programy 

 

 Nový model lze srovnat s modely, které jsou již ověřené a používají se v praxi. Pokud 

je posuzovaný model správně sestrojen, měl by dojít při zadání stejných vstupních dat  

ke stejnému výsledku (viz obr. 6 a 7). Pomocí podobných srovnání lze odhalit slabiny 

modelu, které se následně odladí. Aby bylo toto srovnání akceptovatelné, musí být provedeno 

důsledně [1].  
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Obrázek 6 - Naměřený vs. předpověděný nárůst teploty horní horké vrstvy [4] 

 

 

Obrázek 7 - Naměřený vs. předpověděný radiační tepelný tok na horizontálně a vertikálně  
orientované cíle [4] 
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8.7 Příčiny nevhodných postupů a chybných předpokladů 

 

  Použitím uvedených způsobu ověřování, by měly být zjištěny nevhodné postupy  

a chyby, které se v modelu vyskytují (viz tab.1). Tyto nedostatky mohou vzniknout z těchto 

příčin [1]: 

- použití nevhodných algoritmů a fyzikálních vztahů 

- použití špatných konstant a implicitních hodnot 

- zjednodušení popisovaných jevů opomenutím některých procesů doprovázejících 

požár 

- špatné numerické řešení soustav rovnic 

- chyby v programu 

 

Tabulka 1 - Postupy pro zjištění chyb a nedostatků modelu [1] 

Postup 
Chybný 

algoritmus 

Nesprávné 

konstanty 

Chybějící 

postupy 

Špatný 

numerický 

postup 

Chyby 

v kódu 

Posouzení 

teoretického 

základu 

X X X X  

Kontrola 

zdrojového 

kódu 

    X 

Analytické 

zkoušky 
  X  X 

Empirické 

ověření 
 X X  X 

Srovnání 

s jinými  

modely 

X X X   
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9 MATEMATICKÁ A NUMERICKÁ PŘESNOST 

 

 Z důvodu, že jsou matematické modely požáru příliš komplexní a lze pro ně jen těžko 

najít analytické řešení, je nutné hledat aproximativní řešení získané pomocí numerických 

způsobů. Pro uplatnění numerických metod řešení je potřeba, aby byl nejprve souvislý 

matematický model tzv. diskretizován. To znamená, že  spojité proměnné rozdělíme  

na jednotlivé segmenty o určitém intervalu ohraničené okrajovými podmínkami. Diskretizace 

se provádí aproximací podle nespojitého numerického modelu. Čím lépe diskrétní model 

napodobuje vlastnosti souvislého modelu, tím lepší je aproximace řešení souvislého modelu. 

Pokud budeme snižovat diskretizační parametry (časové kroky, prostorovou mřížku atd.), 

dosáhneme požadované konvergence diskrétního řešení k řešení souvislého modelu. Cílem je 

splnit požadavky konzistence (diskrétní model se přibližuje k souvislému) a stability 

(nerostou chybové podmínky). 

 V případě matematických modelu požáru se jedná o řešení nestacionárního problému. 

Diskretizace se provádí postupně. Provedením prostorové diskretizace parciálních 

diferenciálních rovnic získáme soustavu obyčejných diferenciálních rovnic vyššího řádu a 

provedením časové diskretizace (metodou konečných rozdílů nebo konečných prvků).  Poté 

transformujeme soustavu diferenciálních rovnic na soustavu lineárních nebo nelineárních 

algebraických rovnic. Nakonec použijeme k výpočtu soustavy algebraických rovnic nějakou 

numerickou metodu např. Gaussovu nebo Newtonovu [1]. 

