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Anotace 

Práce je zaměřena na využití pravděpodobnostních metod v oboru posudku 

spolehlivosti nosných konstrukcí, které se opírají o vyjádření variabilních vstupních veličin 

pravděpodobnostně např. s využitím histogramů. U vybraných nosných konstrukcí byla 

provedena analýza spolehlivosti z hlediska nosných prvků i systému podle mezních stavů 

únosnosti a použitelnosti s uvážením pružného i pružně-plastického chování materiálu. 

Výpočty byly provedeny metodou SBRA a POPV, které jsou aplikovány v programech 

AntHill, resp. ProbCalc. 

Klíčová slova:  

Pravděpodobnostní posudek, pravděpodobnost poruchy, funkce spolehlivosti, 

dynamická knihovna, SBRA, Simulation Based Reliability Assessment, POPV, Přímý 

Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet, AntHill, ProbCalc, HistOp, HistAn. 
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Annotation  

The work is focused on using of probabilistic methods in the field of reliability 

assessment supporting structures, which are based on probabilistic definition of input 

variables using histograms. For selected load-bearing structures were analyzed in terms of the 

reliability of structural elements and systems according to the carrying capacity and 

serviceability limit states, taking into account the elastic and elastic-plastic behavior. 

Calculations were performed using SBRA and DOProC methods, which are applied in 

programs AntHill, respectively ProbCalc. 

Keywords:  

Probabilistic assessment, probability of failure, reliability function, dynamic libraries, 

SBRA, Simulation Based Reliability Assessment, DOProC, Direct Optimized Probabilistic 

Calculation, AntHill, ProbCalc, HistOp, HistAn.  
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NEd maximální účinek zatížení v tahu (tlaku) [kN] 
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P pravděpodobnost  

pf pravděpodobnost poruchy  
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R odolnost konstrukce [kNm; N] 
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SF funkce spolehlivosti  
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3
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1 Úvod 

V procesu navrhování a posuzování (souhrnně označeno jako dimenzování) patří 

k nejdůležitějším požadavkům spolehlivost a bezpečnost. Z hlediska spolehlivosti se stavební 

konstrukce popisují jako neopakovatelné. Neopomenutelná je řada nejistot, která ovlivňuje 

spolehlivost stavebních konstrukcí svou náhodností nejen v počátku samotného návrhu, 

posudku spolehlivosti, ale také v jednotlivých částech výroby, montáže i provozu. 

U posuzování stavebních konstrukcí, by měly nosné systémy splňovat řadu podmínek, 

které jsou vyjadřovány ve formě kritérií spolehlivosti. Vědní obor teorie spolehlivosti se 

zabývá posouzením požadovaných vlastností stavebních objektů. Aplikace teorie spolehlivosti 

je využívána v pravděpodobnostních výpočetních postupech, které se zakládají na teorii 

pravděpodobnosti a matematické statistice. Vývoj těchto pravděpodobnostních výpočetních 

postupů se posouvá stále vpřed. 

Možnost vyjádřit variabilitu vstupních veličin pravděpodobnostně (stochasticky), např. 

formou histogramů, je považována za hlavní rys pravděpodobnostních metod. Opakem jsou 

současné platné normové postupy [3], které své vstupní veličiny vyjadřují deterministicky 

jako konstanty, ačkoli své základy mají v poznatcích teorie spolehlivosti stavebních 

konstrukcí. Z toho vyplývá, že ke kvalitním a vyšším úrovním posudků spolehlivosti jsou 

vhodnější pravděpodobnostní postupy, které jsou schopny lépe definovat míru spolehlivosti a 

bezpečnosti uživatelů stavebních objektů. 

Nosné konstrukce jsou posuzovány z hlediska mezního stavu únosnosti i použitelnosti, 

z důvodů bezpečnosti a samotné spolehlivosti dané konstrukce, podle účelu pro který byla 

navržena.  

Tyto konstrukce jsou ovlivňovány nejrůznějšími faktory (viz [3]) jako např.: 

- zatížení, vliv prostředí,  

- účel, pro který je konstrukce navrhovaná, 

- volba konstrukčního systému, 

- vlastnosti materiálu, geometrické nepřesnosti, 

- výroba a montáž, údržba. 
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2 Cíl práce 

Tato práce se zaobírá využitím pravděpodobnostních metod SBRA (viz kap. 4.2) a POPV 

(viz kap. 4.3) v oboru teorie spolehlivosti nosných konstrukcí, které pro pravděpodobnostní 

vyjádření vstupních veličin využívají deterministicky a variabilně vyjádřené hodnoty. U 

deterministicky vyjádřených hodnot jsou nejistoty a proměnlivost zohledněny pomocí dílčích 

součinitelů spolehlivosti. Při variabilním vyjádření hodnot se využívají histogramy.  

Analýza spolehlivosti byla provedena u vybraných nosných konstrukcí z hlediska nosných 

prvků i systému podle mezních stavů únosnosti a použitelnost s uvážením pružného a pružně-

plastického chování materiálu. Zvoleny byly tyto konstrukce: prostý nosník (viz kap. 6.1), 

zavěšená tuhá deska - táhla (viz kap. 6.2) a příhradová konstrukce (viz kap. 6.3).   

Metoda SBRA je aplikována v programu AntHill(viz kap. 5.1). Pro zohlednění již 

zmíněného uvažování pružného a pružně-plastického chování, bylo nutné zavést logické 

rozhodování pomocí funkcí pos, neg a zero. Ty mohou pomoci i s uvážením, zda je v 

konstrukci rozhodující prostý tlak (tah) nebo vzpěr (viz příklad v kap. 6.3). 

