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Abstrakt 

 

V současné době je význam přesnějšího určování únosnosti železobetonových konstrukcí 

aktuální problematikou, neboť jde o jeden z důležitých podkladů pro výstižné stanovování 

jejich životnosti.  

Cílem práce je sestavení a příprava teoretických vztahů fyzikálně nelineární analýzy 

pro tvorbu výpočetního programu a ověření použitelnosti vytvořeného výpočetního programu 

na dostupných experimentech a určení jeho omezení. 

První kapitola stručně popisuje vymezenou oblast řešené problematiky analýzy 

betonových a železobetonových konstrukcí.   

Druhá kapitola seznamuje se současnými možnostmi statické analýzy stavebních 

konstrukcí a seznamuje s přístupy, které se používají pro konstitutivní modely. 

Z numerických metod jsou popsány silová metoda, metoda sítí a metoda konečných prvků. 

Jsou také uvedeny metody pro řešení lineárních a nelineárních soustav rovnic. 

Z konstitutivních modelů betonu jsou uvedeny pružnoplastické modely, modely založené na 

konceptu rozmazaných trhlin a kombinované  modely. 

V třetí kapitole jsou popsány konkrétní cíle disertační práce.  

Čtvrtá kapitola popisuje zvolené metody řešení. Je popsána deformační varianta 

metody konečných prvků, použité konečné prvky, metoda sdružených gradientů, Newton-

Rapsonova metoda a pružnoplastický model betonu, který kombinuje Chen-Chenovu 

podmínku plasticity a model zpevnění vypracovaný Ohtanim. Dále jsou také uvedeny 

konstitutivní modely betonu a podmínky porušení a plasticity, které byly zvoleny pro ověření 

použitelnosti vytvořeného programu. Pro modelování výztuže v betonu jsou uvedeny 

podrobně vztahy modelu rozetřené výztuže a diskrétního modelu výztuže z konečných 

prutových prvků. Prokluz mezi betonem a výztuží je modelován pomocí speciálního 

spojovacího prvku, který je také popsán.  

V páté kapitole jsou provedeny numerické analýzy dostupných experimentů. 

Modelované experimenty jsou nosník, nosník s T-průřezem a stěna. Vyhodnocení 

konstitutivních modelů betonu a podmínek porušení a plastizace je uvedeno v přílohách.  

Závěr obsahuje shrnutí dosažených výsledků a omezení vytvořeného programu. 

V přílohách jsou uvedeny doplňující informace k provedeným numerickým analýzám a 

vytvořenému programu. 
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Abstract 

 

At present time the importance of more accurate determination of reinforced concrete 

structure bearing capacity is a problem, because it is one of the most important parts to 

accurately define service life of these structures.  

 A goal of this work is to evaluate and prepare theoretical relationships of the physical        

non-linear analysis to create a computer program, the verification of the created program 

using available experiments, and determination of the program limitations. 

 The first chapter describes the area of concrete and reinforced structure analyses and 

solutions.   

 The second chapter deals with the current capabilities of the static analysis of building 

constructions and shows approaches that are used for constitutive models. As far as numerical 

methods are concerned the force method, differential method and finite element methods are 

described. The methods to solve linear and non-linear equation systems are also mentioned. 

The constitutive models presented here are elastic-plastic ones, models based on the smeared 

crack concept, and combined models. 

 The third chapter describes aims of this dissertation.  

 The fourth chapter describes selected solution methods. The deformation version of 

the finite element method is described here, as well as used finite elements, the conjugate 

gradient method, the Newton-Rapson method, and the elastic-plastic concrete model that 

combines the Chen-Chen plasticity condition and the reinforcement model created by Ohtani. 

The constitutive models of concrete and conditions of failure and plasticity, which were 

chosen to verify the applicability of created program, are also mentioned. Detailed equations 

of smeared and discrete reinforcement model are also described here. The slip between 

concrete and its reinforcement is modeled using special bond element, which is also 

mentioned in the thesis.  

 The fifth chapter shows the performed numerical analyses of available experiments. 

The modeled experiments are beam, T-beams and wall ones. Evaluations of constitutive 

concrete models and the failure and plasticization conditions are described in the annexes.  

 The conclusion includes a summary of achieved results and limitations of the created 

program. The annexes contain additional information on numerical analyses that were carried 

out and the created program. 
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Použité značky 

 

Seznam použitého značení uvádí nejčastěji používané a nejdůležitější značky v této práci. U 

jednotlivých vzorců, které jsou uvedeny v práci, je význam použitých značek podrobně 

vysvětlen. 

 

D matice tuhosti materiálu 

De matice tuhosti lineárně pružného materiálu      

Dep matice tuhosti lineárně pružného materiálu 

E  modul pružnosti v tahu a tlaku     [Pa] 

G  modul pružnosti ve smyku      [Pa] 

 Poissonův součinitel 

K  matice tuhosti konstrukce 

u  vektor uzlových posunutí konstrukce 

F  zatěžovací vektor konstrukce 

u, v  parametry deformace (posunutí)     [m] 

x, y, z poměrná deformace       [-] 

x, y, z zkosení        [rad] 

x, y, z normálové napětí       [Pa] 

x, y, z smykové napětí       [Pa] 

1, 2, 3 hlavní napětí (1  2 3)      [Pa] 

I1  první invariant tenzoru napětí     [Pa] 

I2  druhý invariant tenzoru napětí     [Pa
2
] 

J1  první invariant deviátoru napětí     [Pa] 

J2  druhý invariant deviátoru napětí     [Pa
2
] 
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1 Úvod  

Železobeton patří k nejdůležitějším konstrukčním materiálům, protože umožňuje navrhnout 

konstrukce bezpečně, hospodárně a architektonicky zajímavě. Nalezneme ho téměř na každé 

stavbě, kde může plnit celou řadu funkcí. Kombinuje dva rozdílné materiály: beton a 

betonářskou výztuž. Beton má relativně velkou pevnost v tlaku, která dosahuje běžně hodnot 

desítek MPa. Ocelové výztužné vložky mají velkou tahovou pevnost. 

 Betonové konstrukce mohou mít různé tvary, kdy omezení určuje pouze technologie 

provádění. Vytvořené betonové konstrukce mohou být prutové prvky (trámy, sloupy) [9], 

plošné konstrukce (stěny, desky, skořepiny) a prostorové konstrukce [10]. S realizací 

betonových konstrukcí [69] je spojen návrh, analýza, dimenzování a posudek těchto 

konstrukcí [34] a [41].  

Výpočet odezvy konstrukce na vnější zatížení je v běžné stavební praxi ve většině 

případů proveden dle teorie lineární pružnosti. Uvedená teorie umožňuje pomocí vhodných 

numerických metod řešit většinu konstrukcí. Mezi nejrozšířenější a nejefektivnější metody v 

současnosti patří metoda konečných prvků, která se prosadila zejména u řešení rovinných a 

prostorových úloh, protože umožňuje dobře vystihnout geometrický tvar konstrukce, zatížení 

a okrajové podmínky [55] a [100]. V současnosti se statický výpočet obvykle automatizuje na 

výpočetní technice [71].  

 Uvedený předpoklad teorie lineární pružnosti není u betonových konstrukcí vždy 

vhodný. Beton a ocel se chová přibližně lineárně pružně pouze při nižší intenzitě působení 

zatížení. Při vyšších intenzitách zatížení se již beton a ocel chová nelineárně. Eurokód 2 řeší 

tento problém především korekčními a bezpečnostními součiniteli. U podrobné analýzy 

betonových a železobetonových konstrukcí se musí postupovat s uvážením fyzikální 

nelinearity. Výpočetní náročnost fyzikálně nelineárních úloh byla v minulosti velmi vysoká 

[78]. V současné době již nejsou tato omezení výpočetního výkonu tak výrazná.   

 Předložená práce se zabývá zpracováním potřebných teoretických vztahů, 

zhodnocením současných možností modelování betonových konstrukcí a vytvořením 

vhodného výpočetního algoritmu, který kombinuje metodu konečných prvků a konstitutivní 

model betonu pro fyzikálně nelineární analýzu betonových konstrukcí. Práce se dále zabývá 

modely výztuže a spojovacím prvkem pro modelování prokluzu mezi betonem a výztuží.   

Práce je zaměřena na problém rovinné napjatosti. 
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2 Současný stav problematiky           

2.1 Přehled řešené problematiky   

V současné době existuje celá řada postupů při návrhu, analýze a posudku betonových 

konstrukcí. Metody analýzy stavebních konstrukcí se vyvíjely souběžně s vývojem 

matematických metod a znalostmi o stavebních materiálech. 

 Vývoj metod analýzy stavebních konstrukcí velmi výrazně ovlivnil rozvoj výpočetní 

techniky, který umožnil překonat celou řadu do té doby neřešitelných problémů. Před 

rozšířením počítačů bylo velmi obtížné vyřešit soustavy o více než sto neznámých a ve 

většině výpočtů se předpokládala pouze lineární odezva konstrukce na zatížení [8]. Tato 

omezení neumožňovala použití detailnějších výpočetních modelů a podrobného popisu 

fyzikálního chování materiálů. 

 Jednou z nejznámějších numerických metod, která se prosadila pro analýzu stavebních 

konstrukcí je metoda konečných prvků [122], která je vhodná pro zpracování na výpočetní 

technice. Mezi výhody metody konečných prvků patří, že umožňuje dobře modelovat a 

vystihnout geometrický tvar plošných a prostorových konstrukcí, fyzikální vlastnosti 

materiálů, zatížení a okrajové podmínky [56]. Z těchto důvodů se metoda konečných prvků 

používá často pro řešení fyzikálně nelineárních úloh betonových konstrukcí, které jsou 

typické svým nelineárním chováním [89].  

 Mezi numerické metody, které jsou potřebné pro použití metody konečných prvků 

zahrnující fyzikální nelinearitu patří metody řešící lineární a nelineární soustavy rovnic. Mezi 

rozšířené numerické metody pro řešení soustavy lineárních rovnic patří Eulerova eliminační 

metoda, Gauss-Jordanova metoda nebo metoda sdružených gradientů [33]. Pro nelineární 

soustavy rovnic může být použita Newton-Raphsonova metoda [15], která vznikla úpravou 

Eulerovy metody [12] a [13].  

Konstitutivní modely betonu mohou být diskrétní nebo spojité. Obě skupiny zahrnují 

celou řadu variant. U diskrétních modelů betonu dochází během nelineárního výpočtu 

k geometrickým úpravám výpočetního modelu. Práce se zaměřuje na spojitý model betonu, 

konkrétně se jedná o pružnoplastický model betonu, který kombinuje Chen-Chenovu 

podmínku plasticity a model zpevnění vypracovaný Ohtanim. Spojité modely betonu 

zachovávají výpočetní model celistvý. Pro modelování výztuže je zvolen model rozetřené 

výztuže [43] a diskrétní model výztuže [52] a [53]. Mezi další způsoby patří vložený model 

výztuže. 
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2.2 Statická analýza konstrukcí a metoda konečných prvků   

Pro statický výpočet a analýzu napjatosti stavebních konstrukcí se používá řada numerických 

metod, které se mohou rozdělit do skupin podle volby neznámých proměnných. Numerické 

metody mohou volit za neznámé proměnné statické veličiny síly a momenty, deformační 

veličiny posunutí a pootočení nebo kombinují předešlé dvě skupiny neznámých proměnných 

dohromady. 

Silová metoda [32] se nejčastěji používá pro řešení prutových konstrukcí. Za neznámé 

veličiny používá síly a momenty. Princip metody je založen na principu virtuálních prací. 

Nevýhoda silové metody spočívá v obtížném vytvoření automatického výpočetního algoritmu 

[106].  

Prutové konstrukce se mohou také řešit deformační metodou [32], která vychází 

z podmínek rovnováhy ve styčnících průtu. Postup řešení [106] je podobný dále popsanému 

algoritmu metody konečných prvků. 

Především prutové a plošné konstrukce se mohou řešit metodou sítí, která se někdy 

označuje jako diferenční metoda [87]. Je určena pro numerické řešení parciálních rovnic. Její 

význam u analýz stavebních konstrukcí postupně klesá v důsledku rozvoje metody konečných 

prvků [113]. Princip metody je založen na tom, že v oblasti, ve které hledáme řešení dané 

diferenciální rovnice, nehledáme výsledek ve formě spojitých funkcí, ale pouze funkční 

hodnoty ve zvolených bodech. Jednotlivé body se označují uzly, které následně tvoří síť [95], 

[96]. Při řešení se derivace hledané funkce nahradí diferenčními podíly v těchto uzlech. 

Podrobné odvození metody sítí s praktickou aplikací na úloze nosníků a pravoúhlých desek 

uvádí [87]. Podobně jako u metody konečných prvků, ovlivňuje přesnost řešení hustota sítě 

uzlů. Konvergenci metody při řešení nosníku znázorňuje obr. 2.1 [87]. 
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Obr. 2.1 Různě podrobné výpočetní modely 

 

Nejrozšířenější numerickou metodou pro analýzu stavebních konstrukcí je v 

současnosti metoda konečných prvků [57]. Patří k energetickým metodám a v deformační 

variantě využívá Lagrangeův variační princip. Konkrétně se jedná o zobecněnou Ritzovu 

metodu, která používá jako základní funkce polynomy [98]. Existuje také silová varianta 

metody konečných prvků založená například na Castiglianově variačním principu nebo 

smíšená varianta vycházející například z variačního principu Hu-Washitzu. Silová a smíšená 

varianta jsou však méně rozšířené [118]. Postup výpočtu je založen na diskretizaci 

výpočetního modelu na malé oblasti (konečné prvky), nad kterými se volí vhodné bázové 

funkce [122]. Pro praktické výpočty u analýz stavebních konstrukcí existuje již celá řada 

konečných prvků pro prutové, plošné a prostorové úlohy [55] a [78]. 

Při řešení vzniká soustava lineárních rovnic vyjadřující statické podmínky rovnováhy 

[113], které se zapíší ve tvaru 

      FKu  ,    (2.1)   

kde K je matice tuhosti konstrukce, u označuje vektor uzlových parametrů (posunutí, 

pootočení apod.) a F je zatěžovací vektor konstrukce.  

Pro řešení soustavy rovnic je nutné použít vhodnou numerickou metodu. Pro malé 

soustavy rovnic je možné použít přímé metody, ke kterým řadíme Eulerovu eliminační 

metodu a Gauss-Jordanovu metodu [33]. Pro rozsáhlejší soustavy je výhodnější metoda 

sdružených gradientů [96], která patří k metodám iteračním. Výpočetní čas se u rozsáhlých 

úloh optimalizuje paralelním zpracováním [67] a [81]. 
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Při fyzikálně nelineární analýze betonových a železobetonových konstrukcí vzniká 

soustava nelineárních rovnic [90], [12], [13], kde není matice tuhosti konstrukce konstantní, 

ale závisí na historii zatěžování. 

Výpočet vzniklé soustavy nelineárních rovnic se nejčastěji převádí na přírůstkový 

postup, kde se v každém přírůstku provádí linearizace fyzikálních vlastností materiálů [26]. 

Uvedený postup využívají Eulerova metoda [13], Newtonova-Raphsonova metoda [15] nebo 

metoda délky oblouku [16]. 

2.3 Konstitutivní modely betonu a modelování výztuže  

Pro podrobné analýzy betonových a železobetonových konstrukcí není vhodný předpoklad 

teorie lineární pružnosti [47]. Beton vykazuje přibližně lineárně pružné chování pouze na 

začátku zatěžování [115].  Při vyšších intenzitách zatížení se již beton chová nelineárně.  

V posledních zhruba padesáti letech byla vypracována celá řada teorií a 

konstitutivních modelů pro beton a železobeton [23], [24], [54], [48], [68], které popisují jeho 

nelineární chování [92]. Jednotlivé modely se liší jak svojí výstižností, tak výpočetní 

náročností a rozsahem vstupních dat. Zpravidla platí, že čím je vyšší výstižnost modelu, tím 

jsou také vyšší nároky na množství a kvalitu vstupních údajů a vyšší je i výpočetní náročnost 

[43]. Často se také nelineární analýza betonových a železobetonových konstrukcí dále 

kombinuje s řešením vedení tepla [63] nebo se uplatňuje při simulacích dynamického zatížení 

[62]. Konstitutivní modely betonu jsou implementovány v řadě programových produktů [83], 

[114], [94] a [121]. Zhodnocení konstitutivních modelů betonu pro rovinné úlohy bylo 

publikováno autorem v recenzovaném časopise [P1]. 

Mezi první práce zabývající se problematikou analýzy betonových a železobetonových 

konstrukcí, které využívají analytické modely nebo trojúhelníkové konečné prvky, patří [21], 

[36], [77], [18], [93] a [101]. Jednalo se především o nelineární analýzy jednoduchých 

betonových nosníků, vysokých nosníků a stěn. Konečněprvkové výpočetní modely měly řadu 

omezení. Jednalo se například o velikost řešené soustavy, která byla v řádech maximálně 

stovek neznámých a výpočetní čas byl až v řádech dnů.    

Konstitutivní modely betonu pro nelinární analýzu se mohou rozdělit do skupin 

diskrétních nebo spojitých modelů. Spojité modely se také označují kontinuitní.  

Mezi spojité modely betonu patří především pružnoplastické modely a modely 

založené na konceptu rozmazaných trhlin. Spojité modely zachovávají síť konečných prvků 

během výpočtu stejnou. Vznik trhliny v betonu se projeví ve výpočtu úpravou materiálových 
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vlastností u konečných prvků, ve kterých došlo k porušení. Důsledkem je, že se změní tuhost 

výpočetního modelu.  

Pružnoplastické konstitutivní modely betonu vycházejí z teorie plasticity, kterou se 

zabývají práce [80] a [48]. Popis funkce zpevnění vychází zpravidla z teorie plastického 

tečení, kterou formulovali Mises a Levy [80]. Podmínku plastizace a porušení betonu, která je 

definována pro tři parametry, navrhl například Chen [46]. Chenova podmínka plasticity byla 

formulována na základě experimentů provedených Kupferem [59]. Funkce zpevnění pro 

Chenovu podmínku formulovali Chen [46] a Ohtani [79]. Numerickou studii srovnávající 

vybrané modely zpevnění pro pružnoplastické modely betonu provedl Sucharda [108]. 

Pružnoplastickou analýzou železobetonových konstrukcí se zabývají práce Hekala [75] a 

dalších [117] a [120]. Pružnoplastické modely betonu jsou zejména vhodné v úlohách, kdy se 

určuje celková únosnost konstrukce a vzestupná větev pracovního diagramu. Na tuto oblast 

nelinární analýzy betonových a železobetonových konstrukcí se zaměřuje disertační práce.  

Mezi první ucelené práce využívající spojitý model betonu založený na modelu 

rozmazaných trhlin patří  disertační práce ,,Inelastic Finite Element Analysis of Reinforced 

Concrete Panels under In-Plane Loads“ od Červenky z roku 1970 [22]. Model rozmazaných 

trhlin se používá ve formě rotujících nebo fixních trhlin dle Hunga [44] a Červenky [83]. 