 

9.1 Problémy typu „stiff“ 

 
 Jednotlivé procesy a jejich vzájemné interakce probíhají v různých časových krocích 

v průběhu výpočtu. Jedná se například o chemické a tepelné procesy,  

a mechanickou reakci. Protože se jejich časová měřítka hodně liší, způsobuje to numerické 

obtíže a některé z těchto problému se označují stiff. Stiff problémy zpomalují výpočet 

v důsledku zvětšení nároků na výkon počítače. Místo toho, aby algoritmus řešil zadaný úkol, 

soustředí se na řešení stiff problémů a tím zbytečně zatěžuje počítač. K eliminaci těchto 

nežádoucích projevů spojených se stiff problémy, byly vyvinuty speciální algoritmy. 

 Výsledkem diskretizace obyčejných diferenciálních rovnic v prostoru může být stiff 

diskrétní model. Tyto problémy mohou vzniknout i když původní problém stiff nebyl [1]. 
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9.2 Podmíněnost úloh a stabilita algoritmů 

 

 Model je použitelný, jen když je korektní. Korektní model má jednoznačné řešení  

a výstupní data jsou spojitou funkcí vstupních dat. Nekorektnost je dána velkým rozptylem 

vstupních dat nebo také špatnou formulací úlohy. Korektnost je spojena s chybou, která se 

vyskytuje ve vstupních datech. Při aproximacích provedených numerickými metodami 

výpočtu se chyba může zvětšovat. V souvislosti s chybou vstupních dat mluvíme  

o podmíněnosti úlohy. Úloha je dobře podmíněna tehdy, když malá změna vstupu způsobí 

malou změnu ve výstupu [13].  

 Když bude úloha dobře podmíněná bude také stabilní. Zajímá nás stabilita jak stálých 

tak dočasných algoritmů. Podmínky stability se mohou u nelineárních úloh měnit v průběhu 

výpočtu. Aby bylo možné stabilitu zachovat, musíme v co nejkratším intervalu sledovat 

změny řešení a to i tehdy, když je možné použít intervaly delší. Posouzením stability si 

ověříme konvergenci řešení. Záleží na délce integračního kroku, která může být algoritmem 

omezená a nebo neomezená. Při omezení jde o algoritmus podmíněně stabilní a při neomezení 

o algoritmus nepodmíněně stabilní. Například při diskretizaci metodou konečných prvků 

(podmíněně stabilní algoritmus) je délka integračního kroku odvozena  

od nejmenšího prvku diskretizace, takže čím menší prvky tím je delší celkový čas řešení. 

Nestabilní algoritmy mohou mít neomezená a oscilující řešení. Je nutné si uvědomit, že  

i při stabilním souvislém modelu, může být použitá numerická metoda nestabilní.  

Při použití některých nepodmíněně stabilních algoritmů může dojít k chybě z důvodu 

zanedbání rychle se rozvíjejících jevů, kterým je například požár [1]. 

 

9.3 Zdroje a druhy chyb numerických metod 

 

 Chyba je odchylka vypočtených hodnot od hodnot naměřených při řešení reálného 

problému a mohou vzniknout z různých důvodů [13]. 

 Chyby vzniklé při tvorbě modelu: 

- matematický model je pouze náhradou za reálný fyzikální problém a proto je  

do určité míry idealizován 

- vstupní údaje jsou měřeny pomocí měřících přístrojů, které mají určitou přesnost 
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 Chyby vzniklé při počítačovém zpracování: 

- numerické metody neposkytují naprosto přesné výsledky, ale aproximace 

- při výpočtu jsou použity špatně podmíněné úlohy nebo nestabilní algoritmy 

- proměnné jsou různého řádu a jsou zaokrouhleny na určitý počet desetinných míst, 

hromadí se zaokrouhlovací chyby 

- řešení problému je nad hardwarové možnosti počítače, který máme k dispozici 

 

9.4 Kontrola konzistence a stability 

 

 V různých druzích matematický modelů požáru jsou použity různé numerické metody 

výpočtu (nejčastěji metoda konečných rozdílů a nebo metoda konečných prvků)  

a od toho se odvíjí jejich numerická konvergence. Z toho vyplývá, že nelze stanovit jeden 

univerzální postup pro kontrolu konzistence a stability použité numerické metody. 