Metoda POPV je aplikována v programu ProbCalc(viz kap. 5.2). Na rozdíl od metody 

SBRA, využívá tzv. dynamickou knihovnu, které umožňuje využití např. logických 

rozhodování a cyklů v různých programovacích jazycích. V tomto konkrétním případě bylo 

vyžito programovací prostředí Delphi. Omezení dynamické knihovny spočívá pouze 

v možnostech použitého programovacího softwaru. 

2.1 Členění práce 

Práce je rozdělena do několika kapitol. První následující kapitola se zabývá teorií, jenž má 

za úkol vysvětlit základní pojmy jako jsou účinek zatížení, odolnost konstrukce, funkce 

spolehlivosti a posudek spolehlivosti. V další kapitole je popsána simulační metoda Monte 

Carlo, díky níž je možné simulovat (generovat) chování náhodné veličiny, metoda SBRA, 

která aplikuje tzv. křivky trvání zatížení a simulaci Monte Carlo a POPV, která je alternativou 

obou předchozích zmíněných metod. Následující kapitola již popisuje jednotlivé softwarové 

produkty. Další kapitola popisuje již konkrétní příklady řešené pomocí pravděpodobnostních 

metod. Dále následuje závěr, ve kterém je shrnutí výsledků, přínos práce a rozbor dosažených 

výsledků. 
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3 Pravděpodobnost a spolehlivost konstrukce 

Průběh navrhování konstrukce je doprovázen řadou výpočetních operací, které souvisejí 

s posudkem spolehlivosti konstrukce jako celku nebo jednotlivých částí. Nutností je splnění 

různých kritérií spolehlivosti, které jsou definovány odpovídajícími normovými předpisy [2]. 

Na řadu nahodilostí a nejistot se často vážou veličiny, které do výpočtu vstupují. Jejich 

povaha bývá nepředvídatelná s různou proměnlivostí. Za zdroje těchto veličin lze považovat 

vlastnosti konstrukce (vlastnosti materiálu, geometrické nepřesnosti od výroby- tvar, 

průřezové charakteristiky nebo od montáže), zatížení – viz také: [11] (stálé; nahodilé- užitné, 

klimatické, deformační; mimořádné – zemětřesení, výbuch).  

Tyto zdroje podporující nahodilost vstupních veličin patří do skupiny tzv. fyzikálních 

nejistot. Nejsou však jedinými, které mají vliv na výslednou spolehlivost konstrukce. Za další 

nejistoty považuje ty, které vycházejí z použitého výpočetního modelu, statistického 

zpracování vstupujících hodnot a především lidský faktor, který vstupuje nejen do procesu 

návrhu a realizace, ale i užívání objektu.   

3. 1 Účinek zatížení 

Mezi nejvýznamnější veličiny vstupující do procesu posudku spolehlivosti konstrukcí 

patří zatížení. V pravděpodobnostních výpočtech se při stanovování účinků zatížení musí brát 

v úvahu zdroj zatížení, způsob jeho působení na konstrukci, intenzita, doba trvání i vliv 

prostředí, např. změna teploty nebo vlhkosti. 

Za náhodnou veličinu se považuje účinek zatížení S, a to kvůli náhodné proměnlivosti 

zatížení v čase a prostoru. Zatížení, které je vyjádřeno pravděpodobnostně jako náhodný 

proces, je sice velmi výstižné, avšak příliš pracné z důvodu získání potřebných údajů. 

Náhodné veličiny, které bývají spojovány se zatížením, jsou převážně vyjádřeny pomocí 

histogramů středních nebo extrémních hodnot. Pomocí tzv. křivek trvání, lze vyjádřit zatížení, 

jehož proměnlivost je po určitý časový úsek sledována, a výsledné hodnoty se na závěr 

vzestupně seřadí. 

Veličina představující účinek zatížení může být odlišná v závislosti na mezním stavu, 

podle něhož se pravděpodobnostní výpočet provádí. Při výpočtu podle mezního stavu 

únosnosti, se účinek zatížení může vyjádřit jako skutečná velikost vnitřní síly nebo napětí. U 
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mezního stavu použitelnosti to může být přetvoření konstrukce nebo frekvence vlastních tvarů 

kmitání. 

3. 2 Odolnost konstrukce 

Odolnost konstrukce R se odvíjí z několika faktorů, na kterých je závislá. Patří mezi ně 

např. výpočetní modely, materiálové vlastnosti konstrukce, které jsou charakterizovány 

pevnostními a tuhostními vlastnostmi použitých materiálů, a také geometrické charakteristiky 

konstrukce, definované jejich tvarem, velikostními rozměry nosných prvků, průřezovými 

charakteristikami a nepřesnostmi výrobními i montážními. 

Na mezní stav, podle kterého je vybraný výpočetní model vytvářen, se váže veličina 

popisující odolnost konstrukce. Takovou to veličinu se u mezního stavu únosnosti dá 

představit jako únosnost v daném namáhání, která může být vyjádřena napětím nebo vnitřní 

silou. V případě mezního stavu použitelnosti lze vyjádřit jako limitní přetvoření konstrukce 

nebo přípustnou frekvencí kmitání. 