Tento model byl dále postupně rozpracován a doplněn o model pásu trhlin, gradientní modely 

nebo nelokální teorie Bažantem [4], [5] a Červenkou [28]. Mezi hlavní výhody použití 

konstitutivních modelů betonu založených na konceptu rozmazaných trhlin patří, že se může 

určit také šířka trhliny nebo použití u výpočtů sestupné větvě pracovního diagramu. Tyto 

úlohy jsou však velmi časově náročné a často nestabilní [P1].    

Rozšířeným konstitutivním modelem založeným na konceptu rozmazaných trhlin a  

lomové mechanice je model SBETA ve výpočetním systému ATENA [27]. Porušení betonu 

se vyhodnocuje Kupferovou podmínkou porušení [59]. Konstitutivní modely betonu založené 

na lomové mechanice používají další materiálový parametr, lomovou energii [54].    

Kombinované konstitutivní modely betonu jsou založeny na více přístupech. 

Kombinovaný konstitutivní model betonu pro prostorové úlohy založený na lomové 

mechanice a plasticitě publikoval například Červenka [25]. Tento konstitutivní model je také 

implementován v programovém systému ATENA Science [83].  Konstitutivní modely betonu 

kombinující více přístupů použili v disertačních pracích zaměřujících se na výpočty 

betonových desek Brdečko [15] a stěn Brožovský [16].  

Dalším konstitutivním modelem použitelným pro beton je návrh od Willama a 

Warnkeho [119] nebo Majewského [74]. Další možný přístup k popisu nelineárního chování 



Modelování betonových konstrukcí metodou konečných prvků 

 

7 

betonu je model založený na podmínce Drucker-Prager [120],  použití modelování betonu dle 

přístupu Skarzynského [109] nebo mikroploškový model [6], který je založen na rozkladu 

vektoru deformace na základní typy namáhání.  

Diskrétní modely betonu v kombinaci s metodou konečných prvků řeší zavedení trhlin 

do výpočetního modelu konstrukce úpravou topologie sítě konečných prvků [43]. V místě 

vzniku trhliny se vytvoří nové uzly a provede se úprava sítě. Nové uzly nejsou vzájemně 

spojené a patří různým konečným prvkům. U výpočtů s těmito konstitutivními modely je 

nutné ověřit vliv sítě konečných prvků na výsledky [43]. 

Při konečněprvkové analýze železobetonových konstrukcí se může dle doporučení 

CEB-FIB [17] a [43] při modelování výztuže vyjít z modelu rozetřené výztuže [83], 

vložených modelů výztuže [90] a diskrétních modelů výztuže [52] a [53]. U modelu rozetřené 

výztuže se tuhost výztuže přičítá k matici tuhosti betonu. Model vložené výztuže předpokládá, 

že tuhost výztuže je vložena do tuhosti konečného prvku betonu. Diskrétní model výztuže 

kombinuje dva konečné prvky, rovinný konečný prvek pro beton a prutový konečný prvek pro 

výztuž.  

U modelů výztuže se pak dále rozlišuje jakým způsobem zohledňují prokluz mezi 

betonem a výztuží. Uvedený problém se často řeší speciálními spojovacími prvky například 

dle Ravingera [88] nebo rozhraními. Použití speciálních spojovacích prvků a rozhraní uvádí 

[26] a [64]. Pro praktické určování tuhosti spojovacích prvků ve výpočtu se mohou použít 

pracovní diagramy uvedené v doporučeních CEB-FIB [17] nebo výzkumných pracích [35] a 

[65]. 

V úlohách rovinné napjatosti se využívá v materiálovém modelu oceli pro 

vyhodnocení napjatosti podmínka plasticity definovaná Misesem nebo Trescou [111] a [112]. 

Nejpoužívanější pracovní diagramy oceli jsou lineárně pružný, ideálně pružnoplastický, 

pružnoplastický s lineárním zpevněním a multi-lineární [82] a [40]. 

Protože práce se zaměřuje na vyhodnocení celkové únosnosti betonových konstrukcí, 

případně pracovních diagramů průhybů, které nejsou dostupné z lineárního výpočtu, je zvolen 

pro vyvíjený počítačový program pružnoplastický model betonu založený na Chen-Chenově 

podmínce plasticity [47] a modelu zpevnění vypracovaným Ohtanim [79]. Je to také zejména 

z důvodu dostupnosti vstupních dat, případně jejich aproximace a přijatelné časové náročnosti 

výpočtu, kdy získané výsledky ve sledovaném rozsahu namáhání jsou velmi blízké skutečným 

nebo stanoveným pomocí modelu rozmazaných trhlin. 



Modelování betonových konstrukcí metodou konečných prvků 

 

8 

3 Cíl práce 

            

Cílem práce je zpracování nezbytných teoretických vztahů pro výpočet deformací, vnitřních 

sil a mezní únosnosti železobetonových konstrukcí v úloze rovinné napjatosti, zhodnocení 

současných možností modelování železobetonových konstrukcí a vytvoření výpočetního 

postupu, který bude ověřen srovnáním s dostupnými experimenty.   

 

Dílčí cíle byly v této práci stanoveny takto: 

 zpracování nezbytných teoretických vztahů pro analýzu železobetonových konstrukcí, 

 vyhodnocení dostupných možností (materiálové a výpočetní modely, software) nelineární 

analýzy prvků betonových a železobetonových konstrukcí s různou mírou zjednodušení 

problému s ohledem na jejich praktickou použitelnost (požadavky na vstupní data, 

náročnost řešení, výstižnost výsledků), 

 vytvoření vhodného výpočetního algoritmu, který kombinuje metodu konečných prvků a 

konstitutivní model betonu pro fyzikálně nelineární analýzu betonových konstrukcí,  

 ověření a verifikace konstitutivního modelu betonu a výztuže na dostupných datech 

z experimentů,   

 vyhodnocení použitelnosti a omezení vytvořeného výpočetního algoritmu.     
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4 Zvolené metody zpracování          

4.1 Metoda konečných prvků           

4.1.1 Základy metody konečných prvků  

Metoda konečných prvků [56] patří k energetickým metodám a v deformační variantě využívá 

Lagrangeův variační princip. Princip metody spočívá v diskretizaci úlohy na malé části 

(konečné prvky), na kterých se hledá přibližné řešení. Při hledání přibližného řešení se na 

konečných prvcích volí bázové funkce, které určují kvalitu výsledku.  

 Ve zvolené deformační variantě metody konečných prvků využívající Lagrangeův 

variační princip [122] se předpokládá, že potencionální energie celého systému   je 

minimální  

     .min ie ,    (4.1) 

kde  e  je potencionální energie vnějších sil a i  je potencionální energie vnitřních sil. 

Podstata Ritzovy metody, která je základem metody konečných prvků, je založena na nalezení 

přibližného řešení ve tvaru  

     



n

i

iin xw
1

)(  ,    (4.2) 

kde i  jsou neznámé konstanty a i  jsou zvolené aproximační funkce tak, aby mohl být 

nalezen extrém celkové potencionální energie   (minimum).  Celková potencionální energie 

  se dále vyjádří [97] pomocí )(xwn , kdy tento postup vede na n  rovnic: 

            .0




i
     (4.3) 

Zvolené aproximační funkce i  musí splňovat okrajové podmínky. Odvození předpokladů 

uvádí [122]. Zobecnění Ritzovy metody pro metodu konečných prvků spočívá především v 

tom, že aproximační funkci sestavujeme na jednotlivých konečných prvcích [55] a [57]. 

Základní rovnice metody konečných prvků je 

      FKu  ,    (4.4) 

kde K je globální matice tuhosti konstrukce, u  je globální vektor deformace a F je globální 

vektor zatížení. Globální matice tuhosti konstrukce se sestavuje z jednotlivých konečných 

prvků [57].   
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4.1.2 Vztahy pro rovinnou napjatost   

V následující kapitole jsou definovány základní vztahy pro úlohu rovinné napjatosti. Základní 

vztahy vychází z předpokladů teorie pružnosti [116], [31] a [60] . Geometrické rovnice jsou 

   
x

u
x




 ,    (4.5) 

   
y

v
y




 ,    (4.6) 
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xy









 ,    (4.7) 

které se zapisují maticově 

uε
T ,    (4.8) 

kde  

          Txyyx  ,,ε      (4.9)  

je vektor poměrných deformací. Matice  obsahuje diferenciální operátory a má tvar 
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.      (4.10) 

Vektor přemístění má tvar 

 Tvu,u .    (4.11)  

Fyzikální rovnice se definují [122] 

      
yxx

E
 

1
,    (4.12) 

 
xyy
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1
,    (4.13) 

      xyxy
G

1

     (4.14) 

a  maticově se zapíší 

Dεσ  ,    (4.15) 

kde σ  je vektor napětí, D  je matice tuhosti materiálu a ε  vektor poměrných deformací. Pro 

základní vztahy rovinné úlohy se v literatuře často používají různé konvence. Uvedené vzorce 

vycházejí ze značení v [16], [103] a [104]. 
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4.1.3 Konečné prvky  

Při diskretizaci výpočetního modelu na jednotlivé konečné prvky se může volit mezi celou 

řadou konečných prvků. Volba záleží na geometrickém tvaru a fyzikálních vlastnostech 

zkoumaného tělesa [107]. Základní charakteristikou konečného prvku, která popisuje jeho 

vlastnosti, jsou aproximační funkce. V řešených úlohách popisují aproximační funkce 

posunutí.  

 Pro účely této práce byly zvoleny pro rovinné úlohy následující konečné prvky: 

• trojúhelníkový [113], 

• čtvercový [P24], 

• obdélníkový [87], 

• čtyřuzlový izoparametrický [55]. 

 

Geometrický tvar konečných prvků zobrazuje obr. 4.1. Zvolený trojúhelníkový 

konečný prvek pro úlohy rovinné napjatosti má tři uzly a konstantní napětí na celé ploše. Jeho 

aproximační funkce jsou 

    
yaxaa

yaxaa

yxv

yxu
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321
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g .                      (4.16) 

Pro vhodnou diskretizaci výpočetního modelu na konečné prvky vznikla celá řada 

generátorů sítí [7] a [49]. Matice tuhosti tohoto konečného prvku se může analyticky vyjádřit 

dle [55]. Konečný prvek byl použit autorem pro parametrickou studii chování stěn a nosníků 

[P16].  

Dalšími použitými konečnými prvky jsou čtvercový a obdélníkový. Čtvercový 

konečný prvek [P24] byl odvozen a implementován v rámci vývoje výpočetního programu. 

Vznikl úpravou izoparametrického bilineárního čtyřuzlového konečného prvku [55]. Kvalita 

výsledků je pro oba konečné prvky stejná. Mezi jeho výhody patří především jednoduchá 

implementace do zdrojového kódu a zrychlení výpočtu. Jeho omezením je tvar. Konečný 

prvek je autorem použit v [P24].  

Obdélníkový konečný prvek je odvozen dle Ravingera [89] a použit v [P34]. Jeho 

aproximační funkce jsou zvoleny ve tvaru 

  sss
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xyyx
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Ilustrační příklad analýzy stěny je uveden v příloze 1. 



Modelování betonových konstrukcí metodou konečných prvků 

 

12 

Ve výpočetním programu je integrován čtyřuzlový izoparametrický konečný prvek se čtyřmi 

integračními body. Je odvozen dle [55] a ve výpočetním programu je spolu s obdélníkovým 

konečným prvkem využíván pro nelineární analýzu. 

 

a) trojúhelníkový, b) čtvercový, c) obdélníkový, d) izoparametrický  

  

Obr. 4.1 Konečné prvky pro rovinné úlohy 

   

4.1.4 Izoparametrický čtyřuzlový konečný prvek 

Často používaným konečným prvkem pro úlohy rovinné napjatosti je izoparametrický 

čtyřuzlový konečný prvek [55]. Tento konečný prvek je uveden a použit pro analýzy v celé 

řadě publikací [113], [45] a [122]. Konečný prvek je zobrazen na obr. 4.2.  
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 Obr. 4.2 Izoparametrický čtyřuzlový konečný prvek 

 

Konečný prvek může mít tvar obecného čtyřúhelníku. Na konečném prvku jsou získávány 

výsledky napětí zpravidla ve čtyřech nebo devíti integračních bodech. Pro účely této práce a 

vyvíjeného programu jsou použity čtyři integrační body. Možnosti použití izoparametrických 

konečných prvků uvádí [55] a [98]. Jeho aproximační funkce mají tvar: 

       ,11
4

1
iiiN     (4.18) 

kde i , i  jsou souřadnice i-tého uzlu konečného prvku. Souřadnice bodu v jednotkovém 

systému souřadnic jsou označeny  a  .  

Souřadnice bodu izoparametrického prvku  Tyx,  se vyjádří ze souřadnic Tii yx ,    
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kde n je počet uzlů prvku. Aproximace vektoru přemístění  Tvu,u se zapíše obdobně ve 

tvaru 
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kde  Tii vu ,u je vektor přemístění i-tého bodu.  

Při odvození konečného prvku se dále pokračuje vyjádřením geometrických rovnic. 

Jsou potřebné kartézské derivace tvarových funkcí 
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Derivace
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,, se získají z Jakobiovy matice 
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Inverzní matice k Jakobiově matici se může vyjádřit ve tvaru 
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K vyjádření matice tuhosti konečného prvku se dále definují geometrické vztahy s využitím 

tvarových funkcí. Geometrické vztahy se zapíší 

             Buε  ,     (4.24) 

kde matice B má tvar  
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Ve zvolené deformační variantě metody konečných prvků se potencionální energie soustavy 

vyjádří [122] 

    
V

T

V

T

V

T dVdVdV upuXDεε
2

1
    (4.26) 

kde  

ε  je vektor poměrných deformací, 

D  je matice tuhosti materiálu,  

V je objem konečného prvku,  

X  je vektor objemových sil, 

p  je vektor povrchového zatížení, 

u  je vektor neznámých deformací.  
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Uvedená rovnice se dále může upravit [122] do tvaru   

    uFKuu TT 
2

1
     (4.27) 

a s využitím Lagrangeova variačního principu a jednoduché úpravy se rovnice zapíše ve tvaru 

(2.1) nebo 

     0FKu .     (4.28) 

Výsledná matice tuhosti uvedeného konečného prvku se pak může zapsat ve tvaru 

    1

1

 


dT BDBK ,     (4.29) 

kde   

1  je plocha střednice konečného prvku, 

DD h  je 

h  je konstantní tloušťka konečného prvku, 

D je matice tuhosti materiálu a, 

B je matice obsahující derivace aproximovaných funkcí. 

 

Zatěžovací vektor s využitím tvarových funkcí se vyjádří 

          


 dT

iU pNF , .     (4.30) 

Pro konečný prvek se dále může zapsat rovnice vyjadřující podmínky rovnováhy 

     FKu  .     (4.31) 

Z jednotlivých tuhostí konečných prvků K , vektorů neznámých deformací konečného prvku 

u  a zatěžovacího vektoru konečného prvku F se sestavuje globální matice tuhosti konstrukce 

GK , globální vektor neznámých deformací Gu  a globální zatěžovací vektor GF , pro který se 

sestaví rovnice 

      GGG
FuK  .    (4.32) 

 Uvedený konečný prvek je použit například ve výpočtech v systému ANSYS [94], uFEM 

[114] a ATENA [83].  

4.1.5 Implementace konstitutivního modelu betonu do výpočtu MKP 

Fyzikální vztahy vstupují do výpočtu metodou konečných prvků formou matice tuhosti 

materiálu D. Matice tuhosti materiálu D závisí u fyzikálně nelinárního výpočtu na historii 

zatěžování. Vzniklá matice tuhosti konstrukce se zapíše 
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).(uKK       (4.33) 

Původní soustava lineárních rovnic se stává nelineární [89] a [30].  

Při řešení soustavy nelineárních rovnic se zpravidla [12] postupuje přírůstkovým 

postupem, který linearizuje fyzikální vlastnosti pro danou iteraci 

εDσ  p ,     (4.34) 

kde   

σ  je vektor přírůstku napětí, 

ε   je vektor přírůstku poměrných prodloužení a 

pD  je matice tuhosti materiálu pro daný iterační interval. 

4.1.6 Implementace vlivu geometrické nelinearity dle teorie 2. řádu 

Při analýze železobetonových nosníků zatížených příčným zatížením převažuje ve většině 

případů vliv fyzikální nelinearity nad nelinearitou geometrickou [92]. Často se proto vliv 

geometrické nelinearity zanedbává. Pro ověření vlivu geometrické nelinearity je ve vyvíjeném 

programu BSA upraven výpočetní algoritmus, aby respektoval teorii 2. řádu. Výpočetní 

postup řešení soustavy nelineárních rovnic je opět řešen přírůstovým postupem [12] a [13]. 

V teorii 2. řádu se podmínky rovnováhy sestavují v uzlech výpočetního modelu deformované 

konstrukce [111]. Pro rovnovážný stav platí  

     0.int.  sílysílyext ff ,    (4.35) 

kde   

sílyext .f  je vektor externích (vnějších) sil a 

síly.intf  je vektor vnitřních sil. 

 

U geometricky nelineárního výpočtu se matice tuhosti konstrukce změní vlivem deformace od 

zatížení  

           ).(´ uKK      (4.36) 

 Rovnovážný stav již přestane platit a vznikne vektor reziduí 

     rff  sílysílyext .int. .    (4.37) 

Přírůstek deformace α  od vzniklého vektoru reziduí se vyřeší rovnicí 

     rαK ´ .     (4.38) 

Výsledný vektor deformace u´ je  

     αuu´  ,     (4.39) 
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kde   

u  je vektor deformace od vnějšího zatížení a 

α  je vektor přírůstku deformace od vlivu geometrické nelinearity. 

 

Uvedený výpočetní postup se v přírůstkovém řešení rozloží do více kroků. Podstatná část 

implementace teorie 2. řádu spočívá v aktualizaci geometrie výpočetního modelu konstrukce 

pro každý zatěžovací krok nebo iteraci. 
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4.2 Řešení soustav lineárních rovnic a optimalizace výpočtu 

4.2.1 Řešení soustav lineárních rovnic 

Metoda konečných prvků patří k numerickým metodám [56] a [122]. Zvolená deformační 

varianta vede na soustavu lineárních algebraických rovnic vyjadřujících podmínky rovnováhy 

v uzlech výpočetního modelu. Velikost soustavy rovnic je závislá na podrobnosti a rozměrech 

výpočetního modelu. Z těchto důvodů je důležitá volba zvolené metody řešení soustav 

lineárních rovnic. Nejdůležitější kritéria numerických metod řešící soustavy rovnic jsou 

přesnost řešení, výpočetní a časová náročnost, maximální velikost řešené soustavy a 

podmínky řešitelnosti [33]. Obecná soustava lineárních rovnic má tvar 

nnnnn

nn

nn

bxaxaxa

bxaxaxa

bxaxaxa









32211

21222121

11212111


,   (4.40) 

kde x1, x2 až xn jsou neznámé, A = (aij), i = 1,..n, j = 1,..n  je matice soustavy a b1, b2 až bn je 

vektor pravých stran. Obecné předpoklady řešení soustavy rovnic uvádí [96]. Soustava 

lineárních algebraických rovnic u deformační varianty metody konečných prvků má tvar 

(2.1). Matice tuhosti konstrukce v lineárních úlohách je čtvercová a symetrická podle hlavní 

diagonály. Matice tuhosti konstrukce je symetrická v důsledku předpokladu Bettiho věty o 

vzájemné rovnosti virtuálních prací. Dále je matice tuhosti konstrukce pozitivně definitní a 

pásová [55]. Šířka pásu M se určí z rovnice  

)1(  dvM      (4.41)              

kde v  je počet stupňů volnosti uzlu a d  je největší rozdíl čísel uzlu na jednom konečném 

prvku celého výpočetního modelu. V důsledku toho lze dokázat, že matice tuhosti konstrukce 

je už pro výpočetní model s několika desítkami konečných prvků řídká [113]. Efekt se 

zvětšuje s velikostí řešené soustavy rovnic a je možné této vlastnosti využít při dynamické 

alokaci paměti při programování. Dynamická alokace paměti pouze nenulových prvků matice 

tuhosti je vhodná pro rozsáhlejší výpočetní úlohy.  

