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Cíl pravděpodobnostního výpočtu 
 
Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti jednoho stropního nosníku skládaného stropu YTONG Bílý strop 
namáhaného ohybem. Statické schéma je vidět na obrázku 1. 

 
 
Řez tímto nosníkem zobrazuje obrázek 2. Nosník má tvar T-průřezu a po stranách na něm leží stropní 
vložky. Šrafovaná část je z betonu C20/25 a výztuž z oceli 10 505 (R). 
 

 
 
Výpočet se bude zabývat I. mezním stavem (mezní stav únosnosti). 

Teoretické podklady pro výpočet 
 
Pro pravděpodobnostní výpočet bylo nutné sestavit soustavu rovnic. 
 
Na únosnost zvoleného stropního nosníku má největší vliv plocha průřezu výztuže. Ta je v tomto případě ze 
tří prutů oceli 10 505 (R). Střední prut má průměr 14 mm, zatímco krajní mají průměr 10 mm. Ze zmíněných 
údajů je tedy možné nejprve vypočítat plochu. 
 

𝐴𝑠 = 𝜋 ∗  𝑟1 + 2 ∗ 𝑟2 
2 

 
Z toho na základě pevnosti oceli vypočteme sílu působící v tažené výztuži. 
 

𝐹𝑠 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦𝑑  

 
Dále je nutné zjistit výšku tlačené oblasti betonu. Šířka beff je efektivní šířka tlačené oblasti. 
 

𝑥 =
𝐹𝑠

0,8 ∗ 𝑏𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝜂 ∗ 𝑓𝑐𝑑
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Po vypočtení těchto hodnot můžeme zjistit konečnou únosnost celého nosníku, kde d je vzdálenost od 
působiště tahové síly ve výztuži k hornímu okraji nosníku. 
 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐹𝑠 ∗ (𝑑 − 0,4𝑥) 
 
Pro výpočet potřebujeme samozřejmě znát i zatížení. Proto určíme maximální moment na prostém nosníku. 
 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
1

8
∗ 𝑞 ∗ 𝑙2 

 
Zatížení q je dáno součtem stálého zatížení (DL) a užitného zatížení (SL). 

Popis funkce spolehlivosti 
 
Funkce spolehlivosti byla dána jako RF = R – S, kde R je vyjádřeno jako ohybová únosnost nosníku MRd a S je 
dáno maximálním zatížením Mmax působícím na zvoleném nosníku. 

Vstupní parametry 
 
Pro samotný výpočet spolehlivosti konstrukce je nutno udělat několik dílčích výpočtů. 
 
Zjistíme působiště tahové síly ve výztuži. 
 

𝑑 = ℎ − 𝑐𝑛𝑜𝑚 −
𝑟1

2
= 250 − 15 − 7 = 228 𝑚𝑚 

 
Určíme efektivní šířku tlačené oblasti. 
 

𝑏𝑒𝑓𝑓 ,1 = 0,2 ∗ 𝑏1 + 0,1 ∗ 𝑙0 = 0,2 ∗ 0,25 + 0,1 ∗ 6,2 = 0,67 𝑚 

 
Tato hodnota je však větší než b1, které je rovno 0,25 m. Proto do dalšího výpočtu bereme nižší hodnotu. 
 

𝑏𝑒𝑓𝑓 = 2 ∗ 𝑏1 + 𝑏𝑤 = 2 ∗ 0,25 + 0,08 = 0,58 𝑚 

 
Nyní vypočteme zatížení působící na nosník. 
 

NÁZEV gK [ kN/m ] γ gD [ kN/m ] 

Stropní vložka 5 * 0,097 = 0,485 1,35 0,655 

Železobeton 25 * 0,045 = 1,125 1,35 1,519 

CELKEM 2,174 

NÁZEV qK [ kN/m ] γ qD [ kN/m ] 

Užitné zatížení 4 * 0,58 = 2,32 1,5 3,48 

Grafy variabilních proměnných 
 
Následující grafy byly vytvořené v HistAnu či převzaté z ProbCalcu. 
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K dispozici je histogram pro ocel s charakteristickou pevností fy = 235 MPa. Proto bylo nutné tento 
histogram upravit. Původní histogram byl vynásoben hodnotou 2.12766 (což je 500 MPa / 235 MPa). 
 