Koncept výpočetního modelu souvisí s daným typem mezního stavu, který byl pro 

pravděpodobnostní výpočet uvažován. Důležitou součástí je i vybraná metodika výpočtu 

podle teorie prvního nebo druhého řádu. Dalším parametrem je i matematický popis materiálu 

konstrukce. Za matematický popis lze považovat např. pružné nebo plastické chování 

materiálu.  Pro pružné chování materiálu je mezním stavem chvíle, kdy materiál dosáhne 

napětí na mezi kluzu. Plastické chování materiálu dosahuje limitní plastické únosnosti ve 

chvíli, kdy je dosaženo přípustné velikosti trvalé deformace, případně dosažení tažnosti 

materiálu. 

Velmi rozhodující vliv na výpočetní model u pravděpodobnostních posudků spolehlivosti 

může být i fakt, zda je konstrukce zkoumána jako celek nosného systému nebo jenom jako 

vybraná část konstrukce- např. prvek, průřez. 

3. 3 Funkce spolehlivosti 

Odolnost konstrukce R i účinek zatížení S jsou považovány za náhodné veličiny 

(zobrazeno na obrázku 3.1), jelikož se mohou objevit různé nahodilosti, které mají na 

konstrukci nemalý vliv jako např. zatížení, výrobní a montážní nepřesnosti nebo také 

prostřední, ve kterém má vybraná konstrukce plnit svou funkčnost. Z toho důvodu je nutné, 

aby obě tyto veličiny vykazovaly stejný rozměr. 
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Obr. 3.1 Křivky hustoty pravděpodobnosti účinku zatížení S a odolnosti konstrukce R 

s vyznačenou oblastní možného vzniku poruchy 

Podmínku spolehlivosti, podle níž je řízen pravděpodobnostní posudek, lze vyjádřit ve 

tvaru: 

𝑆𝐹 = 𝑅 − 𝑆 ≥ 0 ,   𝑅 > 𝑆                                            (3.1) 

kde levá strana nerovnice popisuje funkci spolehlivosti SF, též označovanou jako funkce 

poruchy G nebo rezerva spolehlivosti Z. Tato funkce vyjadřuje, že navržená konstrukce musí 

mít větší odolnost konstrukce R, než je účinek zatížení S.  

Při nesplnění podmínky spolehlivosti dochází k tzv. poruchovému stavu, kdy je odolnost 

konstrukce R převýšena velikostí účinků zatížení S. Na obrázku 3.1 je zobrazena oblast, v níž 

lze předvídat vznik poruchy. Pravděpodobnost poruchy pf se dá podle [14] vyjádřit takto: 

𝑝𝑓 = 𝑃 𝑅 − 𝑆 < 0 ,     𝑃(𝑅 < 𝑆).                                        (3.2) 

Kde Df  je oblast poruchy s rezervou spolehlivosti Z(X) < 0, a f(X1, X2,.., Xn) funkce 

sdružené hustoty pravděpodobnosti náhodných veličin X= X1, X2,.., Xn. 
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3. 4 Posudek spolehlivosti 

Pravděpodobnost poruchy pf je možné stanovit v oblasti, ve které se překrývají histogramy 

odolnosti konstrukce R a účinků zatížení S jako: 

𝑝𝑓 = 𝑃 𝑅 − 𝑆 < 0 ,     𝑃(𝑅 < 𝑆).                                        (3.2) 

 Ze vzorce je zřejmé, že porucha nastane v případě, kdy účinek zatížení S bude větší 

než odolnost konstrukce R, jak lze vypozorovat na obrázku 3.1. 

V pravděpodobnostním výpočtu se mírou spolehlivosti konstrukce stává mezní návrhová 

pravděpodobnost poruchy pd nebo index spolehlivosti β. 

Index spolehlivosti β je jistým měřítkem spolehlivosti. Znázorňuje geometricky 

vzdálenost průměru μg rezervy spolehlivosti G od počátku, stanovenou v jednotkách 

směrodatné odchylky σg.(viz obrázek 3.2) 

 

Obr. 3.2 Rezerva spolehlivosti, pravděpodobnost poruchy a index spolehlivosti 

Konstrukce se za spolehlivou v pravděpodobnostním výpočtu považuje tehdy, nepřekročí-

li pravděpodobnost poruchy pf návrhovou pravděpodobnost poruchy pd a lze to vyjádřit takto: 

df pp  .                                                           (3.3) 

Totéž platí pro index spolehlivosti β, jenž se porovná s návrhovou hodnotou indexu 

spolehlivosti βd a rovnice nabývá tvaru: 

 d     .                                                       (3.4) 

Podle požadované úrovně spolehlivosti, druhu mezního stavu a předpokládané životnosti 

konstrukce Td, se určí návrhová hodnota pravděpodobnosti poruchy pd. 
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V dnes již neplatné normě [2], byly stanoveny návrhové pravděpodobnosti pd pro mezní 

stav únosnosti i použitelnosti podle tabulky 3.1. 

Úroveň spolehlivosti Mezní stav únosnosti Mezní stav použitelnosti 

Zvýšená 8 · 10
-6 

2,3 · 10
-2

 

Obvyklá 7 · 10
-6

 7,0 · 10
-2

 

Snížená 5 · 10
-6

 16,0 · 10
-2

 

Tab. 3.1 Návrhové pravděpodobnosti poruchy podle pd [2] 

V tabulkách 3.2 a 3.3 jsou podle platných evropských normových dokumentů [3] uvedeny 

směrné hodnoty návrhových pravděpodobností pd, které jsou odvozeny pro tzv. referenční 

dobu, jenž má vyjadřovat návrhovou životnost. 