4.2.2 Gaussova eliminační metoda 

 K nejznámějším přímým numerickým metodám řešení soustavy rovnic patří Gaussova 

eliminační metoda. Princip metody byl znám již před naším letopočtem [33]. Výsledek řešení 

soustavy rovnic se dosáhne po konečném počtu kroků, ale řešení je nepřesné z důvodu 
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zaokrouhlovacích chyb. Gaussova eliminační metoda se používá v řadě programů [89] a [102]   

založených na metodě konečných prvků, autor metodu využil v [P38]. 

Postup výpočtu u Gaussovy eliminační metody je rozdělen do dvou kroků. Nejprve se 

soustava rovnic upravuje dopřednou redukcí na schodový tvar. Druhým krokem je zpětná 

substituce, ve které se řeší soustava se schodovou maticí. Další známou metodou řešení 

soustav rovnic je Gauss-Jordanova metoda [96]. 

 Uvedené metody jsou vhodné pro soustavy do řádu 10
3
 [55],  protože počet nutných 

matematických operací a kumulace zaokrouhlovacích chyb jsou již příliš velké u větších 

soustav. V programu je přístupná Gaussova eliminační metoda jako alternativní varianta 

výpočtu. Další numerické metody uvádí [113]. 

4.2.3 Metoda sdružených gradientů 

Metoda sdružených gradientů (Conjugate Gradient Method) patří k metodám iteračním           

s krátkou rekurzí [33], [95] a [96]. Metodou se řeší symetrické a pozitivně definitní matice. 

Tyto podmínky dobře splňuje soustava rovnic z metody konečných prvků v úlohách lineární 

pružnosti. Základní postup vede nejpozději po n krocích k přesnému řešení. Maximální počet 

iterací n odpovídá rozměru řešené soustavy. Rychlost konvergence metody se dále může 

zrychlit předpodmíněním. Základní algoritmus metody má tvar          

,
k

T

k

T

k
k

Kpp

q
      (4.42)              

,1 kkkk puu      (4.43) 

,1 kkkk Kpqq      (4.44)  

,
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qq




     (4.45) 

.11 kkkk pqp       (4.46) 

Uvedený algoritmus se opakuje pro k = 0, 1,2, …n. Vektor kq  představuje vektor reziduí, 

který je po n krocích rovný nule.  

 Nultý krok algoritmu se provádí 

00 KuFq   ,    (4.47) 

.00 qp       (4.48) 
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 U většiny úloh je ale vhodné použít konvergenční kritérium pro ukončení výpočtu na 

požadované úrovni přesnosti řešení. Pro konvergenční kritérium se nejčastěji používá 

Euklidovská norma 





n

i

ir
1

2
r  ,    (4.49) 

nebo norma maximální odchylky 

    ),...,...(max( 1 ni rrrabsr ,    (4.50) 

kde ir  jsou členy vektoru a n  je počet členů vektoru. 

Konvergenční kritérium se může zapsat   

     r ,     (4.51) 

kde   vyjadřuje požadovanou přesnost a r  je norma vektoru. Požadovaná přesnost   

záleží na typu úlohy a přesnosti použitých datových proměnných. Běžně má hodnotu 0,001 až 

0,000001. 
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4.3 Řešení soustav nelineárních rovnic 

4.3.1 Soustava nelineárních rovnic  

U nelineárních úloh není při použití metody konečných prvků matice tuhosti konstrukce 

konstantní, ale je funkcí uzlových posunutí. 

Existují tři základní skupiny nelinearit: 

 fyzikální, 

 geometrická, 

 konstrukční. 

 

Vzniklá soustava nelineárních rovnic se pak zapíše 

    FuuK )( ,      (4.52) 

kde )(uK  je matice tuhosti konstrukce závislá na vektoru posunutí u  a zatížení F . Vzniklou 

nelineární soustavu rovnic lze řešit pouze přibližně [12] a [13].  

 Jednotlivé skupiny nelinearit se mohou také navzájem kombinovat. Vzniklá soustava 

nelineárních rovnic se řeší nejčastěji iterační metodou, Eulerovou metodou a Newton-

Raphsonovou  metodou. Volba numerické metody pro řešení soustavy nelineárních rovnic 

záleží na typu nelinearity.  

4.3.2 Iterační metoda 

Iterační metoda patří k jednoduchým metodám, ale hodí se pouze pro vybrané případy 

nelinearit. Jedná se například o konstrukční nelinearitu, kdy se ve výpočtu uvažuje 

s jednostrannými vazbami. U výpočtů s fyzikální nebo geometrickou nelinearitou je metoda 

nevhodná. 

4.3.3 Eulerova metoda 

Matematicky nenáročnou metodou řešící soustavu nelineárních rovnic je Eulerova metoda 

[12] na obr. 4.3. Princip metody je založen na rozložení zatížení do několika zatěžovacích 

(výpočetních) kroků, kterými se postupně konstrukce zatěžuje. Zatěžovací krok se skládá z 

výpočtu přírůstku posunu u  pro zatížení F . Vypočtený přírůstek posunu u  se připočte 

k celkovému posunu u. Z nově vypočteného celkového posunu se určí nové fyzikální 

vlastnosti materiálového modelu a vypočte se nová matice tuhosti Kt pro další zatěžovací 
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krok. Výpočet se dále opakuje pro nový přírustek zatížení F  s upravenou maticí tuhosti Kt. 

Uvedený postup se opakuje do požadované úrovně zatížení. Jednotlivé zatěžovací kroky mají 

většinou stejně velký přírustek zatížení F , kdy jeho velikost ovlivňuje chybu řešení.  

 

 

Obr. 4.3 Eulerova metoda 

 

4.3.4 Newton-Raphsonova metoda 

Newton-Raphsonova metoda je založena na výpočtu nevyvážených sil [89]. Při výpočtu už 

nedochází ke kumulaci chyb a nemusí se provádět opakované řešení. Uvedená metoda 

vychází z Eulerovy metody. Výpočetní postup se rozdělí do zatěžovacích kroků  

     ii FuuK )( ,    (4.53) 

kde )(uK  je matice tuhosti konstrukce závislá na vektoru posunutí u , iu  je přírustek 

deformace pro zatěžovací krok iF .  

Vychází se z podmínky, že platí rovnovážný stav  

     0int  ffext ,     (4.54) 

kde  extf  je vektor externích (vnějších) sil a 

 intf  je vektor vnitřních sil. 

U nelineárního výpočtu se však matice tuhosti konstrukce )(uK  změní na ´K .   

Rovnovážný stav již přestane platit v daném zatěžovacím kroku (iteraci) a vznikne vektor 

reziduí 
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     gff  intext .     (4.55) 

Přírůstek deformace α  od vzniklého vektoru reziduí se vyřeší rovnicí 

     gαK ´ .     (4.56) 

Dále je nutné opět určit novou matici tuhosti konstrukce a vypočítat nový vektor reziduí. 

Výpočet se opakuje až je vektor reziduí nulový nebo splňuje požadované kritérium přesnosti, 

poté je výpočet v zatěžovacím kroku ukončen.  

Řešení pokračuje novým zatěžovacím krokem 1 iF  a postup se opakuje. Celkový 

výpočet končí dosažením celkové úrovně zatížení. Výpočet může být v některých případech 

předčasně ukončen. Jedná se například o výpočetní krok, kdy nelze najít nový rovnovážný 

stav pro konstrukci.  

Algoritmus Newton-Raphsonovy metody znázorňuje obr. 4.4. 

 

  

Obr. 4.4 Newton-Raphsonova metoda 
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4.4 Konstitutivní modely betonu  

4.4.1 Přehled zvolených postupů 

Železobeton patří k nejdůležitějším konstrukčním materiálům. Kombinuje dva rozdílné 

materiály. Jedná se o beton a ocelovou výztuž [11], [61] a [115]. Ocelová výztuž v betonu se 

často označuje jako betonářská výztuž, protože má specifické fyzikálně-mechanické 

vlastnosti. Jedná se o pracovní diagram, svařitelnost, úpravu povrchu apod. Pro statické 

analýzy existuje celá řada přístupů a materiálových modelů betonu, které se mohou použít pro 

určení jeho únosnosti a chování [43], [29], [3], [6], [19] a [66].   

Pro práci byl zvolen pružnoplastický model betonu [48], který kombinuje Chen-

Chenovu podmínku plasticity [47] a model zpevnění vypracovaný Ohtanim [79], protože 

umožňuje dobré vystižení celkové únosnosti betonových konstrukcí a výpočtů pracovních 

diagramů s ohledem na dostupnost vstupních dat, případně jejich aproximace a časovou 

náročnost výpočtu, kdy získané výsledky ve sledovaném rozsahu namáhání jsou velmi blízké 

skutečnému chování betonových konstrukcí nebo numerickým výpočtům pomocí modelu 

rozmazaných trhlin. Protože obecný Ohtaniho model umožňuje použít řadu odlišných 

přístupů, je použitá implementace Ohtaniho konceptu v práci podrobněji popsána.  Uvedený 

model, který je implementován do výpočetního programu BSA, byl dále používán pro 

numerické výpočty.  

 Pro ověření některých výpočtů u experimentů byl použit model CONCRETE z 

výpočetního systému ANSYS [94] a model SBETA poskytovaný výpočetním software 

ATENA [83], který vychází z teorie nelineární lomové mechaniky [23]. Model CONCRETE 

je založen na podmínce plasticity a porušení podle Willama a Warnkeho [119]. 

 Pro stochastické modelování vybraných náhodných parametrů je zvolena metoda LHS 

[84] a program FReET [85].  

4.4.2 Lineárně pružný stav   

Vytvořený konstitutivní model betonu předpokládá v první části pracovního diagramu 

lineárně pružné chování [91]. Materiál se uvažuje izotropní. V úloze rovinné napjatosti se  

matice tuhosti pro izotropní látku definuje  
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kde E je modul pružnosti a   je Poissonův součinitel materiálu. Pracovní diagram lineárně 

pružného materiálu zobrazuje obr. 4.5.   

 

 Obr. 4.5 Lineárně pružný materiál 

 

4.4.3 Pružnoplastický stav  

Většina stavebních materiálů má lineárně pružné chování pouze v omezené oblasti 

zatěžování. Po dosažení určité hodnoty napětí se už materiál chová nelineárně. Pro popis 

betonu je zvolen pružnoplastický materiál, u kterého se vychází z předpokladů teorie 

plastických tečení 

       
epD ,     (4.58) 

kde   je přírustek napětí,   je přírustek deformace a epD  je pružnoplastická matice 

materiálu. Pro popis pružnoplastického materiálu se definuje plocha plasticity  

     0),( kσf ,     (4.59) 

kde σ  je vektor napětí a k  představuje materiálové konstanty. Plocha plasticity [12] a [13] 

se může ztotožnit s plastickým potencionálem  

     0),(),(  kσkσ fg ,    (4.60) 
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který popisuje tečení. Použitím uvedeného předpokladu se zabýval von Mises [47].                           

U pružnoplastického materiálu se předpokládá platnost asociovaného zákona plastického 

tečení 

      ),(),( kσkσ gf  .    (4.61) 

Poměrné přetvoření se zapíše u pružnoplastického materiálu  

plasticképlastickéelastické
E




  ,    (4.62) 

kde elastické  je vratná část deformace a  plastické  je nevratná část deformace. Složka plastické 

deformace záleží na historii zatěžování [103] a [104].  

Odvození poměrné deformace a pružnoplastické matice vychází z podmínky konzistence  
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 a z asociovaného zákona tečení 














σ

f
ε dd p ,    (4.64) 

kde pdε  je přírůstek plastické deformace kolmý k ploše zatěžování, 

 d   je skalární parametr úměrnosti.  

 

Podmínka konzistence materiálu v plastickém stavu předpokládá, že celková změna 

plastického potencionálu je nulová.  

Vektor přírůstku napětí, který je závislý na pružné části deformace se zapíše 
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Plastická složka deformace se vyjádří 
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Použitím předešlých vztahů se může zapsat rovnice 
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Parametr úměrnosti se vyjádří 
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a dále se dosadí do rovnice (4.65): 
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Předešlý výraz se může zapsat ve tvaru 

εDσ e dd p ,     (4.70) 

kde pružnoplastická matice materiálu peD  má dle [103] a [104] tvar 
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Funkce zpevnění   se vyjádří [13] a [47] 

pε

f




 ,     (4.71) 

kdy u použitého modelu betonu je zvolený víceparametrický model navržený Ohtanim [79], 

který je posán v následující kapitole. 

4.4.4 Pružnoplastický model betonu 

Zvolený konstitutivní model betonu kombinuje Chen-Chenovu podmínku plasticity a 

porušení [47] a model zpevnění vypracovaný Ohtanim [79]. Chen-Chenova podmínka 

plasticity byla formulována speciálně pro beton na základě experimentů prováděných mimo 

jiné Kupferem [59]. Na obr. 4.6 je zobrazen předpokládaný pracovní diagram betonu. 
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Obr. 4.6 Pracovní diagram betonu 

 

V oblasti tlak - tlak je podmínka plasticity popsána funkcí:  

 0
3

2

12  yc

yc
I

A
J   (4.72) 

a v ostatních oblastech je funkcí: 

 0
36
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IJ  , (4.73) 

kde   

I1   je první invariant tenzoru napětí, 

J2  je druhý invariant deviátoru napětí, 

ytytycyc τ,A,τ,A  se stanoví z materiálových konstant fyc, fybc a fyt.: 
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2 ytyc

yt

ff
 . (4.77) 

Podmínka je tedy definována pomocí meze plasticity materiálu v jednoosém tlaku fyc, meze 

plasticity ve dvojosém tlaku fybc a meze plasticity v jednoosém tahu fyt, které jsou označeny 

na obr. 4.7. 

Pro použití konstitutivního modelu betonu je také nutné definovat podmínku porušení, 

která se získá z pevnosti betonu v jednoosém tlaku fuc, pevnosti betonu ve dvojosém tlaku fubc 

a pevnosti betonu v jednoosém tahu fut. Podmínka porušení se vyjádří s využitím vztahů 

(4.72) až (4.76). Počáteční podmínka plasticity, následné podmínky plasticity a podmínka 

porušení jsou zobrazeny v rovině hlavních napětí na obr. 4.7.  

První invariant tenzoru napětí [103] a [104] se určí  

 211  I , (4.78) 

kde   

21,   jsou hlavní napětí 22

2,1 4)()(
2

1
xyyxyx   . 

 

 Obr. 4.7 Chen-Chenova podmínka plasticity a porušení 
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Druhý invariant tenzoru napětí je 

 212 I , (4.79) 

který se využije pro výpočet druhého invariantu deviátoru napětí 

 )3(
3

1
2

2

12 IIJ  . (4.80) 

Ohtaniho model zpevnění vznikl v návaznosti na Chenovu podmínku plasticity, navrhli jej 

Ohtani a Chen [79]. Model zpevnění je formulovaný pro tři parametry, a sice pro ekvivalentní 

napětí v jednoosém tlaku, dvojosém tlaku a jednoosém tahu. 

Tvar funkce zpevnění má podobu: 
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  (4.81) 

nebo může být zapsána ve zkráceném tvaru: 

  
tbcc HQHQHQ 332211   .          (4.82) 

Parametry 1, 2 a 3 určují vliv jednotlivých členů rovnice (4.82), závisí na oblasti namáhání 

a doporučené hodnoty uvádí [79]. Parametry zpevnění Hc, Hbc a Ht jsou derivace funkce 

popisující závislosti napětí na ekvivalentní plastické deformaci a získají se ze zkoušek 

materiálu pro jednotlivé typy namáhání. Na základě srovnávací studie různých přístupů pro 

funkce zpevnění u pružnoplastického modelu betonu zpracované Suchardou [108] se 

parametry zpevnění aproximují Ramberg-Osgoodovou  funkcí upravenou do tvaru: 

    

n

Ekn

E
H















1

0

0 
,          (4.83) 

kde hodnoty E0, k a n se určí ze znalosti pracovních diagramů zkoušek. Je potřebné znát 

počáteční modul pružnosti a dva body z pracovního diagramu. Výsledná aproximace má 

typický tvar zobrazený na obr. 4.8.   
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Obr. 4.8 Pracovní diagram betonu v jednoosém tlaku aproximovaný Ramberg-Osgoodovou 

funkcí 

 

Parametry  Q1, Q2 a Q3 jsou materiálové konstanty, které závisí na ekvivalentních napětích 

v jednoosém tlaku, dvouosém tlaku a jednoosém tahu. Určují se z aktuálního napěťového 

stavu za předpokladu, že je splněna rovnice (4.72) nebo (4.73). Ve výpočtu se určují iteračním 

způsobem. Postup výpočtu ekvivalentních napětí je možné rozložit do kroků: 

1) Určí se invariant tenzoru napětí I1 a druhý invariant deviátoru napětí J2. 

2) Určí se oblast namáhání a sestaví se podmínka plasticity a porušení. 

3) Testuje se stav materiálu (pružný, plastický, porušený) pro danou napjatost. 

4) Pro zplastizovaný materiál se určí oblast namáhání. 

5) Vyjádří se odpovídající rovnice (4.72) nebo (4.73) pro aktuální úroveň namáhání. 

6) Určí se nultý krok iteračního řešení (může se např. použít počáteční podmínka 

plasticity, podmínka porušení nebo podmínka plasticity z předešlého výpočetního 

kroku). 

7) Iteračním způsobem se hledají hodnoty ekvivalentních napětí, dokud není splněna 

podmínka, že napětí (invariant tenzoru napětí, a druhý invariant deviátoru napětí) a 

ekvivalentní napětí splňují odpovídající rovnici vyjádřenou v kroku 5. 

U zplastizovaného materiálu se parametry pro následné podmínky plasticity pro bod vyjádří 

s využitím  
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kde c, bc a t jsou ekvivalentní napětí v jednoosém tlaku, dvouosém tlaku a jednoosém 

tahu. 