 
Obr. 3 – Výsledný histogram pro ocel 10 505 (R) 

 
Obdobnou úpravu bylo nutné učinit pro beton, u nějž je k dispozici histogram pro charakteristickou pevnost 
fc = 35 MPa. Histogram byl proto přenásoben hodnotou 0.57143 (jedná se o hodnotu 20 MPa / 35 MPa). 
 

 
Obr. 4 – Výsledný histogram pro beton C20/25 

 
Dalšími proměnnými je průměr prutu ocelové výztuže a tloušťka betonové vrstvy. Tyto hodnoty jsou 
vyjádřeny normálním parametrickým rozdělením se střední hodnotou 1, která se pohybuje v rozmezí ±5 %. 
 

 
Obr. 5 – Normální parametrické rozdělení 
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Variabilní je samozřejmě i zatížení. Variabilita stálého i užitného zatížení je vyjádřena histogramy 
z ProbCalcu. 
 

 
Obr. 6 – Stálé zatížení (DEAD1.dis) 

 

 
Obr. 7 – Užitné zatížení (SHORT1.dis) 

Grupy vstupních veličin 
 

a) První grupou bylo vyjádření pevnosti oceli fy, ze které je vyrobena výztuž. Jelikož se jedná o 
prefabrikovaný nosník, u nějž nemůžeme ovlivnit kvalitu ocelové výztuže, rozhodl jsem se 
histogram (viz obr. 3) podělit bezpečnostním koeficientem 1.15 (jak byl stanoven v přednormě 
Eurokódu). 
 
Výsledné vyjádření grupy, kde F500.dis je histogram (viz obr. 3) dělený koeficientem 1.15. 

 

𝑓𝑦 =
𝐹500

1.15
 

 
 

 
b) Druhou grupou je variabilita průřezové plochy ocelové výztuže v závislosti na proměnném průměru 

prutu. 
 
Průměr prutu je vyjádřen normálním parametrickým rozdělením (viz obr. 5). 

 
𝐴 = 𝜋 ∗  2 ∗ 0.0052 + 0.0072 ∗ Ø2 
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c) Další grupou je výpočet proměnné X v závislosti na pevnosti betonu fc. Pevnost betonu je vyjádřena 
jako histogram F20.dis dělený bezpečnostním koeficientem 1.5 pro beton. Dále zde vstupuje do 
výpočtu šířka tlačené oblasti betonu beff = 0.58 m. 

 

𝑋 =
0.4

0.8 ∗ 0.58 ∗ 𝐹20
1.5

 

 
d) Poslední grupou je jednoduchý výpočet variability vzdálenosti ocelové výztuže od horního okraje 

betonové vrstvy. Opět je zde použito normální parametrické rozdělení (viz obr. 5). Střední hodnotu 
228 mm získáme vynásobením histogramu Parametr.dis a této hodnoty. 

 
𝐷 = 228 ∗ 𝑂 

 
Výsledné histogramy jsou znázorněny na obrázcích 8 až 10 níže. 
 

  
Obr. 8 a 9 – Výsledné histogramy Fy a A po grupování 

 

  
Obr. 10 a 11 – Výsledné histogramy X a D po grupování 

Zefektivnění optimalizace 
 
Pro vyšší rychlost byla zvolena grupa všech 
vstupních veličin do jednoho histogramu. Výpočet 
únosnosti R se tedy zjednodušil z 

𝑅 = 𝐴 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝐷 − 𝑋 ∗ (𝐴 ∗ 𝑓𝑦)2 

na jednoduchou rovnici R=RES, kde 
𝑅𝐸𝑆 = 𝐴 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝐷 − 𝑋 ∗ (𝐴 ∗ 𝑓𝑦)2 

a vstupní hodnoty pro výpočet grupy RES jsou výše 
zmíněné proměnné (viz obr. 8 až 11). 
 

Obr. 12 – Histogram grupy RES 
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Popis matematického modelu 

Grupa vstupních veličin 
 RES=(pi*(2*sqr(0.005)+sqr(0.007))*sqr(O))*(F500/1.15)*(228*O)-

(0.4/(0.8*0.58*F20/1.5))*sqr((pi*(2*sqr(0.005)+sqr(0.007))*sqr(O))*

(F500/1.15)) 

 

Vysvětlení 

 RES=A*Fy*D-X*sqr(A*Fy) 

 

 Fy=F500/1.15 

 A=pi*(2*sqr(0.005)+sqr(0.007))*sqr(O) 

 X=0.4/(0.8*0.58*F20/1.5) 

 D=228*O 

Matematický model 
 R=RES 

 S=1/8*ZAT*sqr(6.2) 

Funkce spolehlivosti 
 FS=R-S 

Pracovní plocha ProbCalcu 
 
Po zadání všech veličin vypadá pracovní plocha následovně. 
 