 

Třída (úroveň) spolehlivosti 

Minimální hodnoty β  

pd referenční 

doba 1 rok 

referenční 

doba 50 let 

RC3 (velké důsledky) 5,2 4,3 8,4 · 10
-6

 

RC2 (střední důsledky) 4,7 3,8 7,2 · 10
-5

 

RC1 (malé důsledky) 4,2 3,3 4,8 · 10
-4

 

Tab. 3.2 Návrhové pravděpodobnosti pd pro mezní stav únosnosti podle [3] a minimální 

hodnoty indexu spolehlivosti β 

 

Třída (úroveň) spolehlivosti 

Minimální hodnoty β  

pd referenční 

doba 1 rok 

referenční 

doba 50 let 

RC2  2,9 1,5 6,7 · 10
-2

 

Tab. 3.3 Návrhové pravděpodobnosti pd pro mezní stav použitelnosti podle [3] a směrné 

hodnoty indexu spolehlivosti β 

Aby bylo možné rozlišit spolehlivosti, tak se v [3] zavedly třídy následků CC1, CC2 a 

CC3 – viz. tabulka 3.4, jejichž úkolem je zohlednit následky poruchy nebo funkční 

nezpůsobilosti konstrukce. Třídy spolehlivosti RC1, RC2 a RC3, nadefinované díky indexu 

spolehlivosti β souvisejí se třídami následků. Třídy následků a jejich definice jsou uvedeny 

v následující tabulce 3.4. 
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Třídy 

následků 
Popis 

Příklady pozemních a 

inženýrských staveb 

CC3 

Velké následky s ohledem na ztráty lidských 

životů nebo velmi významné následky 

ekonomické, sociální nebo pro prostředí  

Stadióny, budovy určené pro 

veřejnost, kde jsou následky 

poruchy vysoké (např. koncertní 

sály) 

CC2 

Střední následky s ohledem na ztráty 

lidských životů nebo značné ekonomické, 

sociální nebo pro prostředí 

Obytné a administrativní budovy 

a budovy určené pro veřejnost, 

kde jsou následky poruchy 

středně závažné (např. kance-

lářské budovy) 

CC1 

Malé následky s ohledem na ztráty lidských 

životů nebo malé/zanedbatelné následky 

ekonomické, sociální nebo pro prostředí 

Zemědělské budovy, kam lidé 

běžně nevstupují (např. budovy 

pro skladovací účely, skleníky) 

Tab. 3.4 Definice tříd následků podle [3] 
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4 Pravděpodobnostní metody 

Přehled pravděpodobnostních metod (viz také v [15]): 

1. Simulační metody 

a. Klasická simulace Monte Carlo (Direct Sampling) 

 Simulation Based Reliability Assessment (SBRA) 

b. Stratifikované simulační techniky 

 Latin Hypercube Sampling (LHS) 

 Stratified Sampling (SS) 

c. Pokročilé simulační metody 

 Importance Sampling (IS) 

 Adaptive Sampling (AS) 

 Directional Sampling (DS) 

 Line Sampling (LS) 

 Design Point Sampling (DPS) 

 Axis Orthogonal Sampling (AOS) 

2. Aproximační metody 

a. First (Second) Order Reliability Method (FORM/SORM) 

b. Metody výběru vhodného rozdělení pravděpodobnosti založené na náhodném 

výběru rezervy spolehlivosti 

c. Permutační techniky 

d. Metody plochy odezvy 

 Response Surface (RS) 

 Adaptive Response Surface (ARS)  

3. Numerické (přímé) metody 

a. Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet (POPV) 

4. Pokročilé způsoby pravděpodobnostních výpočtů 

4.1 Metoda Monte Carlo 

Za první zdokumentované využití metody Monte Carlo se považuje Buffonův experiment 

s jehlou z druhé poloviny osmnáctého století. Spočívá ve vrhání jehly o délce l na arch papíru 

s narýsovanými rovnoběžkami, jenž jsou od sebe vzdáleny na délku jehly l. G.COMTE de 

BUFFON na základě pravděpodobnosti, že jehla po dopadu na desku zůstane ležet tak, že 
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protne libovolnou z rovnoběžných přímek, určil hodnotu Ludolfova čísla π. Pravděpodobnost, 

že jehla protne linku je tedy (vzorec 4.1, převzato z [1]): 

𝑝 =
2

𝜋
                                                               (4.1) 

Řešením metody Monte Carlo je několikanásobné opakování simulačních kroků, díky 

nimž je možno získat přibližné řešení různorodých typů problémů, jestliže lze jejich řešení 

vyjádřit jako číselnou charakteristiku nějaké náhodné veličiny. Díky nezávislosti jednotlivých 

kroků simulací, je mnohdy tato metoda nazývána též jako metoda statických pokusů. Při 

jejich dostatečném počtu, lze předpokládat, že se poměrná četnost přiblíží předpokládané 

hodnotě pravděpodobnosti. To vyplývá ze zákona velkých čísel, jenž lze vyjádřit pomocí 

střední hodnoty náhodné veličiny (vzorec 4.2, převzato z [12]): 

),(
1

21 nn XXX
N

X                                               (4.2) 

kde X1, X2, …, Xn vyjadřují nekonečnou posloupnost vzájemně nezávislých náhodných čísel 

s konečnou střední hodnotou µ < ∞.  