4.4.5 Model CONCRETE 

Pro ověření výstižnosti a srovnání numerických výpočtů u vybraných experimentů je zvolen 

model CONCRETE, který je implementovaný ve výpočetním systému ANSYS [94]. Model 

CONCRETE je určený pro prostorový konečný prvek SOLID65. Podmínka porušení [119] se 

u prostorové úlohy vyjádří  

,0S
F

cf
        (4.88) 

kde   

F   je funkce hlavních napětí 1 , 2 a 3 , 

cf   je pevnost betonu v jednoosém tlaku a 

S  je plocha porušení (plastizace) v rovině hlavních napětích pro vstupní parametry. 

 

Vstupní parametry modelu CONCRETE jsou pevnost betonu v tlaku, pevnost betonu v tahu, 

pevnost betonu v dvouosém tlaku, hydrostatický tlak, jednoosý hydrostatický tlak drcení 

betonu a dvouosý hydrostatický tlak drcení betonu. 

 Prostorovou podmínku porušení je možné v rovině hlavních napětí znázornit třemi 

plochami, které jsou zobrazeny na obr. 4.9 [94] a [99].  
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 Obr. 4.9 Plocha porušení v rovině [94] a [99]   

 

V prostoru je plocha porušení zobrazena na obr. 4.10 [94] a [99]. 

 

 

Obr. 4.10 Plocha porušení v prostoru [94] a [99]   

 

U neporušeného betonu se předpokládá lineární odezva na zatížení. Po porušení betonu v tahu 

se změní matice tuhosti materiálu. Při porušení v jednom směru má matice tuhosti materiálu  

tvar 
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kde   

E   je modul pružnosti, 

   je součinitel příčné kontrakce, 

Rt   je tečný modul betonu v tahu a 

t   je koeficient smykového přenosu pro otevírání trhliny. 

 

V případě uzavření trhliny se matice tuhosti materiálu změní 
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kde c  je koeficient smykového přenosu pro uzavřenou trhlinu.  

Pracovní diagram betonu v tahu zobrazuje obr. 4.11 [94] a [99], kde ck  poměrná deformace 

odpovídající vzniku trhliny  a kf  je pevnost betonu v tahu.  
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 Obr. 4.11 Pracovní diagram betonu v tahu [94] a [99] 

 

Další podrobnosti k modelu jsou dostupné v dokumentaci programového systému ANSYS 

[94] nebo publikacích [99] a [119].  

4.4.6 Model SBETA 

Další konstitutivní model betonu, který byl zvolen pro ověření výpočtů je založený na  

modelu rozmazaných trhlin a poznatcích nelineární lomové mechaniky. Jedná se o model 

SBETA [23], který je implementován v komerčním softwaru ATENA [83] pro nelineární 

analýzu betonových a železobetonových konstrukcí. Model vznikl v souladu s doporučeními 

v [54]. Princip modelu spočívá v modelování poškození materiálu (např. porušení betonu 

tahovými trhlinami) pomocí změny materiálových vlastností modelu při zachování jeho 

kontinuity. Materiál s trhlinami se modeluje jako ortotropní. Směr ortotropie je určen směrem 

trhlin.  

 Vlastnosti tohoto ortotropního materiálu se stanovují pomocí ekvivalentního vztahu 

mezi napětím a poměrným přetvořením v materiálovém bodě. Tento vztah závisí na limitních 

hodnotách pro dvojosou napjatost, které se získají z Kupferovy podmínky porušení pro 2D 

[59].  

 Uvedený model dovoluje použití předpokladu fixních a rotujících trhlin, kdy se pro 

numerické výpočty předpokládal model fixních trhlin. Model fixních trhlin přepokládá, že po 

iniciaci trhliny v betonu zůstává směr trhliny stejný pro celý výpočet. U modelu rotujících 

trhlin může během výpočtu docházet ke změně směru trhliny. U betonu porušeného v tahu se 

zapíše ve směru kolmém na první trhliny matice tuhosti materiálu ve tvaru 
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kde 

1R , 2R   jsou reziduální normálové tuhosti,  

1 , 2   jsou součinitele příčné kontrakce, 

   je koeficient reziduální smykové tuhosti a 

G je smyková tuhost. 

 

Reziduální smyková tuhost se může určit více způsoby. Pracovní diagram, u kterého je 

sestupná větev lineární nebo určena křivkou zobrazenou na obr. 4.12 [16]. 

a) 

 

b) 

 

Obr. 4.12 Pracovní diagramy betonu pro určení reziduální normálové tuhosti [16] 

a) sestupná větev lineární, b) sestupná věta určená křivkou 

  

 Použitelnost modelu rozmazaných trhlin ovlivňuje volba diskretizace oblasti. Při 

použití v kombinaci s metodou konečných prvků to znamená, že výsledky ovlivňuje typ a 

rozměr konečného prvku. Jednou z možností odstranění uvedené závislosti je model pásu 

trhlin navržený Bažantem [4] a [5]. Model pásu trhlin zavádí novou materiálovou 

charakteristiku lomovou energii  

.konstLAG GF  ,    (4.92) 

kde AG je plocha oblasti pod sestupnou větví pracovního diagramu, ze kterého se určuje 

reziduální smyková tuhost a L je šířka pásu trhlin.  
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Lomová energie se vyjadřuje vztahem mezi napětím  a šířkou trhliny w. Lomovou 

mechanikou se podrobně zabývá [54] a [83]. V použitém výpočetním systému ATENA [83] 

je možné dopočítat doporučené hodnoty lomové energie z krychelné pevnosti betonu. 

 Pro výpočet matice tuhosti betonu s trhlinami je nutné určit hodnotu redukčního 

součinitele  , který zohledňuje redukci smykové tuhosti v závislosti na otvírání se trhlin. 

Problematika určení smykové tuhosti je široká a věnuje se jí řada autorů [16]. Součinitel   

nabývá hodnot v intervalu 0 až 1.  

 Reziduální smyková tuhost se může určit dle [90] ze vztahu  
















max

15,0



 n ,     (4.93) 

kde 

n  je poměrná deformace ve směru kolmém na trhlinu a 

max  je maximální poměrná deformace, při které se trhlina úplně otevře. 

 

Autor Červenka [83] stanovuje vztah pro redukční součinitel 

  

3

005,0
1

k

n 










 ,     (4.94) 

kde 

n  je poměrná deformace ve směru kolmém na trhlinu a 

3k  je koeficient určený empiricky.  

 

V práci [15] doporučuje Brdečko používat hodnotu součinitele 3,0  a autoři Hofstetter a 

Mang [43] používají 2,0 . Hodnotu součinitele   doporučuje určit Damjanič a Owen 

[29] podle vztahu 

  
max

1



 n ,     (4.95) 

kde 

n  je poměrná deformace ve směru kolmém na trhlinu a 

max  je maximální poměrná deformace, při které se trhlina úplně otevře. 
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Průběhy a zhodnocení různých přístupů k určení součinitele redukce smykové tuhosti jsou 

uvedeny v [16]. 

4.4.7 Misesova podmínka plasticity a lineární zpevnění 

Pro dále popsáný zjednodušený konstitutivní model betonu s predikcí zón namáhání je 

zvolena kombinace podmínky plasticity von Mises a lineární zpevnění. Uvedená podmínka 

plasticity se také často označuje jako Huber-Mises-Henckyho podmínka [111], protože byla 

formulována těmito autory nezávisle na sobě. Podmínku plasticity lze zapsat ve tvaru: 

0,021  fσ+σσσ=f 2

2

2

1     (4.96) 

kde 

1σ  je hlavní napětí ( 2σ>σ1 ), 

2σ     je hlavní napětí a 

0f    je mez plasticity ( yf mez kluzu nebo uf mez pevnosti). 

 

Graficky lze Misesovu podmínku plasticity v rovině hlavních napětí znázornit elipsou na obr. 

4.13.   

 

 Vnitřní oblast – materiál v pružném stavu 

 Hraniční oblast – dojde ke zplastizování 

 Vnější oblast – u  materiálů bez zpevnění je stav nemožný 

 Obr. 4.13 Misesova podmínka plasticity 
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Při výpočtu s uvedeným konstitutivním modelem je nutné provést rozdělení výpočetního 

modelu konstrukce na oblasti dle namáhání a v nich uplatnit odpovídající hodnoty 

materiálových pevností a plasticity. U predikce zón namáhání se musí také zohlednit možný 

rozvoj plastických oblastí. Pracovní diagram materiálu s lineárním zpevněním je uveden na 

obr. 4.15. Použití uvedeného konstitutivního modelu je ilustrováno v příloze 5. 

4.4.8 Další kritéria porušení betonu 

Kritérium pro vyhodnocování napjatosti betonu musí respektovat odlišné chování při 

namáhání tlakem a tahem [90]. Uvedená podmínka porušení betonu modifikuje kritérium von 

Mises. Má tvar 

     0),( utuc fff .     (4.97) 

Podmínka je určená pevností betonu v tlaku ucf  a pevností betonu v tahu utf . Pevnost betonu 

v tlaku se vyjádří v rovině hlavních napětí  

21

2

2

2

1  ucf .    (4.98) 

Grafické znázornění kritéria je zobrazeno na obr. 4.14.  

 Další podmínka pro vyhodnocení porušení betonu je uvedena v doporučení CEB-FIB 

Model Code 90 [17]. Podmínka má dobrou shodu s experimenty a není náročná na vstupní 

data. Parametry podmínky CEB-FIB Model Code 90 jsou jednoosá pevnost betonu v tlaku 

ucf  a v tahu utf . Hodnota dvouosé pevnosti betonu v tlaku se uvažuje 1,2 ucf . Pro 

formulování a vyhodnocení podmínky se vychází z předpokladu, že platí 21    a  že 

21 /  . Vymezení podmínky CEB-FIB Model Code 90 pro oblasti definované 

v intervalu 2  jsou: 

ucf96,02    pro  ucf22
)1(

8,31









 ,   (4.99) 

096,0 2  ucf   pro  ut

uc

f
f 










 2

1 8,01


 ,   (4.100) 

02     pro  utf1 .    (4.101) 

 

 Z porovnání výsledků experimentu s uvedenými podmínkami vyplývá, že 

modifikovaná podmínka von Mises podhodnocuje pevnost betonu v tlaku a oblasti namáhané 

tahem nadhodnocuje. Podmínka definovaná CEB-FIB Model Code 90 respektuje vlastnosti 
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betonu v tlaku a tahu korektně. Srovnávací případová studie pro podmínky porušení a 

plasticity je uvedena v příloze 3. 

 

Obr. 4.14 Podmínky porušení a plasticity pro beton 
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4.5 Modely betonářské výztuže 

4.5.1 Výpočetní modely 

Pro modelování výztuže při konečněprvkové analýze vznikla celá řada teoretických modelů. 

Při konečněprvkové analýze železobetonových konstrukcí se může dle [43] při modelování 

výztuže použít model rozetřené výztuže, vložený model výztuže a diskrétní model výztuže. U 

modelů výztuže se pak dále rozlišuje jakým způsobem zohledňují prokluz mezi betonem a 

výztuží. Uvedený problém se často řeší speciálními spojovacími prvky [64]. 

 Implementovaný speciální spojovací prvek ve výpočetním programu BSA vychází 

z doporučení [90]. 

 Výstižnost vybraných modelů je diskutována v numerické studii uvedené v kapitole 

5.6. 

4.5.2 Fyzikální vlastnosti betonářské výztuže 

Železobetonové konstrukce se ve většině případů vyztužují betonářskou výztuží z oceli. 

Výztuž má nejčastěji podobu prutů s žebírky nebo vtisky. Dále může být výztuž tvořena dráty 

nebo v současné době často používanými svařovanými sítěmi. Existují také zvláštní případy 

vyztužování. Jedná se o předpínací výztuže u předpjatých konstrukcí nebo tuhé výztuže. Tuhá 

výztuž kombinuje spřažení válcovaných profilů s betonem [82].  

 Betonářská výztuž pro účely této práce se považuje za izotropní materiál. Výztuž má 

vysokou pevnost, která je stejná pro tlak a tah. Běžně se pohybuje v rozmezí kolem 300 až 

700 MPa. Základní materiálové charakteristiky oceli se zjišťují z tahových zkoušek, kdy 

získané pracovní diagramy popisují jednoosý stav napětí. Z pracovního diagramu je patrné, že 

ocel vykazuje v počáteční fázi lineárně pružné chování do úrovně označované jako mez 

úměrnosti. Důležitou hodnotou je mez kluzu, po jejímž překročení vznikají plastické 

deformace. Další průběh pracovního diagramu záleží na konkrétním složení oceli, výrobním 

postupu nebo technologických úpravách a zvolené míře idealizace. 
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Obr. 4.15 Pracovní diagramy - a) betonářská výztuž b) ideálně pružnoplastický                                 

c) pružnoplastický s lineárním zpevněním d) multi-lineární 

 

Nejpoužívanější pracovní diagramy pro výpočty z ocelí jsou lineárně pružný, ideálně 

pružnoplastický, pružnoplastický s lineárním zpevněním a multi-lineární zobrazené na obr. 

4.15 [82] a [43]. Velmi dobré shody mezi skutečným a idealizovaným pracovním diagramem 

dosahuje pružnoplastický s lineárním zpevněním [43]. Vyžaduje dobře dostupné informace 

mez kluzu, počáteční modul pružnosti, modul pružnosti pro oblast zpevnění a maximální 

poměrnou deformaci. Podmínka plasticity se pro jednoosý stav napětí u pružnoplastického 

pracovního diagramu zjednoduší na tvar [82] 

 yf , (4.102) 

kde 

  je napětí při jednoosé napjatosti a 

yf  je mez kluzu oceli. 

Poměrná deformace je obvykle dle EN 1992-1-1 [17] a [34] smluvně omezena [82] hodnotou 

0,015
lim,
s  až 0,025. 
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4.5.3 Model rozetřené výztuže 

Model rozetřené  výztuže [43] je nejvhodnější při modelování drátkobetonu, ale může se také 

použít při modelování hustějších tyčových výztuží menšího průměru [16]. Model rozetřené  

výztuže je zobrazen na obr. 4.16. U modelu se sestaví matice tuhosti materiálu výztuže pro 

jednotlivé směry výztuže. Tuhost každého směru výztuže je možné popsat maticí tuhosti 

materiálu 
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D , (4.103) 

kde p je stupeň vyztužení určený z poměru plochy výztuže k celkové ploše průřezu 

(konečného prvku) a isE ,  je modul pružnosti materiálu. Matice tuhosti materiálu se dále 

transformuje do příslušného směru rovnicí 

  TDTD xSs ,

1 , (4.104) 

kde 

1

T   je transformační matice, 

xS ,D  je matice tuhosti výztuže a 

T   je transformační matice.  

 

Obr. 4.16 Model rozetřené výztuže 

 

Transformační matice jsou definovány [89] 
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Transformační matice [89] záleží na sklonu výztuže v souřadném systému, kdy člen c je cos  

a s vyjadřuje sin . Tuhost výztuže se přičítá k matici tuhosti materiálu D pro beton. Výsledná 

matice tuhosti materiálu má tvar 

 



n

i

isc

1

,DDD , (4.106) 

kde 

CD  je matice tuhosti betonu a 

iS ,D  je matice tuhosti výztuže v jednotlivých směrech. 

 

Model rozetřené výztuže předpokládá dokonalé spolupůsobení výztuže s betonem. 

Z uvedeného předpokladu vyplývá, že model nerespektuje prokluz mezi výztuží a betonem.  

4.5.4 Model vložené výztuže 

Další možností je použití vložených modelů výztuže, které také předpokládají dokonalé 

spolupůsobení výztuže s betonem. Modely se například používají v kombinaci 

s obdélníkovými nebo izoparametrickými konečnými prvky. Konečné prvky výztuže jsou 

zapuštěny do rovinných a prostorových konečných prvků betonu. Model výztuže je zobrazen 

na obr. 4.17. Ve výpočtu se využívá speciálních transformačních matic. Výsledná matice 

tuhosti konečného prvku se zapíše ve tvaru  

 



n

i

isc

1

,KKK , (4.107) 

kde 

CK  je matice tuhosti konečného prvku betonu a 

iS ,K  je matice tuhosti konečného prvku výztuže v jednotlivých směrech. 

 

Obr. 4.17 Vložený model výztuže (1-9 uzly betonu, i, j uzly výztuže) 
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Pro obdélníkový konečný prvek a jednoduché umístění výztuže v prvku, je možné dokázat, že 

výsledná tuhost konečného prvku železobetonu je pro oba popsané modely výztuže stejná. 

Z hlediska implementace modelu výztuže do výpočetních programů patří k náročnějším, 

protože speciální transformační matice se musí odvodit pro každý konečný prvek zvlášť. 

Použití uvedeného modelu výztuže a speciální transformační matice pro obdélníkový konečný 

prvek uvádí [89]. Uvedený model výztuže je dále například implementovaný u vybraných 

izoparametrických konečných prvků ve výpočetním systému ANSYS [94].   

4.5.5 Diskrétní model výztuže 

Diskrétní model výztuže kombinuje dva konečné prvky, konečný prvek pro beton a pro 

výztuž, kdy oba konečné prvky mají vybrané uzly společné. Konečné prvky výztuže jsou 

jednorozměrné. Mají v úlohách rovinné napjatosti dva uzly a dva stupně volnosti v každém 

uzlu. Uvedený postup vyžaduje vytvořit vhodnou síť konečných prvků pro beton, do které se 

následně umísťují prutové prvky výztuže. Pro modelování tyčové výztuže se může využít i 

různě modifikovaných jednorozměrných konečných prvků. Model výztuže je zobrazen na obr. 

4.18. 

 

Obr. 4.18 Diskrétní model výztuže 

 

Matice tuhosti prutového konečného prvku se dvěma uzly a dvěma stupni volnosti se zapíše 

ve tvaru [89]: 

 































22

22

22

22

scsccs

csccsc

scsscs

csccsc

L

AESK , (4.108) 

kde 

SE  je modul pružnosti oceli, 

A  je průřezová plocha prutu, 
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L  je délka prutu, 

 c  je cos  a 

 s  je sin . 

 

Model je vhodný zejména pro použití u hlavní nosné výztuže. Model také umožňuje použití 

speciálních spojovacích prvků a rozhraní, které umožňují zohlednit prokluz mezi betonem a 

výztuží.  

4.5.6 Spojovací prvek mezi betonem a výztuží 

Soudržnost mezi betonem a výztuží není ve skutečnosti dokonalá. Záleží především na 

povrchu a geometrii výztuže. Pro vylepšení soudružnosti se betonářská výztuž upravuje 

žebírkováním nebo vtisky.  

U analýz železobetonových konstrukcí, kde je zajištěno konstrukčními opatřeními        

a volbou vhodné úpravy výztužných vložek omezení prokluzu na požadovanou úroveň, se 

počítá ve většině výpočtů s ideálním spolupůsobením betonu a výztuže. Důsledkem je, že se 

zvýší celková tuhost modelu konstrukce. Vliv prokluzu také závisí na zvoleném 

konstitutivním modelu betonu.  