 Numerická metoda je konzistentní pokud se při zmenšováním diskretizačního kroku 

zmenšuje také chyba. Jedním ze způsobů, kterým lze zvýšit důvěryhodnost použitého 

numerického výpočtu, je právě změna diskretizačního kroku. Tento postup však nelze použít 

k potvrzení správnosti získaného řešení. Dalším problémem může být náročnost výpočtu  

na hardwarové vybavení počítače. To se projevuje při přílišném zjemnění ve složitějších 

modelech, jakými jsou požární modely typu pole [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 29 - 

10 NEJISTOTY DAT 

 

 Pro srovnání modelu požáru s experimentálními výsledky je důležitá použitelnost 

naměřených dat. Při jakémkoliv měření se dopouštíme chyby a proto musíme k naměřenému 

výsledku přidat informaci o nejistotě měření. Chyba měření je rozdíl mezi naměřenou 

hodnotou a správnou hodnotou měřené veličiny. Nejistota měření je údaj přidaný k výsledku 

měření a charakterizuje rozptyl hodnot. Skládá se z části náhodné (různé výsledky  

při opakované měření za stálých podmínek) a systematické (stejná chyba při opakovaném 

měření). Každá tato část je reprezentována pravděpodobnou standardní odchylkou tzv. 

standardní nejistotou [1]. 

 V technické zprávě ISO/TR 13387-3 je popsán postup pro hodnocení nejistot měření, 

který používá Mezinárodní rada pro míry a váhy. Tato organizace dělí nejistoty podle 

způsobů hodnocení do dvou skupin: 

• standardní nejistoty typu A 

- tento typ nejistot je stanoven hodnocením výsledků pomocí statistických 

metod 

- příčiny těchto nejistot nejsou známé 

- s počtem měření klesá jejich hodnota 

• standardní nejistoty typu B 

- tento typ nejistot je stanoven jinými metodami, než je statistické zpracování 

výsledků 

- určují se pro všechny identifikované zdroje měření 

- nejsou závislé na opakovaném měření 

- nejčastěji vycházejí z předchozích měření, zkušeností, specifikace  

a kalibrace 

- sloučením nejistot ze všech zdrojů, vznikne výsledná standardní nejistota typu 

B 

 

 Většinou nám nestačí znát pouze jeden typ nejistoty a proto se určuje výsledná 

kombinace typu A a B. Sloučení obou typů standardních nejistot se nazývá kombinovaná 

standardní nejistota. Tento druh nejistoty se používá, když máme výsledek měření složený 

z hodnot více veličin. 
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 Pokud chceme znát interval, ve kterém leží většina naměřených hodnot, musíme 

vynásobit kombinovanou standardní nejistotu koeficientem rozšíření. Tím získáme rozšířenou 

nejistotu měření. Při použití rozšířené nejistoty měření musíme také uvést hodnotu použitého 

koeficientu rozšíření. 

 O provedeném měření se vypracuje zpráva o výsledku a nejistotě. Tato zpráva 

obsahuje tyto informace [1]: 

- jednotlivé části standardní nejistoty a popis metody použité pro jejich posouzení 

- stupně volnosti 

- hodnota kombinované standardní nejistoty 
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11 ANALÝZA CITLIVOSTI 

 

 Analýza citlivosti modelu spočívá v posouzení, do jaké míry ovlivňuje změna 

vstupních dat výsledný model. Pro analýzu citlivosti nejsou důležité pouze změny 

v základních vstupních parametrech, ale také změny v empirických a numerických datech, 

jako je například časový krok. Provedení analýzy citlivosti u komplexního modelu požáru 

není jednoduché a liší se v závislosti na zamýšlené aplikaci. Analýza se provádí zejména 

z těchto důvodů [1]: 

- určení důležitých proměnných modelu 

- určení použitelného výpočetního rozsahu hodnot všech vstupních proměnných 

- zjištění citlivosti výstupních proměnných v závislosti na vstupních datech 

 

Analýza citlivosti musí být připravena tak, aby bylo její provedení uskutečnitelné  

a v rovnováze s vloženou prací. 