Pro tuto metodu je typické využití mnohonásobných opakování simulačních kroků a to 

mnohdy až v řádech miliónů. Při tomto množství simulací je třeba využít technické podpory 

počítačů. Z toho důvodu je vhodnou volbou pro pravděpodobnostní výpočty, kdy se dá ze 

statisticky zpracovaných nashromážděných dat získat odhad hledaných veličin. Aby výpočty 

byly co možná nejpřesnější a efektivnější v rámci svého rozsahu, je důležité se také zaměřit 

na výběr kvalitního generátoru náhodných čísel, vytvoření vhodného algoritmu pro konkrétní 

výpočet a kontrolu získaného výsledku.  

Přímá, tzv. klasická metoda Monte Carlo spočívá v numerické simulaci 

předpokládaného jevu, jako např. chování konstrukce, která se může poškodit. Postup výpočtu 

je následující: 

a) Vygenerování hodnot náhodně vstupních veličin v závislosti na svých rozděleních 

pravděpodobnosti. Např. zatížení, geometrie, materiálové vlastnosti. 

b) Výpočet funkce spolehlivosti SF podle příslušného výpočtového modelu. 

c) Výpočet pravděpodobnosti poruchy pf. 

Mezi výhody využití klasické metody Monte Carlo se řadí její srozumitelnost, přehlednost 

a možnost průběžného zobrazení výsledné funkce spolehlivosti pomocí histogramu. Naopak 

nevýhodou je nutnost použití velkého počtu simulací pro malé pravděpodobnosti poruchy. 
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Využití přímé metody Monte Carlo sahá až do propojení s počítačovými programy 

vytvořenými nebo použitými pro aplikaci metody SBRA a zpracování jejich výsledků při 

řešení jednodušších i složitějších úloh.  

Generátory pseudonáhodných čísel jsou důležitou součástí simulačních metod Monte 

Carlo, obzvlášť v úlohách, jenž jsou vytvářeny, na základě zákona velkých čísel. Využití 

nacházejí při algoritmizaci generování náhodných čísel pomocí výpočetní techniky. Je 

zapotřebí vhodně zvolit počet simulačních kroků, jelikož generovaná posloupnost 

s dostatečným množstvím kroků může být opakovatelná. Hlavním bodem mechanizmu 

generování by mělo být, že se kvanta vygenerovaných náhodných čísel nebudou opakovat. 

Mezi základní typy generátorů patří: 

-Fyzikální generátor se dnes využívá jen zřídka. Patří do něj např. hod kostkou, generátor 

šumu, aj. 

-Tabulky náhodných čísel – např. sčítání lidu, telefonní seznam, aj. 

- Generátor pseudonáhodných čísel 

V roce 1948 byl matematikem Derrickem Henry Lehmerem poprvé zaveden tzv. 

kongruenční generátor, jenž je v současnosti nejvyužívanějším algoritmem. Posloupnost 

náhodných veličin lze vyjádřit (vzorec 4.3, převzato z [16]): 

,mod)(1 MCUAU Nn                                                (4.3) 

kde mod M je celočíselný zbytek po dělení a A, C, M jsou zvolené konstanty určující 

statistickou kvalitu generátoru. Ta lze vyjádřit tzv. periodou. Perioda pseudonáhodného 

generátoru vyjadřuje neopakovatelnou délku řady. 

U generování realizace náhodné veličiny s omezeným typem rozdělení se začíná u 

výpočetního procesu vygenerování rovnoměrně rozdělených náhodných (pseudonáhodných) 

čísel v intervalu < 0; 1>. Poté se za pomocí běžných transformačních vztahů nebo distribuční 

funkce převedou na náhodnou veličinu s příslušným rozdělením pravděpodobnosti. Tento 

postup je též zřejmý z následujícího obrázku 4.1: 
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Obr. 4.1 Generování omezených rozdělení a transformace na požadované rozdělení 

 Chyba odhadu u simulačních metod vůbec není závislá na počtu vstupních hodnot 

náhodně proměnných veličin. Tím se tyto metody stávají velice vhodnými pro analýzu úloh 

s mnoha vstupními hodnotami náhodně proměnných veličin. Zvýšením počtu simulací je 

možné dosáhnout přesnější hodnoty odhadu. Z toho vyplývá, že k získání vysoké přesnosti 

odhadu je nutný velký počet simulací. Chyba výsledku, jenž je získána počtem N náhodných  

simulací je úměrná (vzorec 4.4,převzato[12]):       

N

B
                                                             (4.4) 

kde konstanta B vyjadřuje povahu konkrétního příkladu. Řád určované pravděpodobnosti 

poruchy pf, je další aspekt pro přesnost odhadu u pravděpodobnostních výpočtů a posouzení. 

Dá se tedy říci, že čím větší jsou hodnoty počtů simulačních kroků N a počtů případů, kdy 

nastává porucha Nf, tím se dosažená hodnota pravděpodobnosti poruchy pf stává přesnější. Pro 

malé pravděpodobnosti můžeme definovat variační koeficient pravděpodobnosti poruchy vpf 

taktovým to tvarem (vzorec 4.5, převzato [16]): 

.
1

f

pf
pN

v


                                                     (4.5) 
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4.2 Metoda SBRA (Simulation Based Reliability Assessment) 

Vývoj metody SBRA započal v roce 1987 s cílem využití dostupnosti výkonných počítačů, 

díky nimž se výpočty staly kvalitnější a přesnější. Tím se také vyšlo vstříc 

pravděpodobnostnímu pojetí posudku spolehlivosti, které zajišťuje přesnější vyjádření 

neznámých a velice proměnných vstupních veličin, které se nedají předvídat. Úlohy se tak 

přibližují realitě. Dříve byly deterministicky pojaté posudky více omezeny a nebyly schopny 

vyjádřit přesný popis skutečných vlastností reálných veličin.  