V případech, kdy je nutné ověřit vliv prokluzu nebo se zpracovává podrobná analýza, 

je pro modelování prokluzu mezi betonem a výztuží nejvhodnější použití diskrétního modelu 

výztuže a speciálních spojovacích prvků [90]. Spojovací prvky si lze představit jako malé 

pružiny. Grafické znázornění je na obr. 4.19. Matice tuhosti spojovacího prvku se zapíše ve 

tvaru 
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kK , (4.109) 

kde k je koeficient tuhosti spojovacího prvku a jednotlivé členy matice odpovídají 

společnému uzlu betonu a výztuže, ve kterém se modeluje prokluz. Podrobné odvození            

a využití spojovacích prvků uvádí [89]. Při určování tuhosti spojovacích prvků se vychází 

ze zkoušek.  
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Obr. 4.19 Spojovací prvek mezi betonem a výztuží 
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Pro popis chování spojovacích prvků je důležité, jedná-li se o monotónní nebo cyklické 

zatěžování. U návrhu kotvicích prvků a cyklického zatěžování je pak vhodnější použití 

trojrozměrných výpočetních modelů s použitím spojovacích rozhraní, které zohledňují také 

například typ žebrování.  

 

Obr. 4.20 Pracovní diagram prokluzu mezi betonem a výztuží pro monotónní zatěžování a) 

Kwak a Filippou [35, 64] b) CEB-FIB [17] c) Bigaj [14] 

 

Pro praktické určování tuhosti u výpočtu je vhodné použití pracovních diagramů 

uvedených v doporučeních CEB-FIB [17] nebo výzkumných pracích [14], [35] a [64]. 

Typické pracovní diagramy jsou zobrazeny na obr. 4.20. Pracovní diagramy se liší především 

počáteční tuhostí mezi betonem a ocelí. Pro výpočet celkové únosnosti konstrukce má na 

výsledky zpravidla největší vliv tvar vzestupné větve pracovního diagramu [14] a [17].   
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4.6 Postup odhadu spolehlivosti konstrukce  

Pro výpočet spolehlivosti konstrukce je nutné určit velikost a rozmístění předpokládaného 

zatížení a vypočítat odolnost konstrukce. U výpočtu odolnosti je možné postupovat tak, že se 

provede výpočet odezvy konstrukce pro jednotlivé sady stochastických vstupních parametrů, 

které vyjadřují nejistotu vstupních informací [17], [110] a [86]. Náhodné veličiny se zadávají 

například typem rozdělení a příslušnými vlastnostmi, které jsou střední hodnota, směrodatná 

odchylka apod. Použitý program FReET [85] má například více než 25 předdefinovaných 

rozdělení včetně možnosti zadat vlastní histogram. 

Metodu LHS [85] (Latin Hypercube Sampling) je možné využít pro výpočet 

statistických charakteristik odezvy konstrukce. Vhodná je zejména pro úlohy, které jsou velmi 

náročné na výpočetní výkon a čas. Při tvorbě náhodných veličin se sofistikovaným způsobem 

vybírají hodnoty z předdefinovaných intervalů rozdělení pravděpodobností tak, aby bylo 

dosaženo co největší efektivity. Podrobnosti o použité variantě metody LHS uvádí teoretický 

[84] a uživatelský manuál [85]. Mezi výhody zvolených programů FReET a SARA [85] a 

[110] patří, že obsahují databáze stochastických parametrů řady stavebních materiálů. Pro 

výběr náhodných veličin je také možno využít doporučení JCSS [50] a [51]. Pro modelované 

náhodné vstupy  je vhodné sestavit korelační matici. Volba počtu simulací záleží na složitosti 

a náročnosti řešené úlohy, kdy je vhodné provést například více výpočtů se zvyšujícím se 

počtem simulací a sledovat zpřesňování výsledků. Pro určení tvaru výsledného histogramu, 

např. průhybu, je vhodné provést výpočet metodou Monte Carlo [72], kterou je také možno 

použít v programu FReET [85].  

Samotné stanovení bezpečnosti a spolehlivosti železobetonových a betonových  

konstrukcí se může rozdělit do následujících kroků [86]: 

 výběr analyzované konstrukce, 

 volba vhodného konstitutivního modelu betonu a statistických nástrojů, 

 nelineární analýza pro deterministický model, 

 příprava zvolených náhodných vstupů a stochastické modelování,  

 vyhodnocení výsledků. 
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4.7 Výpočetní program  

Vytvoření pouze samotného specializovaného výpočetního programu pro nelineární analýzu 

betonových konstrukcí přináší řadu omezení. Pro plnohodnotné využití výpočetního programu 

je vhodné připravit v rámci vymezené problematiky výpočetní systém, který umožní širší 

uplatnění a univerzálnost [70] a [71]. Z těchto důvodů vznikl výpočetní program, který 

obsahuje více částí: výpočetní program (solver), modul pro přípravu dat (preprocesor) a 

vyhodnocení výsledků (postprocesor).  

Výpočetní systém pro analýzu stavebních konstrukcí je již vyvíjen několik let [P14]. 

Vývoj výpočetního programu pro analýzu stavebních konstrukcí se uskutečňoval v úvodních 

letech v programovacím jazyku Pascal ve 32 bitové verzi. Za vývojový nástroj byl zvolen 

Free Pascal [38]. 

 Z důvodu větší možnosti spolupráce s dalšími systémy a projekty se rozhodlo o 

přechodu na programovací jazyk C pro řešič výpočetního systému [58], [20] a [73]. 

V původním programovacím jazyku Pascal zůstaly pouze pomocné procedury pro kontrolu.  

Uživatelské rozhraní je textové a grafické. Grafické uživatelské rozhraní je 

programováno jazykem C [2], [76] a pro některé pomocné části preprocesoru se využívá 

multiplatformní rozhraní pro tvorbu počítačové grafiky OpenGL [105] v kombinaci s jazykem 

C [42]. Pro vykreslování obrázků v postprocesoru je využito barevných stupnic [37]. 

Uživatelské rozhraní výpočetního programu je zobrazeno na obr. 4.21. 

Výpočetní program pro analýzu stavebních konstrukcí je prioritně určen pro operační 

systém Windows. 

Při vývoji výpočetního systému byl kladen důraz na to, aby mohl spolupracovat s 

dalšími výpočetními systémy formou importu nebo exportu dat. V rámci vývoje výpočetního 

systému se spolupracovalo s autorem rozsáhlého výpočetního systému uFEM [114]. 

 Výpočetní program BSA je založen na deformační variantě metody konečných prvků  

a určen pro rovinné výpočetní modely. Konečné prvky jsou čtyřuzlové izoparametrické se 

čtyřmi integračními body. Případně lze vybrané výpočty provést trojúhelníkovým, 

čtvercovým a obdélníkovým konečným prvkem. Izoparametrický konečný prvek byl 

naprogramován s využitím [114].  

 Soustava lineárních rovnic se řeší metodou sdružených gradientů, která je dostupná ve 

dvou algoritmizačních variantách. Obě varianty využívají dynamické alokace paměti. Druhá 



Modelování betonových konstrukcí metodou konečných prvků 

 

50 

varianta je navíc upravena pro operace s řídkými maticemi a vznikla využitím knihoven 

výpočetního systému uFEM [114]. 

 Vzniklá nelineární soustava rovnic se řeší metodou Newton-Raphson. 

Implementovaný pružnoplastický model betonu je popsán v kapitole 4.4.4. Dálé se může 

využít programových knihoven, které zahnují funkce pro vyhodnocení podmínek porušení 

betonu dle doporučení CEB-FIB nebo podmínky von Mises upravené pro beton uvedených 

v kapitole 4.4.8. 

 Výpočetní program dále využívá modelu rozetřené výztuže a modelu diskrétní výztuže 

u které je možné použít spojovacích prvků. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitolách 4.5.4 a 

4.5.6. 

  

Obr. 4.21 Uživatelské rozhraní výpočetního programu 
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5 Numerické příklady 

Pro ověření použitelnosti vytvořeného programu jsou provedeny numerické studie, které jsou 

porovnány s dostupnými daty experimentů.  

Zvolené experimenty jsou: 

 nosník zatížený osamělou silou [3], 

 dva nosníky s T-průřezem zatížené osamělou silou [1], 

 nosník s T-průřezem zatížený dvěma silami [1],   

 stěna zatížená dvěma silami [93], 

 nosník zatížený dvěma silami [39]. 

 

 U numerické analýzy nosníku s obdélníkovým průřezem zatíženého osamělou silou je 

také provedena studie pro zvolené modely výztuže a speciální spojovací prvek, který je určen 

k modelování prokluzu mezi betonem a výztuží. Dále je provedena analýza, která se zabývá 

problematikou, kdy je nutné uvážit vliv náhodných vstupů do výpočtu. 

 Pro názornost je vizualizace rovinných výpočetních modelů provedena prostorově 

v preprocesoru výpočetního systému ANSYS [94]. 
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5.1 Použitá vstupní data  

Rozsah údajů o parametrech materiálu pro běžné normové výpočty a pro nelineární výpočty 

zpravidla nedostačuje. Protože získání chybějících údajů je zpravidla obtížné, je možné v 

literatuře najít přibližné vztahy pro jejich určení (například lomovou energii [54]), případně 

tyto vztahy uvádí i autoři některých specializovaných software [83]. Problémem může být 

omezená platnost takových údajů jen na betony určitých parametrů. U dále uvedených 

numerických analýz se vycházelo při dopočtu chybějících vlastností podle [17], [34], [82] a 

[43]. 

 Pro účely této práce se u numerických analýz využívalo dále uvedených vztahů. 

Modul pružnosti betonu se určil z pevnosti betonu v tlaku podle [82]   

          Ecm = 22(fuc/10)
0,3

 . (5.1)  

Tahová pevnost betonu se dopočetla z pevnosti v tlaku  

 fut = 0,1 fuc (5.2) 

a pevnost betonu ve dvouosém tlaku byla stanovena 

 fubc = 1,2 fuc. (5.3) 

Mez plasticity se u použitého konstitutivního modelu pro beton v tlaku a tahu uvažovala pro 

jednotlivé způsoby namáhání jako 

 fyc = fuc, (5.4) 

 fybc =  fubc, (5.5) 

 fyt =  fut. (5.6) 

Základní nastavení je 0,5 pokud není uvedeno jinak. 

 Při aproximaci pracovních diagramů betonu pro jednolivé typy namáhání se vycházelo 

ze zkoušek publikovaných v práci [108]. 

 U software ATENA [83] byly využívány hodnoty stanovené softwarem na základě 

zadané krychelné pevnosti. U modelů pro software ANSYS se využívaly níže definované 

vztahy podle [94]: 

Pevnost betonu v tlaku        Fc, (5.7) 

Pevnost betonu v tahu Ft,  (5.8) 

Pevnost betonu ve dvouosém tlaku                        Fbc = 1,2 Fc, (5.9) 

Hydrostatický tlak                                          h= 3 Fc,     (5.10) 
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Smykový koeficient pro otevření trhlin                 rt =0,0 – 0,5, (5.11) 

Smykový koeficient pro uzavírání trhlin                rc=0,5 – 0,9, (5.12) 

Jednoosý hydrostatický tlak drcení betonu            F1 = 1,45 Fc, (5.13) 

Dvouosý hydrostatický tlak drcení betonu            F2 = 1,725 Fc, (5.14) 

Faktor tahových trhlin                            0,6. (5.15) 

 V dalším textu jsou pro úsporu místa uváděny pouze základní materiálové parametry. 

Hodnoty, které je možné získat automaticky nebo pomocí výše uvedených vztahů, byly 

vynechány.  
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5.2 Nosník zatížený osamělou silou 

5.2.1 Popis experimentu 

Modelovaný experiment představuje nosník zatížený osamělou silou uprostřed rozpětí [3]. 

Nosník má rozpětí 3,658 m, průřez nosníku je obdélníkový, výška průřezu je 0,508 m a šířka 

0,203 m. Výztuž tvoří dvě výztužné vložky uložené u spodního okraje nosníku.  

Schéma experimentu, polohy osamělé síly, okrajové podmínky a vyztužení zobrazuje 

obr. 5.1. Zatížení působí uprostřed rozpětí a má velikost 200 kN. Výchozí materiálovou 

charakteristikou betonu je modul pružnosti Ecm = 26 182 MPa. Přehled ostatních použitých 

parametrů pro jednotlivé materiálové modely je uveden v tab. 5.1. 

Dva výztužné ocelové pruty mají průměr 25 mm. Pracovní diagram oceli je 

pružnoplastický se zpevněním. Počáteční modul tuhosti má hodnotu  Es1 = 203 255 MPa. Mez 

kluzu oceli je fy = 309,36 MPa. Po dosažení meze kluzu je modul tuhosti Es2 = Es1/100. 

Rovinný výpočetní model je zobrazen na obr. 5.2.  

 

 

Obr. 5.1 Schéma experimentu 
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Obr. 5.2 Výpočetní model (síť konečných prvků) 

 

Charakteristika/Model Zn. Jedn. Experiment Concrete SBETA Pružnoplastický 

Modul pružnosti E MPa 26 182 26 182 26 182 26 182 

Pevnost betonu v tlaku Fc MPa  40 19 20 

Pevnost betonu v tahu Ft MPa  2,1 1,9 2 

 

Tab. 5.1 Materiálové parametry betonu 

5.2.2 Výsledky 

Porovnáním experimentu a výsledků jednotlivých výpočtů na obr. 5.3 je možné konstatovat, 

že všechny mají dobrou shodu. Pro ilustraci provedených výpočtů jsou na obr. 5.4 uvedeny 

výsledky pro pružnoplastický model betonu v programu BSA pro počáteční stav rozvoje 

plastické oblasti v tažené oblasti a stav, kdy dochází ke koncentraci tlaku na horním okraji. 

Další zatěžování pak vede do poslední fáze, kdy dojde k plastizaci výztuže a drcení betonu. 

Výsledky jednotlivých výpočtů se odlišují pouze v konečné fázi zatěžování.   

 



Modelování betonových konstrukcí metodou konečných prvků 

 

56 

 

Obr. 5.3 Výsledky numerické analýzy 

 

Násobitel zatížení = 0,09 (Max = 1,08 MPa; Min = -2,21 MPa)  

 

 

Násobitel zatížení = 0,30 (Max = 1,31 MPa; Min = -8,43 MPa) 

 

 

Násobitel zatížení = 0,65 (Max = 1,73 MPa; Min = -14,25 MPa) 

 

 

Obr. 5.4 Normálové napětí x během zatěžování [MPa] 
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5.3 Nosníky s T-průřezem zatížené osamělou silou 

5.3.1 Popis experimentu – nosník A 

Modelované experimenty představují nosníky s T-průřezem zatížené osamělou silou [1]. 

Geometrii prvního testovaného nosníku, rozmístění sil a tvar průřezu zobrazuje obr. 5.5. 

Poloha výztuže je patrná z obr. 5.6, kterou tvoří hlavní nosná výztuž z šesti prutů. Pevnost 

betonu v tlaku je fc = 48,0 MPa, v tahu ft = 4,80 MPa a modul pružnosti E = 35 080 MPa. 

Poissonův součinitel pro beton je 0,20. Výpočet je proveden pro počáteční hodnotu plastizace 

 0,35 a 0,5 ze vztahů (5.4), (5.5) a (5.6). U oceli se předpokládá pružnoplastický pracovní 

diagram s lineárním zpevněním Es2 = Es1/1000. Mez kluzu oceli je fy = 340,0 MPa a modul 

pružnosti Es1 = 200 000 MPa. Pro analýzu je zvolen model rozetřené výztuže. Zatížení je 150 

kN. Rovinný výpočetní model je zobrazen na obr. 5.7. 

 

Obr. 5.5 Schéma experimentu 

 

Obr. 5.6 Schéma vyztužení 
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Obr. 5.7 Výpočetní model (síť konečných prvků) 

5.3.2 Výsledky – nosník A 

Z porovnání experimentu a provedených výpočtů na obr. 5.8 je patrné, že zatěžovací křivky 

mají podobný tvar. Lepší shody v dosažené úrovni zatížení a v průběhu zatěžovací křivky je 

pro výpočet s podmínkou počáteční plastizace betonu  0,35. Oba výpočty nadhodnocují 

celkovou tuhost konstrukce. 

 

Obr. 5.8 Výsledky experimentu 
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5.3.3 Popis experimentu – nosník B 

Druhý  experiment je podobný prvnímu, ale liší se v geometrii průřezu, která je zobrazena na 

obr. 5.9. Pro násobitel zatížení je zatížení 40 kN. Rovinný výpočetní model je zobrazen na 

obr. 5.10.  

 

Obr. 5.9 Schéma průřezu 

 

Obr. 5.10 Výpočetní model (síť konečných prvků) 
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5.3.4 Výsledky – nosník B 

 

 

Obr. 5.11 Výsledky experimentu 

 

U experimentu je shoda numerického řešení s podmínkou počáteční plastizace betonu  

0,35 velmi dobrá. Zatěžovací křivka na obr. 5.11 pouze nevystihuje celkovou únosnost 

konstrukce. U výpočtu s podmínkou počáteční plastizace betonu 0,5 je nadhodnocena 

tuhost výpočetního modelu. Zatěžovací křivka také nevystihuje celkovou únosnost konstrukce 

Důvodem, že nebyla výstižněji určena celková únosnost konstrukce, je rovinný výpočetní 

model a tvar geometrie průřezu. Zejména tvar geometrie průřezu druhého experimentu se 

ukázal jako již obtížně popsatelný dvojrozměrným výpočetním modelem. K podrobné analýze 

chování tohoto nosníku by tedy bylo zřejmě vhodnější použít trojrozměrný výpočetní model. 
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5.4 Nosník s T-průřezem zatížený dvěma silami 

5.4.1 Popis experimentu 

Modelovaným experimentem je nosník s T-průřezem zatížený dvěma silami. Celková délka 

nosníku je 7,04 m [1]. Výška nosníku včetně desky je 0,625 m, výška horní desky 0,11 m, 

šířka horní desky 1,00 m. Šířka žebra je 0,20 m. Geometrii testovaného nosníku, rozmístění 

sil a tvar průřezu zobrazuje obr. 5.12. Zatížení má hodnotu 600 kN. Poloha výztuže je patrná 

z obr. 5.13, kterou tvoří především hlavní nosná výztuž z šesti prutů průměru 30 mm. 

Vlastnosti materiálu stanovené autory [1] a použité pro výpočty jsou uvedeny v tab. 5.2. 

Poissonův součinitel pro beton se uvažoval 0,15. Výztuž se při výpočtu předpokládala 

ideálně pružnoplastická. Výztužné vložky o průměru 6 a 8 mm měly ocel s mezí kluzu fy = 

482,45 MPa a zbylé výztužné vložky o průměru 12 a 30 mm měly mez kluzu fy = 567,77 

MPa. Rovinný výpočetní model je zobrazen na obr. 5.14. 