 Normové vodítko ASTM E1355 obsahuje souhrnný návod, jakým způsobem by měla 

být provedena analýza citlivosti matematických modelů požáru. Tato norma popisuje dva 

způsoby, kterými lze analýzu citlivosti provést: 

- metoda parciálních derivací, při které se provede parciální derivace všech sledovaných 

hodnot a ty se pak použijí k posouzení 

- metoda povrchové reakce, při které se vytvoří lépe analyzovatelný zjednodušený 

model a na tom se pak provede posouzení 

 

 V modelech se vyskytují dva druhy parametrů, jsou to parametry vnitřní a vnější. 

Vnitřní parametry vyjadřují míru shody fyzikálních a chemických vlastností v kontrastu 

s reálným problémem. Tento druh parametrů je většinou pevně daný, ale existují modely, 

které uživateli dovolují je upravit. Jako vnější parametry označujeme vstupní data. Vstupní 

data vkládá uživatel a může je různě měnit [1]. Do této skupiny parametrů patří: 

• Okolní podmínky 

- vnitřní a vnější teplota a tlak 

- rychlost větru 

- relativní hustota 

• Popis prostoru 

- základní rozměry (šířka, délka, výška) 
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- použité materiály (tloušťka, tepelná vodivost, tepelná kapacita, hustota apod.) 

- horizontální a vertikální otvory v obvodových a dělicích konstrukcích 

(rozměry, tvar, umístění) 

• Specifikace požáru 

- umístění zdroje požáru 

- vlastnosti paliva (molární hmotnost, kyslíkové číslo, teplota vznícení atd.) 

- průběh požáru (intenzita úbytku hmotnosti, rychlost uvolňování tepla atd.) 
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12 SROVNÁNÍ S POŽÁRNÍMI ZKOUŠKAMI 

 

 Požární zkoušky se dělí na dvě kategorie, jsou to laboratorní experimenty  

a velkorozměrové zkoušky. Obě tyto kategorie nám poskytují dobrou úroveň srovnání, zda se 

model shoduje se skutečnými požáry. Velkorozměrové požární zkoušky nám poskytují více 

kvalitativní výsledky v případě, kdy model napodobuje skutečné podmínky požáru (viz Obr. 

8). Pomocí laboratorních experimentů získáme detailní údaje, které při srovnání zdůrazní 

slabiny individuálních jevů pozorovaných v modelu. Požární zkoušky mají  

pro hodnocení modelu požáru význam pouze tehdy, když je jich provedeno dostatečné 

množství. U většího počtu zkoušek se vyzkouší různé kombinace při zadávání proměnných, 

projeví se přirozená variabilita zkoumaného jevu a vliv nejistot experimentálních dat. 

Vhodným prostředkem pro vyhodnocení  a následné srovnání zkoušek a modelu jsou grafy, 

které nám poskytují informace bez přílišných detailů. V grafech lze například znázornit 

časovou závislost mezi výsledky zkoušek a výsledky zprostředkovaných modelem. Pro 

posouzení jak moc jsou rozdíly a chyby významné se používají statistické metody. Úroveň 

shody zkoušek a modelu se obvykle popisuje jako „příznivá“, „přijatelná“ apod. 

 Aby bylo možné takovéto požární zkoušky použít ke srovnání, je důležité, aby byly 

důkladně připraveny a provedeny. Po úspěšném provedení požární zkoušky se pečlivě 

zdokumentují výsledky a všechny pozorované jevy, tak aby bylo možné je archivovat  

pro pozdější použití. Výsledky požárních zkoušek se zapisují do databází, které ale neobsahují 

informace o přesnosti použitých měřících přístrojů apod. Jednou z takových databází je 

například FDMS od Národního institutu pro standardizaci a technologii z USA. V této 

databázi jsou uloženy všechny potřebné údaje nutné pro hodnocení modelu. V technické 

zprávě ISO/TR 13387-3 je seznam typů požárních zkoušek obsažených v FDMS, které se 

používají k hodnocení modelu požáru v místnosti. Jsou to tyto zkoušky [1]: 