Pro dostatečný popis skutečných vlastností reálných veličin je využito aproximování 

neparametrickým rozdělením (histogramem) omezených náhodných vstupních veličin 

(definované na omezeném intervalu). Přímou simulací Monte Carlo se získá empirické 

rozdělení výstupních veličin. 

Podobným způsobem jako současné normy [3], i metoda SBRA má své základy 

výpočetních postupů v principech mezních stavů konstrukcí. Spolehlivost konstrukce jako 

celku se tedy neřeší. Místo toho jsou vyhodnoceny rozhodující mezní stavy, které se posuzují. 

Mezní stav je považován za situaci, kdy se konstrukce přestává splňovat podmínky 

návrhových kritérií. 

Dalším velice přínosným prvkem, který metoda SBRA využívá, je aplikace tzv. křivek 

trvání zatížení, které nám umožňují vyjádřit proměnlivost zatížení v čase. Znázorněno na 

obrázku 4.2: 

 

Obr. 4.2 Křivka trvání zatížení pro dlouhodobé zatížení 
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4.3 Metoda POPV (Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet) 

Metoda POPV se vyvíjí již od roku 2002 [10] s původním úmyslem nahradit simulační 

techniku Monte Carlo v metodě SBRA. Původní název této metody byl Přímý Determinovaný 

Pravděpodobnostní Výpočet (PDPV). Po nesčetných diskuzích, byl tento název zkonzultován 

s odborníky, kteří se zabývají spolehlivostí konstrukcí, a následně upřesněn, kvůli 

zavádějícímu slovu v názvu – determinovaný, na současný název Přímý Optimalizovaný 

Pravděpodobnostní Výpočet - POPV. 

Při výpočtu pravděpodobnosti poruchy pf může dojít k tomu, že přílišný počet náhodných 

veličin, do něj vstupujících, způsobí snížení možnosti danou úlohu numericky zvládnout. 

Jelikož jsou takovéto úlohy časově náročné i při využití velice výkonné výpočetní techniky, 

hledal se způsob, jak tuto náročnost zoptimalizovat např. snížením počtů operací a zároveň 

zanechat věcnou správnost daného výpočtu. 

Vstupní hodnoty náhodně proměnných veličin mohou být v této metodě POPV vloženy 

nejen jako histogramy s neparametrickým rozdělením, ale také parametrickým. 
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5 Softwarové produkty 

5.1 Softwarový produkt Anthill pro aplikaci metody SBRA 

Za uživatelsky příjemný software je považován program Anthill [5]. Obsahuje generátor 

náhodných čísel, využívající metodu Monte Carlo. Definice výpočetního matematicko-

fyzikálního modelu je omezením tohoto programu, neboť lze vyjádřit pouze v uzavřeném 

tvaru a to bez využití tzv. dynamické knihovny. Program Anthill je schopen předgenerovat 

vektory realizací náhodně proměnných veličin pro numerickou analýzu, která se provede 

odpovídajícím externím numerickým řešičem. Doposud ale není schopen umožnit zpětné 

načtení hodnot, které jsou vypočteny externím řešičem. 

Pracovní plocha programu Anthill je vyobrazena na obrázku 5.1. Znázorňuje plošně 

zobrazenou funkci spolehlivosti SF, na které je možné vysvětlit podstatu využití metody 

SBRA. Vytvořená množina náhodných bodů, která odpovídá kombinacím interakce odolnosti 

konstrukce R a účinku zatížení S, je rozdělena na oblast poruchy a na oblast bezpečnou 

přímkou R-S=0. Pravděpodobnost poruchy odpovídá součtu bodů v poruchové oblasti (případ, 

kdy nastává porucha) dělené celkovým počtem bodů (simulací). 

 

Obr. 5.1 Pracovní plocha programu [5], plošně zobrazená funkce spolehlivosti SF, vodorovná 

osa účinek zatížení S, svislá osa odolnost konstrukce R. 
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5.2 Programový systém ProbCalc pro aplikaci metody POPV 

Stále vyvíjený programový systém ProbCalc se stal řešením žádaného softwarového 

produktu, který je schopen univerzálně definovat kterýkoliv matematický model 

pravděpodobnostního výpočtu metodou POPV.  Tento programový systém se skládá ze tří 

jednotlivých výpočetních modulů. V lite verzi je ke stažení na [9]. 

5.2.1 Program HistAn 

K podrobnější analýze vstupních histogramů slouží programový nástroj HistAn [6] (viz 

obrázek 5.2). Díky němuž je možné získat základní charakteristiky histogramu, jako jsou 

např. okrajové hranice histogramu (minimum a maximum funkční hodnoty), počet intervalů a 

v nich definované četnosti. Je možné provádět jednoduché výpočty (stanovení funkční 

hodnoty s příslušným kvantilem) i operaci inverzní (stanovení kvantilu pro zadanou funkční 

hodnotu proměnné). Také můžeme určovat kombinace několika vstupních histogramů a tzv. 

sumárního histogramu, který je vhodný pro výpočty s tzv. větrnou růžicí. V programu je 

možné sestavení parametrického rozdělení se zadáním dvou nebo tří parametrů (směrodatná 

odchylka, střední hodnota příp. třetí parametr, který je závislý na použitém rozdělení). 