 

Obr. 5.12 Schéma experimentu pro nosník T-průřezu 
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Obr. 5.13 Schéma experimentu: vyztužení průřezu 

 

Charakteristika/Model Zn. Jedn. Experiment Concrete SBETA Pružnoplastický 

Modul pružnosti E MPa 31 380 31 380 31 380 31 380 

Pevnost betonu v tlaku Fc MPa 23,4 40 24,5 23,4 

Pevnost betonu v tahu Ft MPa 2,16 2,5 2,45 2,16 

 

Tab. 5.2 Materiálové parametry betonu 

 

Obr. 5.14 Výpočetní model (síť konečných prvků) 
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5.4.2 Výsledky 

 

Obr. 5.15 Výsledky numerické analýzy 

 

 

Obr. 5.16 Rozvoj trhlin – počáteční trhliny (násobitel zatížení = 0,08) 

 

Obr. 5.17 Rozvoj trhlin – vznik smykové trhliny (násobitel zatížení = 0,72) 

 

U experimentu je shoda numerických řešení s experimentem dobrá. Na pracovních 

diagramech zobrazených na obr. 5.15 je možné ilustrovat dobrou shodu zejména při nižších 

úrovních zatížení. Model SBETA dosahuje lepší shody v dosažené úrovni zatížení, 

pružnoplastický model dosahuje lepší shody ve tvaru pracovního diagramu zatěžovací křivky, 
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ale vypočtené hodnoty jsou oproti experimentu nadhodnocené. V grafu je dále uveden zelený 

bod, který patří k výsledkům získaným pomocí modelu SBETA, ale u uvedeného stavu již 

nejsou splněna konvergenční kritéria. Pro ilustraci provedených výpočtů jsou zvoleny 

výsledky z programu ATENA. Obrázky 5.16 a 5.17 zobrazují vznik počátečních trhlin 

uprostřed rozpětí na dolním okraji a dále pak vznik smykové trhliny pro vyšší úrovně zatížení. 

Poloha trhlin v programu ANSYS [94] je pak uvedena na obrázcích 5.18 a 5.19. Počáteční 

rozvoj trhlin zachycuje obr. 5.18 a stav rozvoje trhlin pro zatěžovací krok před dosažením 

maximálního zatížení je zobrazen na obr. 5.19. 

 

Obr. 5.18 Rozvoj trhlin - počáteční trhliny (násobitel zatížení = 0,08) 

 

Obr. 5.19 Rozvoj trhlin (násobitel zatížení = 0,91) 
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5.5 Stěna zatížená dvěma silami 

5.5.1 Popis experimentu 

Dalším numericky modelovaným experimentem byla stěna zatížená dvěma silami [93]. 

Schéma experimentu je patrné z obr. 5.20. Rozměry stěny jsou 812,8 x 762 mm. Stěna má 

tloušťku 76,2 mm. Parametry betonu jsou uvedeny v tab. 5.3. 

Celková plocha výztuže ve stěně je 645,16 mm
2
 a modul pružnosti je Es1 = 200 000 

MPa. U oceli se předpokládá ve výpočtu pružnoplastický pracovní diagram s lineárním 

zpevněním Es 2 = Es1/1000. Mez kluzu oceli je 317,24 MPa. Zatížení P má velikost 350 kN. 

Rovinný výpočetní model je zobrazen na obr. 5.21.  

 

Obr. 5.20 Schéma experimentu – vyztužení průřezu 
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Charakteristika/Model Zn. Jedn. Experiment Concrete SBETA Pružnoplastický 

Modul pružnosti E MPa 31 724 31 724 31 724 31 724 

Pevnost betonu v tlaku Fc MPa 27,31 45 27,2 27,31 

Pevnost betonu v tahu Ft MPa 2,483 3,0 2,48 2,481 

 

Tab. 5.3 Materiálové parametry betonu 

 

 

Obr. 5.21 Výpočetní model - síť konečných prvků (symetrická polovina) 

5.5.2 Výsledky 

Srovnání vypočítaných pracovních diagramů s experimetem je uvedeno na obr. 5.22. Rozvoj 

trhlin a vznik smykové trhliny jsou zobrazeny na obr. 5.23 a 5.24, který byly vytvořeny ve 

výpočetním systému ANSYS pro model CONCRETE [94]. Dobrou shodu numerického 

řešení s experimentem má výpočet provedený v programu BSA. V počátcích zatěžování 

výpočet v programu BSA podhodnocuje celkovou tuhost výpočetního modelu, ale rozdíl se 

při vyšších úrovních zatěžování zmenšuje. U numerického řešení pro model SBETA je velmi 

dobrá shoda s experimentem do 0,44 násobitele zatížení. V dalším výpočtu je celková tuhost 

výpočetního modelu nadhodnocena. U numerického řešení s modelem CONCRETE vznikly 

pro zatěžovací krok 0,51 a 0,72 násobitele zatížení velké posuny, které se neobjevily ani u 

zatěžovací křivky experimentu ani numerických řešeních v programech BSA a ATENA. 
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Obr. 5.22 Výsledky numerické analýzy 

 

Obr. 5.23 Rozvoj trhlin (násobitel zatížení = 0,47) 
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Obr. 5.24 Rozvoj trhlin (násobitel zatížení = 0,74) 
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5.6 Vliv modelování výztuže 

5.6.1 Popis experimentu 

V numerické analýze je provedena analýza železobetonového nosníku pro dva různé modely 

výztuže a betonu, které jsou srovnány s experimentem [3]. Zvolené modely výztuže jsou 

model rozetřené výztuže a diskrétní model výztuže. Konstitutivní modely betonu jsou 

pružnoplastický model, který kombinuje Chen-Chenovu podmínku plasticity a model 

zpevnění vypracovaný Ohtanim a model CONCRETE [94].  

Následně je provedena studie pro použití spojovacího prvku s pružnoplastickým 

modelem betonu. Modelovaný příklad je železobetonový nosník z experimentu [3], který byl 

použit také v kapitole 5.2.   

5.6.2 Výsledky 

Průběhy pracovních diagramů pro jednotlivé typy modelů výztuže a betonu zobrazují obr. 

5.26 a 5.27. Graf zobrazuje průhyb uprostřed rozpětí. Výsledky provedených výpočtů mají 

dobrou shodu s experimentem ve všech třech fázích zatěžování. Rozdíly mezi výsledky pro 

model rozetřené a diskrétní výztuže se mohou považovat za malé, charakter pracovního 

diagramu je stejný. Pouze u modelu CONCRETE [94] v počáteční fázi vzniku trhlin se liší. U 

pružnoplastického modelu se nejvíce rozcházejí křivky v oblasti počáteční plastizace výztuže 

a drcení betonu. Dosažená úroveň zatížení je téměř stejná, pouze se liší v maximální dosažené 

deformaci, která ale souvisí také s nastavenými konvergenčními pravidly. Pro provedené 

výpočty je také společné, že mírně nadhodnocují tuhost porušovaného betonu. Důvodem je, 

že při výpočtu se předpokládalo dokonalé spolupůsobení výztuže s betonem. Řešením 

problému je využití dále uvedených spojovacích prvků mezi výztuží a betonem. Pro ilustraci 

provedených výpočtů jsou zvoleny výsledky rozvoje trhlin z výpočetního systému ANSYS 

pro model CONCRETE [94] na obr. 5.25. Konkrétně se jedná o kombinaci s modelem 

rozetřené výztuže v počáteční fázi vzniku trhlin a stavu těsně před ukončením výpočtu. 

Grafické výsledky pro pružnoplastický model betonu z programu BSA jsou dostupné 

v kapitole 5.2. 
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Obr. 5.25 Rozvoj trhlin: počáteční trhliny (zatížení 35 kN a 164 kN) 

 

 

Obr. 5.26 Výsledky numerické analýzy: pružnoplastický model betonu 
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Obr. 5.27 Výsledky numerické analýzy: model CONCRETE 

 

Na obr. 5.28 jsou zobrazeny pracovní diagramy výpočtů, u kterých byl použit diskrétní model 

výztuže, speciální spojovací prvky a pružnoplastický model ve výpočetním programu BSA. 

Vstupní parametry pro studii ke spojovacím prvkům zůstaly totožné jako v předešlém 

výpočtu.  

U spojovacích prvků se v tomto případě předpokládá konstantní tuhost a vycházelo se 

z pracovního diagramu uvedeném v doporučení [35]. Jde o konzervativní přístup, který tak 

dává představu o vlivu tuhosti spojovacího prvku na výpočet. U spojovacích prvků, které 

měly menší tuhost, výpočet trval mnohem déle a byl méně stabilní. Pro tuhost spojovacího 

prvku k=10
12

 je možné považovat spojení výztuže a betonu téměř za dokonalé. Jako 

nejvhodnější se ukázala hodnota 10
8
, pro kterou měly výsledky výpočtu nejlepší shodu 

s experimentem. V grafu je také zobrazen výpočet (čerchovaně), kdy se proměnná tuhost 

spojovacího prvku určila z doporučení a informací uvedených v [14], [17] a [35]. 
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Obr. 5.28 Výsledky numerické analýzy: spojovací prvky 
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5.7 Stochastické modelování 

5.7.1 Popis experimentu a vstupních dat 

Pro analýzu je zvolen nosník s T-průřezem zatížený dvěma silami [1], u kterého se provedla 

nejprve nelineární analýza pro deterministický model v kapitole č. 5.4.  

K nelineární analýze železobetonové konstrukce je zvolen pružnoplastický model 

betonu v programu BSA. K stochastickému modelování je zvolena sofistikovaná metoda LHS 

[84] a program FReET [85]. Pro samotné zpracování výpočetní úlohy byly naprogramovány 

pomocné subrutiny, které vygenerované vstupní hodnoty programu FReET upraví na formát 

dat počítačového programu BSA.  

Pro stochastické modelování je zvoleno sedm náhodných veličin. Cílem je sledovat 

citlivost a rozptyl hodnot maximální deformace a maximálního zatížení, které by se mohly 

dále použít při stanovení bezpečnosti nebo únosnosti konstrukce. K popisu rozdělení 

pravděpodobnosti zvolených náhodných veličin se použily dostupné pravděpodobnostní 

rozdělení, které se doplnily statistickými parametry. Jednalo se o střední hodnotu a variační 

součinitel. Zvolené parametry náhodných veličin jsou shrnuty v tab. 5.4. Při výběru 

statistických parametrů se vycházelo z dostupné integrované databáze stavebních materiálů 

[50] a doporučení uvedených JCSS [51].  U stochastických vstupních hodnot betonu se také 

sestavila korelační matice, která je uvedena v tab. 5.5. 

 

Proměnná Jednotky Střední 

hodnota 

Variační 

součinitel 

Typ 

rozdělení 

Ec GPa 31 380 0,15 Lognormální 

ft MPa 24,5 0,18 Weibullovo 

fc MPa 2,45 0,1 Lognormální 

Es1 GPa 210 0,03 Lognormální 

fy1 MPa 482,45 0,05 Lognormální 

Es2 GPa 210 0,03 Lognormální 

fy2 MPa 567,77 0,05 Lognormální 

 

Tab. 5.4 Náhodné veličiny 
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Proměnná Ec ft fc 

Ec 1 0,7 0,9 

ft 0.69882 1 0,8 

fc 0.90007 0.8011 1 

 

Tab. 5.5 Korelace mezi náhodnými proměnnými pro beton 

 

5.7.2 Výsledky 

 
Variable 3

Mean

Std Std

575 580 585 590 595 600

0.02

0.04

0.06

0.08

 

Obr. 5.29 Odhadované pravděpodobnostní rozdělení zatížení [kN] pro deformaci 0,05 m pro 

pružnoplastický model betonu 

Variable 5

Mean

Std Std

-0.3 -0.25 -0.2 -0.15 -0.1 -0.05

2

4

6

8

 

Obr. 5.30 Odhadované pravděpodobnostní rozdělení pro maximální deformaci [m] pro 

pružnoplastický model betonu 
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Variable 1

Mean

Std Std

564 566 568 570 572 574 576 578 580 582

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

 

Obr. 5.31 Odhadované pravděpodobnostní rozdělení pro maximální zatížení [kN] pro 

pružnoplastický model betonu 

 

Pro stochastické modelování bylo zvoleno celkem 30 simulací. Další zvyšování počtů 

simulací vedlo především ke zvyšování časové a výpočetní náročnosti. Sledované 

stochastické výsledky byly monitory maximální deformace uprostřed rozpětí, velikost 

maximálního zatížení a velikost zatížení pro deformaci 0,05 m. Výsledné odhadované 

pravděpodobnostní rozdělení jsou zobrazeny na obr. 5.29 až 5.31. Statistické charakteristiky 

výsledků jsou shrnuty v tab. 5.6. 

 

Proměnná 
Střední 

hodnota 
Std. COV Histogram 

Síla [kN] pro deformaci 0,05 m 572,75 4,1642 0,0072 Logistic 

Maximální síla [kN] 587,24 6,7808 0,011547 Logistic 

Maximální deformace [m]  -0,14585 0,052232 0,35811 Weibull (3 par) 

 

Tab. 5.6 Odhad statistických parametrů 

 

Po dokončení stochastického modelování se při stanovení bezpečnosti konstrukce při návrhu 

stavebních konstrukcí pokračuje výpočtem indexu spolehlivosti a určí se jeho požadovaná 

úroveň dle návrhových požadavků. Index spolehlivosti se určí ze střední hodnoty, směrodatné 

odchylky náhodného rozdělení odolnosti a působícího zatížení. Podrobnosti uvádí [86]. 
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5.8 Studie vlivu parametrů počáteční podmínky plasticity 

5.8.1 Popis experimentu a vstupních dat 

Modelovaným experimentem zvoleným pro studii parametrů počáteční podmínky plasticity je 

železobetonový nosník, který je zatížený dvěma silami. Zvolený experiment provedli a 

publikovali Gaston, Siess, and Newmark [39]. Podklady provedeného experimentu jsou 

převzaty z publikace [64]. Schéma experimentu je zobrazeno na obr. 5.32. 

 

 

 

Obr. 5.32 Schéma experimentu 

 

Nosník je z betonu, který má pevnost v tlaku 32,3 MPa. Modul pružnosti betonu Ec je 27,1 

GPa a Poissonův součinitel je 0,17. Protože pevnost betonu v tlaku a modul pružnosti mají 

nízkou korelaci pro obyčejné betony, pevnost betonu v tahu se určila na základě doporučení 

[34] 

 
)3/2(21,0 ucut ff  , (5.16) 

kde fuc je pevnost betonu v tlaku. Výpočet je proveden postupně pro koeficient   s hodnotou 

0,3, 0,4, 0,45 a 0,5, který se použil k výpočtu parametrů (5.4), (5.5), (5.6) počáteční podmínky 

plasticity. Stupeň vyztužení železobetonového průřezu vztažený k efektivní výšce průřezu je 

0,0062. Pracovní diagram výztuže se předpokládá ideálně pružnoplastický. Mez kluzu oceli fy 

je 323,6 MPa a modul pružnosti Es je 198,0 GPa. Rovinný výpočetní model je zobrazen na 

obr. 5.33.  
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Obr. 5.33 Výpočetní model 

 

5.8.2 Výsledky 
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Obr. 5.34 Výsledky výpočtu 

 

Porovnáním experimentu a výsledků numerických výpočtů na obr. 5.34 je možné konstatovat, 

že ve většině výpočtů je mírně nadhodnocena počáteční tuhost výpočetního modelu. Pouze u 

výpočtu pro =0,30 je tuhost výpočetního modelu mírně podhodnocená. Dále je při 

zatěžování rozdíl pracovních diagramů numerických výpočtů a experimentu malý. Celkový 

průběh pracovního diagramu experimentu a maximální únosnost nosníku nejlépe vystihuje 

výpočet pro =0,45. Dobrou shodu celkového průběhu pracovního diagramu experimentu má 
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také výpočet pro =0,40. Pro ilustraci provedených výpočtů jsou na obr. 5.35 uvedeny 

výsledky výpočtu normálového napětí pro =0,45. Obrázky zobrazují počáteční stav rozvoje 

plastické oblasti v tažené oblasti a stav, kdy dochází ke koncentraci tlaku na horním okraji. 

Další zatěžování vede k plastizaci výztuže a drcení betonu  a ukončení výpočtu. 

 

Násobitel zatížení = 0,10 (Max = 0,98 MPa; Min = -1,24 MPa) 

 

 

 

Násobitel zatížení = 0,30 (Max = 1,16 MPa; Min = -5,60 MPa) 

 

 

 

Násobitel zatížení = 0,62 (Max = 1,39 MPa; Min = -12,71 MPa) 

 

 

Obr. 5.35 Normálové napětí x během zatěžování [MPa] 
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5.9 Vliv výpočtu podle teorie 2. řádu 

Následující analýza se zabývá vlivem teorie 2. řádu u nosníku z předešlé parametrické studie. 

Pro další výpočty je zvolen u počáteční podmínky plasticity koeficient =0,45. 

Při analýze běžných železobetonových konstrukcí namáhaných především ohybem 

převažuje ve většině případů vliv fyzikální nelinearity nad geometrickou. Často se proto vliv 

geometrické nelinearity zanedbává. Pro ověření vlivu geometrické nelinearity je ve vyvíjeném 

programu BSA upraven výpočetní algoritmus, který je založen na použití metody Newton-

Raphson [12]. Pro zvolený typ geometrické nelinearity se předpokládají malé deformace.  

 Pro geometrickou nelinearitu je konkrétně použitý postup dle teorie 2. řádu, kdy se 

podmínky rovnováhy sestavují v uzlech výpočetního modelu deformované konstrukce. 

Samotná implementace teorie 2. řádu spočívá v aktualizaci geometrie výpočetního modelu 

konstrukce pro každý zatěžovací krok nebo iteraci. Podobný postup úpravy geometrie 

výpočetního modelu konstrukce je také použit ve výpočetním programu ATENA [83].  

Výpočty z výpočetního programu BSA jsou doplněny o výsledky z programů SCIA 

[102], ATENA [83] a ANSYS [94]. V alternativních programech je proveden výpočet pouze                     

pro geometrickou nelinearitu a fyzikálně lineární výpočet. U výpočtu byl sledován průhyb 

uprostřed rozpětí. Je provedeno pět variant výpočtů. Jejich rozdělení uvádí tabulka 5.7. 

 

 Parametry výpočtu  Výpočetní programy 

Výpočty 
geom. 

nelinearita 

vlastní 

tíha kce. 

Fyzikální 

nelinearita 
 BSA SCIA ANSYS ATENA 

Výpočet 1 ne ne ne  ano ano ano ano 

Výpočet 2 ano ne ne  ano ano ano ano 

Výpočet 3 ne ne ano  ano ne ne ne 

Výpočet 4 ano ne ano  ano ne ne ne 

Výpočet 5 ano ano ano  ano ne ne ne 

 

Tab. 5.7 Parametry výpočtu a výpočetní programy 
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U výpočtu v programu BSA je do tuhosti výpočetního modelu konstrukce zahrnuta také 

výztuž. V programu ANSYS [94] jsou v nelineárním řešiči výpočtu nastaveny velké 

deformace.  

Protože výsledky lineárního výpočtu se mírně odlišují pro jednotlivé programy, byl sledován 

poměr maximálních deformací  

 

..

..

1

lingeo

nelingeo

u

u
u   [-] (5.17) 

a rozdíl maximálních deformací 

 ....2 lingeonelingeo uuu   [m], (5.18) 

kde 

..nelingeou   je svislá deformace pro geometricky nelineární výpočet [m] a 

..lingeou   je svislá deformace pro geometricky lineární výpočet [m]. 