- jednotlivá místnost s nábytkem 

- jednotlivá místnost s nábytkem a stěnami 

- tři místnosti s chodbou 

- čtyři místnosti s chodbou 

- vícepodlažní budova 

- zkouška v rohu místnosti 

- zkouška s kónickým kalorimetrem 

 



- 34 - 

 

Obrázek 8 - Velkorozměrová požární zkouška provedená NIST v rámci projektu zaměřeného na validaci 
modelu požáru [4] 

 

12.1 Scénáře 

 

 Požární zkoušky se provádějí podle daných scénářů, které jsou důležité  

pro uživatele modelu. Tyto scénáře musí zahrnovat dostatečné informace (popis objektu, 

otvory umožňující ventilaci, propojení místností, použité materiály, objemy prostorů, scénář 

zapálení, okrajové podmínky), aby mohly být provedeny vhodné experimenty  

a simulace. Každý proces hodnocení modelu by se měl soustředit na oblasti, které testují spíše 

meze modelu než oblasti, ve kterých se u modelu předpokládá správná předpověď [2]. 
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13 SHRNUTÍ ZJIŠTĚNÝCH POZNATKŮ A JEJICH 

ZHODNOCENÍ 

 

 Problematika ověřování matematických modelů požáru je velmi široká a zahrnuje 

znalosti z mnoha vědních oborů. Je to způsobeno tím, že samotný fenomén požáru je velice 

složitý a je ovlivňován mnoha faktory. Tvůrci modelů se snaží ve svých programech zohlednit 

co nejvíce těchto vlivů, aby se výsledná simulace co nejvíce blížila reálnému prostředí. To 

vyžaduje úzkou spolupráci mezi experty s oborů fyziky, chemie, matematiky, výpočetní 

techniky, požární ochrany, stavebnictví. Spolupráce těchto expertů je nutná jak při tvorbě 

programu pro matematické modelování požáru, tak při jeho ověřování. 

 Z výše popsaných metod je patrné, že proces verifikace, který zahrnuje hlavně 

posouzení teoretického základu, programového kódu a numerických postupů, je doménou 

především fyziků, matematiků a programátorů. Naopak proces validace, při kterém se 

výsledky modelu srovnávají s velkorozměrovými požárními zkouškami, laboratorními 

experimenty a jinými programy, je mnohem víc spojený s praktickou stránkou věci, a proto 

jej také provádějí experti z dotčených oborů, jako jsou pracovníci výzkumných ústavů  

a laboratoří a příslušníci hasičského sbor. 

 Ověřování matematických modelů požáru nelze chápat jako izolovanou činnost, která 

následuje až po vytvoření programu, ale jako nedělitelnou součást celého vývoje  

a následného užívání modelu. Metody ověřování, které jsou popsány v této práci patří mezi ty 

základní a jsou víceméně společné pro všechny typy matematických modelů požáru. Určité 

rozdíly mohou být mezi ověřování zónových modelů a modelů typu pole, respektive mezi 

jednoduššími a složitějšími modely. 

 

13.1 Matematické modely požáru a jejich ověřování ve světě a v ČR 

 

 Počítačové programy pro matematické modelování požáru jsou vyvíjeny jak v Evropě 

tak i v zámoří (USA, Japonsko). Ve většině případů je vývoj těchto programů spojen 

s výzkumnými prácemi na univerzitách např. University of Greenwich, University of Liege 

nebo Worcester Polytechnic Institut. Ve Spojených státech je tento vývoj podporován 

národním institutem pro standardy a technologie (NIST). Ověřování matematických modelů 

není v zahraničí žádnou novinkou. Matematické modely se využívají v operačním výzkumu  
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a expertních systémech. Znalosti z ověřování těchto modelů mohou být do určité míry 

aplikovány také na modely požáru. Pro většinu zemí je společné to, že ověření správnosti  

a použitelnost modelů zajímá nejen akademiky, ale také státní organizace. Je to způsobeno 

tím, že jsou to právě státní organizace, které tyto modely často využívají ve svých projektech.  