 
Obr. 13 – Pracovní plocha ProbCalcu po zadání výpočtového modelu 
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Výpis z dynamické knihovny (soubor DLL) 
 
Následující výpis je zkompilovaný zdrojový kód vyexportovaný z ProbCalcu do Delphi. 
 
 
 

 
Pozn. 1 – Zobrazení výpisu z dynamické knihovny (DLL) 

library Pr02_ZB_nosnik; 

  

uses  SysUtils,Dialogs,math,Classes; 

  

function Fx ( CisloModelu : integer; P: array of double) : double; 

   

  { - Logické funkce - } 

  function poz (x:double):integer; begin if (x>0) then poz := 1 else 

poz := 0 end; 

  function neg (x:double):integer; begin if (x<0) then neg := 1 else 

neg := 0 end; 

  function nul (x:double):integer; begin if (x=0) then nul := 1 else 

nul := 0 end; 

   

begin 

   case CisloModelu of 

   

        { - Model - } 

    1:  Fx := P[0]; 

    2:  Fx := 1/8*P[1]*sqr(6.2); 

   

        { - Funkce spolehlivosti - } 

    3:  Fx := P[11]-P[12]; 

   

        { - Grupy - } 

    4:  Fx := 

(pi*(2*sqr(0.005)+sqr(0.007))*sqr(P[0]))*(P[1]/1.15)*(228*P[0])-

(0.4/(0.8*0.58*P[2]/1.5))*sqr((pi*(2*sqr(0.005)+sqr(0.007))*sqr(P[0]))

*(P[1]/1.15)); 

  

   end 

end; 

  

exports Fx; 

  

begin 

end. 
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Dosažené výsledky 
 
První část výpočtu zahrnuje výpočet zatížení, jenž je ve funkci spolehlivosti vyjádřeno jako S. 
 

S = 1/8 * ZAT * sqr(6.2) 
 

 
Obr. 14 – První část výpočtu funkce spolehlivosti 

 
Výsledná pravděpodobnost poruchy RF se rovná hodnotě 6.38650E-08 a konstrukce tedy vyhoví dle 
mezního stavu únosnosti na zvýšenou úroveň spolehlivosti. 
 

6.38650E-08 < 7.00E-05 (obvyklá spolehlivost) 
 

a zároveň 
 

6.38650E-08 < 8.00E-06 (zvýšená spolehlivost) 
 
Následující obrázky zobrazují výsledky výpočtového modelu. 
 

 
Obr. 15 – Výsledný histogram funkce spolehlivosti 
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Obr. 16 – Detail pravděpodobnosti poruchy 

 
 
 

 
Obr. 17 – Trojrozměrné zobrazení funkce spolehlivosti 

Srovnání s výrobcem udávanou hodnotou 
 
Maximální hodnota momentu únosnosti na tomto nosníku je výrobcem stanovena na MU = 28,5 kNm. 
Deterministická únosnost vypočtená bez použití pravděpodobnostních metod vychází na MRd = 36,41 kNm. 
 
Zde vidíme, proč úroveň spolehlivosti posuzovaného nosníku vyhoví i na zvýšenou spolehlivost. Výrobce 
udává hodnotu o 1,27x nižší než je vypočtená. Je zde tedy 30% rozdíl v hodnotě uvažované výrobcem a 
skutečně vypočítané únosnosti. 
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Obr. 18 – Hodnota uváděná výrobcem 

 
 
 

 
Obr. 19 – Detail hodnoty uváděné výrobcem 

 
Z toho vyplývá, že hodnota uváděná výrobcem nastane s pravděpodobností 0,05%. 

Optimalizační kroky 
 
Bylo využito grupování vstupních veličin. Dále byla provedena intervalová optimalizace a pro výpočet 
posloužila vyexportovaná dynamická knihovna. 
 
Díky těmto krokům byl strojový čas potřebný k výpočtu snížen z hodnoty přesahující 24 hodin na 5 minut 
pro výpočet grupy RES. Samotný výpočet funkce spolehlivosti RF poté trval několik sekund. 
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