Rozdíl maximálních svislých deformací 
2u  pro všechny výpočetní programy je 2.10

-6
 m. 

Poměr maximálních deformací 
1u  pro svislý průhyb uprostřed rozpětí nosníku pro 

geometricky lineární a nelineární výpočet v programech BSA, SCIA [102], ANSYS [94] a 

ATENA [83] je uveden v tabulce 5.8. Fyzikální nelinearita není zahrnuta do výpočtu. Jsou 

použity výpočty 1 a 2.  

 

Výpočetní     

program 

BSA SCIA ANSYS ATENA 

1u   [-] 1,0008410 1,0009528 1,0009040 1,0008610 

 

Tab. 5.8 Poměr deformací 
1u  

 

Další výpočty se prováděly pouze v programu BSA. Ve výpočtech byla vždy zahrnuta 

fyzikální nelinearita. Poměr deformací 
1u  u geometricky lineárního a nelineárního výpočtu 

v programu BSA pro vybrané hodnoty násobitele zatížení uvádí tabulka 5.9. Ve výpočtu se 

vlastní tíha konstrukce neuvažovala. Jsou použity výpočty 3 a 4. Maximální dosažená hodnota 

násobitele zatížení pro výpočet 4 byla 0,83.  

 

Násobitel zatížení 0,3 0,6 0,8 

1u  [-] 1,000281 1,000868 1,001593 

 

 

Tab. 5.9 Poměr deformací 
1u  pro geometricky nelineární a lineární výpočet – program 

BSA 
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U provedených výpočtů byl pro nosník s obdélníkovým průřezem zatíženým dvěma 

silami vliv geometrické nelinearity v řádech maximálně jednotek promile. 

5.10 Vliv vlastní tíhy konstrukce na výpočet 

Pro ověření vlivu vlastní tíhy konstrukce byl proveden nelineární výpočet v programu BSA. 

Pro výpočet vlastní tíhy konstrukce nosníku se uvažovalo s objemovou hmotností betonu 

2500 kg/m
3
 a oceli 7850 kg/m

3
. Srovnávané výpočty zahrnovaly fyzikální nelinearitu. U 

výpočtu zahrnující pouze zatížení nebyla geometrická nelinearita zahrnuta. U výpočtu 

zahrnující zatížení a vlastní tíhu konstrukce byla geometrická nelinearita zahrnuta. Podobně 

jako v předešlém výpočtu se určil poměr maximálních deformací 

 

.

..

3

zatížení

zatíženítíhavl

u

u
u   [-], (5.19) 

kde 

.. zatíženítíhavlu   je svislá deformace od vlastní tíhy konstrukce a zatížení [m] a 

.zatíženíu   je svislá deformace od zatížení [m]. 

 

Poměr deformací 
3u  pro svislý průhyb uprostřed rozpětí nosníku vypočtený 

v programu BSA pro vybrané hodnoty násobitele zatížení uvádí tab. 5.10. Jsou použity 

výpočty 3 a 5. Maximální dosažená hodnota násobitele zatížení pro výpočet 5 byla 0,80. 

Průběhy pracovních diagramů svislého průhybu uprostřed rozpětí nosníku se u výpočtu 3 a 5 

odlišovaly do 5,0 %, pouze hodnota pro násobitel zatížení 0,8 byla 6,44 %.  

 

Násobitel zatížení 0,3 0,6 0,8 

3u  [-] 1,038484 1,032328 1,064438 

 

Tab. 5.10 Poměr deformací 3u  pro geometricky nelineární a lineární výpočet – program BSA   
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5.11 Vyhodnocení numerického modelování experimentů  

Porovnáním prvního experimentu a výpočtu v programu BSA je možné konstatovat, že shoda 

výsledků je velmi dobrá. Vyšší únosnost vypočtenou v numerické analýze v pozdější fázi 

zatěžování je možné přisoudit zvolenému konceptu modelování pružnoplastického betonu se 

zpevněním a způsobu modelování výztuže.  

Další dva experimenty zvolené pro ověření použitelnosti programu se skládají 

z nosníku s T-průřezem zatíženým silou. Výsledky numerických řešení s podmínkou 

počáteční plastizace betonu  0,35 dobře vystihují průběh zatěžovací křivky. Celková 

únosnost konstrukce však nebyla dobře vystižena u nosníku s širším T-průřezem. Možnou 

příčinou je zvolený rovinný výpočetní model a tvar geometrie průřezu. K podrobné analýze 

chování tohoto nosníku by bylo vhodnější použít trojrozměrný výpočetní model. Výpočty s 

podmínkou počáteční plastizace betonu  0,5 nadhodnocují tuhost výpočetního modelu. 

Čtvrtý experiment je také nosník s T-průřezem, ale zatížený dvěma silami. Na 

pracovním diagramu je možné ilustrovat dobrou shodu zejména při nižších úrovních zatížení.  

Pružnoplastický model dosahuje dobré shody ve tvaru pracovního diagramu zatěžovací 

křivky, ale vypočtené hodnoty jsou oproti experimentu nadhodnocené. 

Pátý experiment je stěna zatížená dvěma silami. Srovnáním numerických řešení s 

experimentem je patrná velmi dobrá shoda pracovních diagramů při nižších úrovních zatížení. 

Při vyšších hodnotách zatížení se výpočty rozchází výrazněji. U uvedeného experimentu 

podstatně ovlivňuje dosažené výsledky také způsob modelování okrajových podmínek – 

podpor – kde vznikají velké koncentrace napětí. 

Pro ověření vlivu modelu výztuže u nelineární analýzy železobetonových konstrukcí 

bylo provedeno srovnání dvou přístupů na prvním experimentu. Jednalo se o modely 

rozetřené a diskrétní výztuže. Rozdíl pracovních diagramů získaných z výpočtů a z 

experimentu je možné přisoudit předpokladu dokonalého spolupůsobení výztuže a betonu. 

Výsledky proto byly porovnány s řešením využívajícím model diskrétní výztuže a spojovací 

prvky. Použití spojovacích prvků je uvedeno ve srovnávací studii pro různé parametry tuhosti 

spojovacího prvku.  

Protože u praktických návrhů, kde se použije nelineární analýza je vyžadováno 

uvážení nejistot ve výpočtu, byla provedena studie u třetího experimentu s vybranými 

náhodnými parametry. Pro stochastické modelování se použila sofistikovaná metoda LHS. 
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U šestého experimentu je provedena studie, která se zabývá volbou parametrů 

počáteční podmínky plasticity u pružnoplastické analýzy železobetonových konstrukcí. 

Postupně  je  provedena  parametrická  studie  pro čtyři hodnoty  koeficientu Za  jeden z 

nejvhodnějších koeficientů  pro počáteční podmínku plasticity je hodnota 0,45, kdy ta je 

shodná s doporučením [82]. Dále je u uvedeného experimentu ověřen vliv geometrické 

nelinearity a vlastní tíhy konstrukce u nelineární analýzy. Geometrická nelinearita byla 

zahrnuta do výpočtu dle teorie druhého řádu. U provedených výpočtů byl pro nosník 

s obdélníkovým průřezem zatíženým dvěma silami vliv geometrické nelinearity v řádech 

maximálně jednotek promile. U výpočtu zohledňující také vlastní tíhu konstrukce byl vliv u 

konkrétních hodnot pracovního diagramu do 6,44 %.   
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6 Závěr 

6.1 Shrnutí 

Disertační práce se zabývá fyzikálně nelineární analýzou betonových a železobetonových 

konstrukcí.  

 Kapitola současný stav problematiky shrnuje dostupné možnosti nelineární analýzy 

betonových a železobetonových konstrukcí, kdy pro vývoj výpočetního programu bylo 

v příloze 5 provedeno zhodnocení vybraných konstitutivních modelů s různou mírou 

zjednodušení problému a s ohledem na jejich praktickou použitelnost. Pro vyhodnocení 

dostupných možností byly zvoleny model SBETA založený na modelu rozmazaných trhlin a 

lomové mechanice, model CONCRETE a pružnoplastické modely betonu.  

 Dále bylo provedeno také srovnání vybraných podmínek porušení a plastizace pro 

úlohu rovinné napjatosti. V případové studii uvedené v příloze 4 byly srovnávány Chenova 

podmínka plasticity, podmínka dle doporučení CEB-FIB a modifikovaná podmínka plasticity 

von Mises pro beton. 

 V práci byly uvedeny výchozí teoretické vztahy pro sestavení výpočetního programu a 

pro analýzu betonových a železobetonových konstrukcí. Byl vytvořený výpočetní model 

betonu kombinující Chenovu podmínku plasticity a model zpevnění vypracovaný Ohtanim. 

Podrobněji je uveden postup implementace do vyvinutého výpočetního programu. Také jsou 

uvedeny vztahy pro použité modely výztuže a pro spojovací prvek mezi betonem a výztuží. 

 Souhrn použitých metod při vývoji vypočetního programu a jeho popis uvádí    

kapitola 5.  

 Dále byly popsány použité konstitutivní modely betonu a podmínky porušení a 

plastizace použité ve srovnávacích studiích. 

 Vytvořený výpočetní program pro fyzikálně nelineární analýzu betonových 

konstrukcí, který zahnuje výše uvedené vztahy byl ověřen na dostupných datech 

z experimentů. Bylo použito šest experimentů, které zahrnovaly nosník zatížený dvěma nebo 

jednou silou, stěnu zatíženou dvěma silami a nosníky s T-průřezem zatížené dvěma nebo 

jednou silou. 
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6.2 Modelované experimenty a použitelnost programu 

Provedené numerické analýzy u zvolených experimentů poskytly u pružnoplastického 

modelu, který je implementován do vytvořeného výpočetního programu, dobrou představu o 

jeho chování. Výpočetní program je zejména vhodný pro účely vyhodnocení celkové 

únosnosti konstrukce, deformací a případně dalších výsledků, které nejsou dostupné 

z lineárního výpočtu. Výsledná odchylka vypočtené a skutečné maximální únosnosti je 

způsobena nejistotami ve vstupních datech a aproximací specifických parametrů. Jedná se 

například o pevnost betonu v tahu a pracovní diagramy betonu pro jednotlivé způsoby 

namáhání. 

 Oblast zatěžování, ve které docházelo k větším rozporům s experimentálními daty, leží 

již v oblasti speciálních aplikací, pro které nejsou pružnoplastické modely vhodné.   

Je nutné upozornit, že ilustrovaná výstižnost pružnoplastického modelu v programu 

BSA má platnost u běžných betonů, zatímco například u vysokopevnostních betonů mohou 

použité vztahy pro dopočet vstupních dat selhávat. 

 Na uvedených experimentech je také možné ilustrovat vyšší obtížnost vystižení 

chování konstrukce složitějších tvarů. Zejména u nosníku s širším T-průřezem a konstrukcí 

s proměnlivou tloušťkou může rovinný výpočetní model špatně vystihnout celkovou tuhost 

modelované konstrukce. U tvarově jednoduchého nosníku obdélníkového průřezu bylo 

dosaženo vynikající shody výpočtů a experimentu. 

 Další problematickou oblastí, která může výsledky podstatně ovlivnit, je modelování 

podpor a zatížení, kdy bodové podpory, obvyklé u prutových modelů, musí být nahrazeny 

modelem co nejlépe odpovídajícím skutečnosti (velikost kontaktních ploch, tuhost podpor).  

6.3 Možné směry dalšího výzkumu 

Další výzkum se zaměří na následují oblasti: 

 Rozšíření výpočetního programu z rovinných na prostorové úlohy.  

 Aplikace stochastického modelování a nelineární analýzy u konstrukčních řešení 

praktických návrhů. 

 Rozšíření výpočetního programu o velké deformace.  

 Zpřesnění modelů speciálních spojovacích prvků pro cyklické zatěžování. 

 Implementace modelů, které popisují dotvarování a smršťování. 
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Pro ilustraci funkčnosti vytvořeného výpočetního programu a jeho vývoje jsou uvedeny 

příklady v přílohách. 

Ukázkové výpočty deformací a napětí u stěny a nosníku pomocí obdélníkového nebo 

izoparametrického čtyuzlového konečného prvku jsou uvedeny v přílohách 1 a 2.  

Při vývoji výpočetního programu byla ověřována vhodnost vybraných podmínek 

porušení a plasticity u rovinné úlohy. Srovnání podmínek dostupných ve výpočetním 

programu BSA je prezentováno na úloze stěny v příloze 3.   

 Zvolená metoda Newton-Raphson pro řešení soustav nelineárních rovnic je 

dokumentována na příkladu nosníku se spojitým zatížením a ideálně pružnoplastickým 

materiálem. Příklad je uveden v příloze 4. 

 Před začátkem vývoje výpočetního programu bylo provedeno zhodnocení vybraných 

konstitutivních modelů pro beton 2D, které je uvedeno v příloze 5 a časopise [P1]. 

Vstupní data výpočetního programu BSA se načítají z textového souboru, který je pro 

ukázku u příkladu stěny uveden v příloze 6 a příloha 7 zobrazuje základní strukturu 

výpočetního programu BSA. 
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Příloha 1 – Stěna 

 

Ukázkový příklad výpočtu stěny metodou konečných prvků. Pro výpočet je zvolen 

obdélníkový konečný prvek. 

 

Obr. 1 Schéma stěny 

 

Vstupní údaje: 

 

Síla  P = 100 kN 

Modul pružnosti  E = 2,1x10
7 

Pa 

Poissonův součinitel   = 0,17 

Tab. 1 Vstupní údaje 

 

 

Obr. 2 Schéma stěny  (výpočetní model) 
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Obr. 3a Deformovaná konstrukce  (celkový vektor posunutí) 

 

Výsledky posunutí a napětí uvádí Tab. 2 a Obr. 3b-d. 

 

Konečný prvek Napětí x [Pa] Napětí y [Pa] Napětí xy [Pa] 

KP 1 2 148,1 -10 453,0 -3 811,7 

KP 2 -830,1 -6 650,9 -3 563,0 

KP 3 -724,4 -2 716,9 -2 088,2 

KP 4 -593,6 -490,6 -537,1 

KP 5 5 699,4 878,7 -497,2 

KP 6 -669,8 -1 034,1 -4 117,5 

KP 7 -2 336,3 -933,9 -3 849,5 

KP 8 -2 693,2 -368,3 -1 535,8 

KP 9 7 726,2 -103,5 -867,5 

KP 10 1 585,5 -514,9 -2 866,4 

KP 11 -3 473,6 -1 510,1 -4 459,9 

KP 12 -5 838,1 319,0 -1 806,2 

KP 13 9 082,9 -322,1 -420,6 

KP 14 2 999,9 -1 800,2 -1 213,9 

KP 15 -1 621,0 -4 839,1 -2 600,8 

KP 16 -10 461,8 -9 460,0 -5 764,8 

KP 17 9 082,9 -322,1 420,6 

KP 18 2 999,9 -1 800,2 1 213,9 

KP 19 -1 621,0 -4 839,1 2 600,8 
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KP 20 -10 461,8 -9 460,0 5 764,7 

KP 21 7 726,2 -103,5 867,5 

KP 22 1 585,5 -514,8 2 866,4 

KP 23 -3 473,6 -1 510,1 4 459,9 

KP 24 -5 838,1 319,0 1 806,2 

KP 25 5 699,4 878,7 497,2 

KP 26 -669,8 -1 034,0 4 117,5 

KP 27 -2 336,3 -933,9 3 849,5 

KP 28 -2 693,2 -368,3 1 535,8 

KP 29 2 148,1 -10 453,1 3 811,6 

KP 30 -830,1 -6 650,9 3 563,0 

KP 31 -724,4 -2 716,8 2 088,2 

KP 32 -593,6 -490,6 537,1 

 

Tab. 2a Napětí v těžišti jednotlivých konečných prvků 

 

Uzel 

 

Směr 

 Posunutí [m]   

Uzel 

 

Směr 

 

Posunutí 

[m]   

Uzel 

 

Směr 

 

Posunutí 

[m] 

1 x 0,00000000   16 x 0,00000348   31 x 0,00000784 

1 y 0,00000000   16 y -0,00000952   31 y -0,00000805 

2 x 0,00000369   17 x 0,00000431   32 x 0,00000615 

2 y -0,00000269   17 y -0,00000972   32 y -0,00000819 

3 x 0,00000514   18 x 0,00000487   33 x 0,00000501 

3 y -0,00000400   18 y -0,00000993   33 y -0,00000816 

4 x 0,00000637   19 x 0,00000529   34 x 0,00000401 

4 y -0,00000442   19 y -0,00001022   34 y -0,00000809 

5 x 0,00000786   20 x 0,00000679   35 x 0,00000245 

5 y -0,00000447   20 y -0,00000996   35 y -0,00000803 

6 x 0,00000088   21 x 0,00000498   36 x 0,00000909 

6 y -0,00000575   21 y -0,00001003   36 y -0,00000575 

7 x 0,00000375   22 x 0,00000498   37 x 0,00000622 

7 y -0,00000564   22 y -0,00001027   37 y -0,00000564 

8 x 0,00000515   23 x 0,00000498   38 x 0,00000482 

8 y -0,00000588   23 y -0,00001061   38 y -0,00000588 

9 x 0,00000630   24 x 0,00000498   39 x 0,00000367 

9 y -0,00000608   24 y -0,00001141   39 y -0,00000608 

10 x 0,00000781   25 x 0,00000498   40 x 0,00000216 

10 y -0,00000611   25 y -0,00001349   40 y -0,00000611 



Modelování betonových konstrukcí metodou konečných prvků 

 

110 

11 x 0,00000213   26 x 0,00000649   41 x 0,00000997 

11 y -0,00000805   26 y -0,00000952   41 y 0,00000000 

12 x 0,00000382   27 x 0,00000566   42 x 0,00000628 

12 y -0,00000819   27 y -0,00000972   42 y -0,00000269 

13 x 0,00000496   28 x 0,00000510   43 x 0,00000483 

13 y -0,00000816   28 y -0,00000993   43 y -0,00000400 

14 x 0,00000596   29 x 0,00000468   44 x 0,00000360 

14 y -0,00000809   29 y -0,00001022   44 y -0,00000442 

15 x 0,00000752   30 x 0,00000318   45 x 0,00000211 

15 y -0,00000803   30 y -0,00000996   45 y -0,00000447 

Tab. 2b Přemístění  (Deformace stěny po zatížení) 

 

 

 

 

Obr. 3b  Napětí x 
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Obr. 3c  Napětí y 

 

 

 

Obr. 3d  Napětí xy 
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Příloha 2 – Nosník 

Ukázkový příklad výpočtu vysokého nosníku metodou konečných prvků. Pro výpočet je 

zvolen čtyřuzlový izoparametrický konečný prvek. 