Například v USA byly matematické modely požáru využity při posouzení požární bezpečnosti 

v jaderných elektrárnách nebo byly přijaty jako důkazní materiál soudních sporech. 

 Země, ve kterých probíhá vývoj modelovacích programů, spolu spolupracují  

při ověřování. Poskytují si vzájemně data potřebná pro srovnání modelů s požárními 

zkouškami. Za tímto účelem byla v USA státní organizací  NIST vyvinuta počítačová 

databáze FDMS, ve které mohou být prezentovány výsledky z provedených 

velkorozměrových zkoušek a laboratorních experimentů. Výsledky zapsané v této databázi 

pak mohou využít pracovní týmy provádějící ověřování modelu požáru v různých zemích. 

 Je patrná snaha převést modely požáru z akademických kruhů do soukromého sektoru. 

V evropské unii vyšla norma EN 1991-1-2, která je platná také v ČR a ve které se dovoluje 

pro výpočet teplotních křivek užít matematické modely požáru. Byla také vytvořena 

Technická zpráva ISO/TR 13387, která se zabývá řešením požární bezpečnosti staveb a je v ní 

zahrnuto i používání matematický modelů požáru. V části 3 této zprávy jsou popsány metody 

ověřování matematických modelů požáru. 

 V České republice momentálně neprobíhá vývoj žádného programu  

pro matematické modelování požáru. Modely požáru se využívají především při práci  

na vysokých školách konkrétně na VŠB – TU Ostrava na fakultě bezpečnostního inženýrství 

a pak také na ministerstvu vnitra v programech zaměřených na výzkum  

a vývoj. 

 

13.2 Návrh změn a zlepšení 

 

 Matematické modelování požáru pomocí počítačových programů již sice probíhá 

zhruba od 80. let 20. století, ale přesto není ještě příliš začleněno v praxi. Klíčem k většímu 

rozšíření modelů požáru je právě rozvoj ověřovacích metod, které nám zaručí, že jsou 

modelové simulace a předpovědi správné. Tomu by mohlo napomoci například větší rozšíření 

modelů mimo university a státní instituce mezi projektanty ze soukromého sektoru. 

Zainteresování těchto projektantů by jistě přineslo nové informace o využitelnosti modelů  

v praxi. 
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 Dnes jsou již k dispozici standardy zaměřené na ověřování matematických modelů. 

Tyto standardy však podávají jen základní informace o vhodných metodách. Bylo by dobré, 

kdyby byly tyto standardy více rozpracovány, tak aby tvůrcům a uživatelům poskytly 

komplexnější informace o postupech ověřování. 

 Modelování není pouze národní záležitostí. Vyvinuté programy jsou užívány všude na 

světě a při jejich ověřování spolupracují experti z mnoha zemí. Tato mezinárodní spolupráce 

je velmi prospěšná, a proto by měla být co nejvíce podporována. 

 Vývoj a ověřování modelů je úzce spojeno s rozvojem výpočetní techniky. Čím 

výkonnější výpočetní techniku máme k dispozici, tím náročnější mohou být i modely a tím 

lepší může být i úroveň ověření. Tento rozvoj je v posledních letech velmi rychlý  

a to způsobuje komplikace při aktualizaci norem zabývajících se ověřováním modelů. 

Instituce, které tyto normy vydávají by měli být pružnější a více držet krok s vývojem. 
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14 ZÁVĚR 

 

 Vývoj v oblasti modelování požáru pomocí počítačových programů je pořád rychlejší 

a výpočetní technika se používá v požárním inženýrství ve stále větším měřítku. Zavedení 

modelů požáru do praxe zjednoduší práci projektantů a poskytne jim prostředek, kterým bude 

možné objektivně srovnávat výsledky z různých zemí. Díky tomu získáme přijatelná měřítka 

pro stanovení shody a tím zmenšíme bariéry v mezinárodním obchodu se 

stavebními materiály, výrobky, projekty a konstrukcemi.  