Uživatel má na výběr ze dvou desítek nejrozšířenějších typů parametrických rozdělení. Na 

základě naměřených dat, které jsou statisticky vyhodnoceny a zařazeny do tříd, je možné 

vytvořit histogramy s parametrickým nebo neparametrickým rozdělením. U parametrických 

rozdělení se na základě koeficientu determinace pro zvolená data doporučuje nejvhodnější typ 

parametrického rozdělení. Stejné výpočetní operace mohou být prováděny v odpovídající 

podobě i v dalších výpočetních modulech programového systému ProbCalc. 

Mezi běžné uživatelské operace v tomto programu se řadí možnost uživatele, aby si dle 

svých představ nastavil pracovní prostředí, dále také možnost uložení výsledného histogramu 

v numerické i grafické podobě a funkce, která dovolí export výsledných entit (např. do 

textového editoru). 
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Obr. 5.2 Pracovní plocha programu HistAn 

5.2.2 Program HistOp 

Díky možnosti provádění základních matematických operací s histogramy – např. sčítání 

histogramů jednotlivých typů zatížení u jejich kombinací, byl vytvořen programový 

prostředek HistOp [7] (viz obrázek 5.3). S dvojící histogramů umožňuje tento program 

provádět tyto aritmetické operace: součet, rozdíl, součin a podíl obou histogramů, druhou 

mocninu a absolutní hodnotu prvního z histogramů. 

 

Obr. 5.3 Pracovní plocha programu HistOp  
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5.2.3 Program ProbCalc 

V praxi je nutné díky definici výpočetního modelu provádět s histogramy složitější 

operace. Jedná se o tytéž výpočetní postupy. Rozdílem je vytvoření výpočetního nástroje, do 

kterého by měl uživatel možnost zadat výpočtový model např. v textové podobě. Pro tento 

případ byl vyvinut program ProbCalc [8] (viz obrázek 5.4). Do něj byly zabudovány možnosti 

z předchozích programových prostředků. Je schopen provést pravděpodobnostní výpočet 

zadaného matematického modelu. Tento model může být v programu popsán analyticky 

formou aritmetického výrazu ve znakové podobě – využití tzv. kalkulačky nebo pomocí tzv. 

dynamické knihovny (soubory s příponou DLL), jenž se může vytvářet v jakémkoliv 

programovacím jazyce – např. Delphi, C++, Fortan. 

 

Obr. 5.4 Pracovní plocha programu Probcalc  

Výhodou využití dynamických knihoven při pravděpodobnostních výpočtech s užitím 

programu ProbCalc je možnost nadefinování matmatického modelu, jehož omezující limitou 

se stávají pouze možnosti užitého programovacího softwaru (v režimu tzv. kalkulačky to je 

maximálně 30 řádků textu). Proto mohou být do výpočetního modelu zakomponovány logická 

rozhodování a cykly (programátorské techniky). Pro pravděpodobnostní výpočet se mohou 

využít i algoritmy numerické analýzy.  
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V programu ProbCalc existuje, pro vytvoření dynamické knihovny v Delphi (viz obrázek 

5.5), možnost automatického vygenerování zdrojového textu pro pravděpodobnostní výpočty 

matematického modelu, jenž byl definován v textovém režimu - tzv. kalkulačka. Tento 

způsob umožní zkrácení strojového času výpočtu až čtyřnásobně. 

 

Obr. 5.5 Převedení nadefinovaného výpočetního modelu z tzv. kalkulačky programu ProbCalc 

do dynamické knihovny 

5.3 Software FREET (Feasible REliability Engineering Tool) 

Základy pro software FREET spočívají v účinných metodách numerické simulace typu 

Monte Carlo.  

Metoda Latin Hypercube Sampling (LHS) je představitelem stratifikované simulace typu 

Monte Carlo. Z předdefinovaných pásem hodnot jsou vybírány realizace náhodných veličin, 

které se vhodně kombinují, aby bylo dosaženo optimální efektivity výběrů. Tato metoda LHS 

je velice efektivní a již při nízkém množství náhodných realizací (desítky stovky) dosahuje 

uspokojivé přesnosti výsledků. Za velice vhodné použití této metody se považuje její využití 

v kombinaci s náročnými nelineárními výpočty, kdy při klasických výpočetních postupech 

není možné provézt tisíce náhodných realizací, které jsou nezbytné. 

Metoda simulovaného žíhání pomáhá v programu FREET zohlednit statistickou závislost, 

která je charakterizována požadovanou korelační maticí. Je nutné, aby výsledné simulované 
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vektory vstupujících náhodných hodnot, vykazovaly korelační matici blízkou požadované. 

Toho zle dosáhnout změnami pořadí náhodných permutací. Všeobecně jde o optimalizační 

problém, v němž je eliminována odchylka pro korelační matici požadovanou a simulovanou. 