 

Obr. 1 Schéma vysokého nosníku 

 

Vstupní údaje: 

 

Síla  g = 20,0 kN/m 

Modul pružnosti  E = 25,0 GPa 

Poissonův součinitel    = 0,2 

Tab. 1 Vstupní údaje 

 

 

Obr. 2 Schéma stěny (výpočetní model) 
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Obr. 3 Deformovaná konstrukce (celkový vektor posunutí) 

 

 
 

 

Obr. 4a  Napětí x 

 

 

 
 

 

Obr. 4b  Napětí y 
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Obr. 4c  Napětí xy, 
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Příloha 3 – Srovnání podmínek plasticity a porušení 

 

Srovnání podmínek plasticity a porušení pro rovinné úlohy na konstrukci stěny. 

Podmínky porušení a plasticity: 

 Podmínka von Mises pro model predikce zón namáhání (tah nebo tlak) 

 Podmínka von Mises modifikovaná pro beton  

 Podmínka porušení CEB-FIB 

 Podmínka plasticity Chen-Chen 

 

 

Obr. 1 Schéma stěny 

 

 

Obr. 2 Schéma stěny (výpočetní model) 
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Síla P = 7 x 30 kN 

Modul pružnosti E = 30 GPa 

Poissonův součinitel   = 0,2 

Strana a – šířka A = 3,0 m 

Strana b – výška B = 1,0 m 

Tloušťka h H= 0,2 m 

Tab. 1 Vstupní údaje 

 

Vlastnosti betonu:    

 Fuc= 20,0 MPa, 

 Fut= 2,00 MPa, 

 Fuc2 = 24,0 MPa.  

 

 

Obr. 3 Schéma stěny – výpočetní model (vizualizace) 
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Obr. 4 Deformace nosníku (lineární řešení) 

 

 

Obr. 5 Normálové napětí x  

 

Podmínky se vyhodnocovaly ve čtyřech integračních bodech na každém konečném 

prvku. 

 

 Podmínka von Mises pro model predikce zón namáhání (tah nebo tlak) Poruch 4,94% 

 

 

Obr. 6 Grafické vyhodnocení: Podmínka plasticity von Mises  
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 Podmínka von Mises modifikovaná pro beton  

 Poruch 4,72% 

 

 

Obr. 7 Grafické vyhodnocení: Podmínka HMH modifikovaná pro beton 

 

 Podmínka porušení CEB-FIB 

 Poruch 4,72%. 

  

 

Obr. 8 Grafické vyhodnocení: Podmínka porušení CEB-FIB 

 

 Podmínka plasticity Chen-Chen 

 Poruch 4,50% 

 

 

Obr. 9  Grafické vyhodnocení: Podmínka plasticty Chen-Chen 
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Příloha 4 – Nosník se spojitým zatížením a ideálně 

pružnoplastický materiál   

 

Porovnání analytického a numerického řešení nosníku se spojitým zatížením pro ideálně 

pružnoplastický materiál.   

 

 

Obr. 1 Schéma konstrukce – prutový model 

 

 

Obr. 2 Schéma konstrukce – rovinný model 
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Obr. 3 Výpočetní model – síť konečných prvků 

 

Vstupní údaje: 

E = 30 GPa 

  0,2  

fy = 1,8 MPa 

b = 0,2 m 

h = 0,6 m 

Tab.1 Vstupní údaje 

ypl fbhM 2

4

1
  

Analytické řešení: 

mkNq pl /2,7  

Analytické řešení upravené pro nejbližší integrační bod u středu: 

mkNq papl /32,7..,   

Numerický výpočet programem: 

 

 

mkNq vnpl /35,7.., 
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Obr. 4:  Výsledky numerické analýzy 

 

 

Nominální hodnota spojitého zatížení je 7,5 kN/m. 

 

Násobitel zatížení = 0,60 (Max = 1,60 MPa; Min = -1,60 MPa) 

 

 

Oblast plastizace (zelená barva) 

 

 

Násobitel zatížení = 0,70 (Max = 1,80 MPa; Min = -1,80 MPa) 
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Oblast plastizace (zelená barva) 

 

Násobitel zatížení = 0,080 (Max = 1,80 MPa; Min = -1,80 MPa) 

 

 

Oblast plastizace (zelená barva) 

 

Násobitel zatížení = 0,098 (Max = 1,80 MPa; Min = -1,80 MPa) 

 

 

Oblast plastizace (zelená barva) 

 

Obr. 5 Normálové napětí x během zatěžování [MPa] 
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Příloha 5 – Zhodnocení konstitutivních modelů pro beton 2D 

Numerická analýza vychází ze zpracované dílčí výzkumné zprávy 1.1.3.1-16 z roku 2009 pro 

výzkumné centrum CIDEAS, kdy v samotné práci jsou již použity vhodnější modely betonu.  

Numerická analýza se zabývá porovnáním konstitutivních modelů pro beton. 

Porovnávány jsou maximální průhyby uprostřed nosníku zatíženého spojitým zatížením. Pro 

srovnání jsou zvoleny: 

 zjednodušený konstitutivní model betonu s predikcí zón namáhání, 

 (kombinuje von Misesovu podmínku plasticity a lineární zpevnění) 

 pružnoplastický  konstitutivní model betonu, 

(kombinuje podmínku plasticity Chen-Chen a model zpevnění vypracovaný 

Ohtanim ) 

 konstitutivní model betonu založený na lomové mechanice, 

  (model SBETA [83], Kupferova podmínka porušení) 

Popsané konstitutivní modely betonu byly ověřovány na konstrukci o rozpětí 6 m a 

tloušťce 0,2 m. Výška konstrukce je 0,75 m, 1,50 m a 4,50 m.  Konstrukce vysoká 0,75 m je 

zatížená spojitým zatížením g = 20,0 kN/m po celé délce. Konstrukce vysoké 1,50 a 4,50 m 

mají zatížení 60,0 kN/m po celé délce. Konstrukce je uložena na krajích na neposuvných 

podporách. 

Konstitutivní modely betonu jsou použity na výpočetních modelech s využitím metody 

konečných prvků. Vytvořený 2D výpočetní model lze charakterizovat jako případ rovinné 

napjatosti. Pro výpočetní model je zvolen nejčastěji používaný izoparametrický konečný 

prvek. Velikost konečného prvku ve výpočetních modelech konstrukce je ve všech výpočtech  

0,1 m x 0,05 m. 

Materiálové modely pro nelineární výpočet 

  Pro uvedené konstitutivní modely betonu jsou vytvořeny tři materiálové modely. 

Společnými parametry materiálových modelů jsou: 

 modul pružnosti E, 

 součinitel příčné kontrakce 

 pevnost v tahu Ftah, 

 pevnost v tlaku Ftlaku. 

Ostatní parametry jsou specifické pro každý materiálový model. Výchozím materiálem je 

beton  C20/25 s modulem pružnosti Ec = 30 GPa. Hodnoty lomové energie byly převzaty z 
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obdobných modelů používaných v doporučeních CEB-FIB. Použité parametry pro jednotlivé 

materiálové modely jsou uvedeny v tabulce 1.  

Materiálový model 1   Materiálový model 2   Materiálový model 3  

Plasticita von Mises  Model rozmazaných trhlin  Plasticita Chen-Chen 

E = 30 GPa  E = 30 GPa  E = 30 GPa 

  = 0,2      = 0,2      = 0,2   

Ftah = 2,2 MPa  Ftah = 2,2 MPa  Ftah = 2,2 MPa 

Ftlak = 25 MPa  Ftlak = 25 MPa  Ftah,plas. = 2,0 MPa 

E2,von Mises = 1 GPa  Gf = 80 N/m  Ftlak,1osý = 25 GPa 

          Ftlak,2osý = 30 GPa 

          Ftlak,1osý,plas. = 15 GPa 

          Ftlak,2osý,plas. = 18 GPa 

 

Tab. 1 Parametry materiálových modelů betonu 

 

Nelineární výpočet 

Výpočty se prováděly ve dvou výpočetních systémech. Chenova podmínka plasticity 

v kombinaci s Ohtaniho modelem zpevnění a model rozmazaných trhlin byly používány ve 

výpočetním systému uFEM. Ve výpočetním systému ANSYS se zkoumala podmínka 

plasticity von Mises s lineárním modelem zpevnění. 

Síť konečných prvků je v obou systémech stejná. V lineárním výpočtu jsou výsledky 

deformací získané v obou uvedených programech téměř stejné a odchylka vertikálního 

posunutí uy  je pouze 0,000 02 m.  

Pro aplikaci podmínky von Mises je nutné vytvořit na výpočetním modelu dvě oblasti 

s různými materiálovými vlastnostmi. Tento postup je nutný, protože u podmínky von Mises 

se předpokládá, že materiál má stejnou pevnost v tlaku a tahu. Tlakové a tahové vlastnosti 

betonu jsou ovšem velmi výrazně odlišné. Možnost plastizace se v modelu připouští pouze ve 

vyšrafované oblasti (oblast namáhaná tahem) na obr. 1. Ve zbylé části se předpokládá lineární 

chování materiálu, protože zde nejsou dosahovány vysoké hodnoty tahových napětí. U stěny 

vysoké 4,5 m se předpokládá tažená oblast do jedné třetiny stejně jako u nosníku vysokého 

1,50 m.  
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Obr. 1 Výpočetní model – oblast s podmínkou von Mises 

 

 

 

 

750 
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oblast s podmínkou von Mises 
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Obr. 2 Průběh posunutí uy na nosníku vysokém 0,75 m 
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Obr. 3 Průběh posunutí uy na nosníku vysokém 1,50 m 



Modelování betonových konstrukcí metodou konečných prvků 

 

127 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

-0,0005-0,0004-0,0003-0,0002-0,00010

Gf=80 N/m

Model rozpmazaných 

trhlin

von Mises

Posunutí max u y

N
á
so

b
it

e
l 

z
a
tí

ž
e
n

í

PES= - MPa

Chenova podmínka 

plasticity a Ohtaniho model 

zpevnění

 

Obr. 4 Průběh posunutí uy na nosníku vysokém 4,50 m 

 

 

Obr. 5a Ekvivalentní plastické napětí – nosník vysoký 0,75 m s modelem von Mises 

 

 

Obr. 5b Plastické oblasti – nosník vysoký 0,75 m s modelem Chen-Chen 
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Obr. 5c Oblasti s trhlinami – nosník vysoký 0,75 m s modelem rozmazaných trhlin 

 

Zhodnocení výsledků nelineárního výpočtu  

Při provedených nelineárních výpočtech byl sledován vliv použitého konstitutivního modelu 

na dosahované výsledky. Z hlediska výstižnosti se ve všech sledovaných úlohách jako 

nejvhodnější jeví použití materiálového modelu založeného na principech nelineární lomové 

mechaniky (modelu rozmazaných trhlin). Pružnoplastický model využívající Chen-Chenovu 

podmínku porušení a Ohtaniho model zpevnění umožňuje, ve studovaném rozsahu namáhání, 

získat výsledky velmi blízké výsledkům stanoveným pomocí modelu rozmazaných trhlin. 

Protože také výpočetní náročnost je při použití pružnoplastického modelu výrazně nižší než u 

modelu rozmazaných trhlin, je v řadě úloh jeho použití velmi vhodné. Předností modelu 

rozmazaných trhlin naopak může být možnost sledování celkové šířky trhlin, pokud je 

potřeba tento parametr zahrnout do posudků. Nevýhodou Chen-Chenova modelu je potřeba 

znalosti vyššího počtu vstupních parametrů, které nemusí být dostupné (zejména parametry 

funkce zpevnění je třeba stanovovat na základě laboratorních zkoušek materiálu). 

 Ve vybraných úlohách (orientační a předběžné analýzy) je možné úspěšně použít i 

zjednodušený model využívající von Misesovu podmínku plasticity. V tomto případě je nutno 

upravit model tak, aby se podmínka uplatnila jen u tažených částí konstrukce. To omezuje 

jeho využití jen na úlohy s jednoduchým tvarem a zatížením. Zhodnocení konstitutivních 

modelů betonu uvádí tabulka 2. 
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Model 

materiálu 
Charakteristika Vstupní data 

Vlastnosti         

a omezení 
Software 

Vhodnost pro 

metody 

posuzování 

životnosti 

Lineárně 

pružný 

Základní model 

respektující 

Hookeův zákon 

Modul pružnosti 

 

Poissonův 

součinitel 

Nemožnost 

sledovat 

nelineární 

chování a vznik 

trhlin 

Libovolný 

MKP 

software 

Bez dalších 

úprav nevhodné 

von Mises 

Pružnoplastický 

model s von 

Misesovou 

podmínkou 

plasticity a 

lineárním 

zpevněním 

Modul pružnosti 

 

Poissonův 

součinitel 

 

Mez pružnosti 

v tahu 

 

Parametr zpevnění 

Vhodné jen pro 

jednoduchý tvar 

konstrukce a 

zatížení – 

nutnost úpravy 

modelu 

 

Nízká výpočetní 

náročnost 

ANSYS 

 

uFEM 

 

BSA 

Jen jednoduché 

úlohy 

 

Vhodné pro 

orientační 

výpočty 

 

Chen-Chen 

Pružnoplastický 

model s Chen-

Chenovou 

podmínkou 

plasticity a 

Ohtaniho model 

zpevnění 

Modul pružnosti 

 

Poissonův 

součinitel 

 

Mez pružnosti v 

tahu, jednoosém a 

dvouosém tlaku 

 

Pevnost v tahu, 

jednoosém a 

dvouosém tlaku, 

6 parametrů 

zpevnění 

Bez omezení, 

avšak nutný 

velký počet 

vstupních 

parametrů 

 

Vyšší výpočetní 

náročnost 

uFEM 

 

BSA 

Vhodné pro 

většinu úloh 

 

Model 

rozmazaných 

trhlin 

Model založený na 

nelineární lomové 

mechanice 

Modul pružnosti 

 

Poissonův 

součinitel 

 

Pevnost v tahu 

 

Pevnost v tlaku 

 

Lomová energie 

Bez omezení 

 

Vysoká 

výpočetní 

náročnost 

ATENA 

 

uFEM 

Vhodné 

 

Možnost 

sledování šířky 

trhlin 

  

Tab. 2 Zhodnocení konstitutivních modelů betonu 
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Příloha 6 – Ukázka vstupního souboru 

Pro ilustraci jsou zde uvedeny vstupní soubory pro příklad stěny uvedený v příloze 1. 

 

Vstupní soubor - Input 1 obsahuje informace o geometrii jednotlivých uzlů, okrajové 

podmínky a zatížení. 

 

(souřadnice x)     (souřadnice y)  (okr. podm. x)  (okr. podm. y)    (zatížení. x)       (zatížení y)   

 0.000000e+000 0.000000e+000   1.000000e+000  1.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000   

 0.000000e+000 2.500000e+000   0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000   

  0.000000e+000 5.000000e+000   0.000000e+000   0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000 

  0.000000e+000  7.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000   

 0.000000e+000  1.000000e+001  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000   

 2.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 2.500000e+000  2.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 2.500000e+000  5.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 2.500000e+000  7.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 2.500000e+000  1.000000e+001  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 5.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 5.000000e+000  2.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 5.000000e+000  5.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 5.000000e+000  7.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 5.000000e+000  1.000000e+001  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 7.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 7.500000e+000  2.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 7.500000e+000  5.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 7.500000e+000  7.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 7.500000e+000  1.000000e+001  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.000000e+001  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.000000e+001  2.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.000000e+001  5.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.000000e+001  7.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.000000e+001  1.000000e+001  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  -1.000000e+004  

 1.250000e+001  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.250000e+001  2.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.250000e+001  5.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.250000e+001  7.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.250000e+001  1.000000e+001  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.500000e+001  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.500000e+001  2.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.500000e+001  5.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.500000e+001  7.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.500000e+001  1.000000e+001  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.750000e+001  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.750000e+001  2.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.750000e+001  5.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.750000e+001  7.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 1.750000e+001  1.000000e+001  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 2.000000e+001  0.000000e+000  0.000000e+000  1.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  
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 2.000000e+001  2.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 2.000000e+001  5.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 2.000000e+001  7.500000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  

 2.000000e+001  1.000000e+001  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000  0.000000e+000   

 

Vstupní soubor - Input 2 obsahuje parametry konečných prvků.  

 

 (KP) (MAT) (TYP) (REAL) (ESY) (SEC) (NODES) 

        1   1   1   1   0   1       1      6      7      2 

        2   1   1   1   0   1       2      7      8      3 

        3   1   1   1   0   1       3      8      9      4 

        4   1   1   1   0   1       4      9    10      5 

        5   1   1   1   0   1       6    11    12      7 

        6   1   1   1   0   1       7    12    13      8 

        7   1   1   1   0   1       8    13    14      9 

        8   1   1   1   0   1       9    14    15    10 

        9   1   1   1   0   1     11    16    17    12 

      10   1   1   1   0   1     12    17    18    13 

      11   1   1   1   0   1     13    18    19    14 

      12   1   1   1   0   1     14    19    20    15 

      13   1   1   1   0   1     16    21    22    17 

      14   1   1   1   0   1     17    22    23    18 

      15   1   1   1   0   1     18    23    24    19 

      16   1   1   1   0   1     19    24    25    20 

      17   1   1   1   0   1     21    26    27    22 

      18   1   1   1   0   1     22    27    28    23 

      19   1   1   1   0   1     23    28    29    24 

      20   1   1   1   0   1     24    29    30    25 

      21   1   1   1   0   1     26    31    32    27 

      22   1   1   1   0   1     27    32    33    28 

      23   1   1   1   0   1     28    33    34    29 

      24   1   1   1   0   1     29    34    35    30 

      25   1   1   1   0   1     31    36    37    32 

      26   1   1   1   0   1     32    37    38    33 

      27   1   1   1   0   1     33    38    39    34 

      28   1   1   1   0   1     34    39    40    35 

      29   1   1   1   0   1     36    41    42    37 

      30   1   1   1   0   1     37    42    43    38 

      31   1   1   1   0   1     38    43    44    39 

      32   1   1   1   0   1     39    44    45    40 

 

Vstupní soubor - Input 3 obsahuje parametry materiálových modelů. Počet parametrů se liší 

dle typu řešené úlohy. 

 

(E)    (NI)    (TL) 

2.100000e+010 1.700000e-001 2.000000e+000 
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Příloha 7 – Struktura výpočetního programu 

BS  Analysis – Building and Structrual Analysis

Výpočetní systém pro analýzu stavebních (betonových) konstrukcí

BS 

PREPROCESOR

BS 

POSTPROCESOR
BS FEM

(solver)

BS  INTERFACE (Windows applications)

Ansys

……..

Textové editory

Tvorba výpočetního modelu

D
a
to

v
é

fo
rm

á
ty

 B
S

Uživatel

 

Obr. 1 Základní moduly výpočetního systému 

BS Analysis – Building and Structural Analysis

Výpočetní systém pro analýzu stavebních (betonových) konstrukcí

Textové výstupy

Bitmapová grafika 

(Obrázky)

Vektorová grafika

(OpenGL)

Vstup pro data

BS PREPROCESOR

Textové výstupy

Bitmapová grafika 

(Obrázky)

….

Ukládání dat

BS POSTPROCESOR

Řešení soustav 

rovnic

Matematické

operace

Vyhodnocování

Konečné prvky

BS FEM (solver)

BS  INTERFACE (Windows applications)

 

Obr. 2 Struktura výpočetního systému 