 Aby bylo možné spolehnout se na výsledky předpovědí, které byly získané 

počítačovými modely je nutné, aby  mezinárodní a národní standardy upravily použití modelů 

požáru v praxi. Je potřeba stanovit všeobecné podmínky pro ověřování modelů, které budou 

akceptovatelné vývojáři i uživateli. V současné době se na takových standardech již pracuje  

a je jen otázkou času, kdy budou implementovány i do našich norem. Jedním z takových 

standardů je technická zpráva ISO/TR 13887-3, která byla výchozím dokumentem pro 

vypracování této práce. 

 Práce podává základní informace o metodách vhodných pro správné a odbornou 

veřejností akceptovatelné ověření matematických modelů požáru. V závěru práce je shrnutí 

výše popsaných metod ověřování, zhodnocení současného stav jak v zahraničí tak v České 

republice a nakonec určení oblastí, které by bylo vhodné změnit či zlepšit.  Všechny cíle, 

které byly zadány v úvod, byly dosaženy. 
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Příloha A: Základní kroky modelovacího procesu 

 

POPIS PROBLÉMU 

LOKALIZACE SYSTÉMU 

VOLBA PODPŮRNÉ TEORIE 

FORMULACE MODELU 

ANALÝZA DATOVÝCH POŽADAVKŮ, 
SBĚR DAT 

VÝVOJ POČÍTAČOVÉHO 
PROGRAMU 

ODLADĚNÍ POČÍTAČOVÉHO 
PROGRAMU 

VÝVOJ ALTERNATIVNÍCH ŘEŠENÍ 

HODNOCENÍ MODELU 
VÝSTUPŮ / VÝSLEDKŮ 

PREZENTACE 
VÝSLEDKŮ / PLÁNŮ 

VÝVOJ SERVISNÍCH PROCEDUR 
MODELU 

PŘEVOD SYSTÉMU UŽIVATELŮM 

VERIFIKACE 

VERIFIKACE POČÍTAČOVÉHO 
MODELU PROVĚŘUJE, ZDA  
MODEL FUNGUJE TAK JAK 
BYLO ZAMÝŠLENO. 
VERIFIKACE MŮŽE OVĚŘIT 
NĚKOLIK KROKŮ VÝVOJE 
MODELU. 
 

VALIDACE 

VALIDACE PROVĚŘUJE 
SOULAD MEZI VÝSTUPY 
MODELU A 
ZKOUMANOU 
REALITOU. ZÁVISÍ NA 
DOSTUPNÉ 
DOKUMENTACI. 
VALIDACE MŮŽE 
OVĚŘIT NEBO 
ZHODNOTIT MNOHO 
KROKŮ VÝVOJE 
MODELU. 
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Příloha B: Vývoj modelu v interakci s reálným problémem 

 

SKUTEČNOST 

CÍLE MODELOVÁNÍ 

PŘÍJMUTÁ ZKOUMANÍ 
(ČÁST SKUTEČNOSTI) 

ANALÝZY PODSYSTÉMŮ 

SHRNUTÍ MODELOVANÉHO 
SYSTÉMU 

(SOUBOR TEORIÍ) 

KALIBRACE 
MATEMATICKÉHO MODELU 

POČÍTAČOVÝ SIMULAČNÍ 
MODEL 

ZÁVĚRY 

PUBLIKACE S DATY A 
METODAMI 

ZAMÍTNUTÍ / PŘIJETÍ 

VERIFIKACE 

VALIDACE 

POKUSY 
S MODELEM  A 

V REÁLU 

HODNOCENÍ 
JINÝMI 

VÝVOJÁŘI 

VEŘEJNÁ DEBATA 

HODNOCENÍ 
ODBORNÍKY 

REGULACE 
GARANTA 
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