S předností je využívaná stochastická metoda optimalizace tzv. metoda simulovaného žíhání, 

která zajišťuje nejoptimálnější řešení statisticko-iteračním způsobem.  
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6 Řešené úlohy 

Níže uvedené úlohy byly aplikovány ve výpočetních programech pro pravděpodobnostní 

výpočty. První užitý program zvaný AntHill [5] využívá metodu SBRA a druhý program 

ProbCalc [8] využívá metody POPV. Pravděpodobnostní posudky byly provedeny podle 

mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti. Přihlédnuto bylo i k pružnému a 

pružně plastickému chování materiálu [13]. Při určování zatížení byly využity i histogramy 

křivek trvání zatížení, které se násobily příslušnými extrémními hodnotami zatížení. 

6.1 Prostý nosník 

Pro pravděpodobnostní posudek nosného prvku, který je namáhán ohybem, byl vybrán 

prostý nosník (viz obrázek 6.1). Posouzení bylo provedeno podle mezních stavů použitelnosti 

a únosnosti s uvážením pružného a pružně-plastického chování materiálu. V případě využití 

programu ProbCalc bylo využito i dynamické knihovny s naprogramováním ve vývojovém 

prostředí Delphi. 

 

Obr. 6.1 Statické schéma prostého nosníku 

Pro posudek podle mezního stavu únosnosti bylo využito kritéria pravděpodobnosti 

podle [3]: 

,0,1
Rd

Ed

M

M

                                                             (6.1) 

kde MEd vyjadřuje maximální účinek zatížení a MRd odolnost konstrukce. 

Maximální ohybový moment – účinek zatížení MEd, je možné pomocí základních 

principů stavební mechaniky určit v místě, kde posouvající síla V=0: 
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2)(
8

1
lWINLLDLM Ed   ,                                               (6.2) 

kde DL, LL a WIN vyjadřují křivky trvání zatížení a l délku (rozpětí) nosníku.  

Ohybový moment, při kterém napětí krajních vláken dosáhne meze kluzu fy (viz 

obrázek 6.2), je ohybový moment na mezi pružnosti (elasticity) Mel a dosahuje hodnoty: 

yyelel fhbfWM  2

6

1
 ,                                               (6.3) 

kde Wel je modul průřezu definovaný pro výpočet v pružném stavu. 

Pro plně zplastizovaný průřez (viz. obrázek 6.3) se mezní plastický moment Mpl 

vyjádři takto: 

yyplpl fhbfWM  2

4

1
 ,                                               (6.4) 

kde Wpl je modul průřezu definovaný pro výpočet v plastickém stavu. 

 

Obr. 6.2 Napětí v krajních vláknech dosahuje meze kluzu fy 

 

Obr. 6.3 Plně zplastizovaný průřez 



- 33 - 

 

Posudek podle mezního stavu použitelnosti je proveden s uvážením kritéria 

spolehlivosti: 

limmax ww  ,                                                         (6.5)                                                                 

kde Δwmax vyjadřuje maximální průhyb ohybově namáhaného prvku délky l určené 

z charakteristických hodnot zatížení a Δwlim limitní, tzv. mezní, přetvoření ohybově 

namáhaného prvku délky l.  

Limitní přetvoření Δllim ohybově namáhaného prvku délky l bylo vyjádřeno takto: 

078,0lim w ,                                                        (6.6)                                                                 

Podle elementárních znalostí pružnosti a plasticity lze maximální průhyb ohýbaného 

nosníku o rozpětí l a konstantní ohybové tuhosti E.I vyjádřit takto: 

IE

lWINLLDL
w






4

max

)(

384

5
,                                         (6.7)                                                                 

kde DL, LL a WIN vyjadřují křivky trvání zatížení.  

6.1.1 Vstupní hodnoty 

Vstupní veličiny, jako napětí na mezi kluzu, parametr variability průřezu a křivky trvání 

zatížení, byly vyjádřeny pravděpodobnostně pomocí histogramů (viz. tabulka 6.1). Pro křivky 

trvání zatížení jsou extrémní hodnoty definovány v tabulce 6.2. Další vstupní veličiny 

charakterizující samotný nosník, jako rozpětí nosníku, rozměry průřezu a modul pružnosti, 

jsou vyjádřeny deterministicky v tabulce 6.3. 
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Název proměnné Typ proměnné Histogram Min. Max. Počet tříd 

Napětí na mezi 

kluzu fy (ocel S235) 

Neparametrické 

diskrétní 

rozdělení 

Bars-Fy235-

01.DIS 
207 MPa 421 MPa 214 

Parametr variability 

průřezu ε 

Neparametrické 

diskrétní 

rozdělení 

Epsilon.DIS -2,6822e-2 4,023e-2 10 

Křivka trvání 

stálého zatížení DL 

Neparametrické 

diskrétní 

rozdělení 

DEAD1.DIS 0,818355 0,99646 256 

Křivka trvání 

dlouhodobého 

zatížení LL 

Neparametrické 

diskrétní 

rozdělení 

LONG1.DIS 1,9531e-3 0,998047 256 

Křivka trvání 

zatížení WIN- Vítr 

Neparametrické 

diskrétní 

rozdělení 

WIND1.DIS -0,996094 0,996094 256 

Tab.6.1 Popis variabilních proměnných, vstupujících do výpočtu 

Zatížení 

Histogramy  

křivek trvání 

zatížení 

 

 [kN/m] 

Stálé DL 2,25 

Dlouhodobé LL 1,75 

Vítr WIN 1,25 

Tab. 6.2 Vstupní údaje jednotlivých složek zatížení 

Název proměnné Hodnota proměnné 

Délka nosníku l 6 [m] 

Šířka průřezu b 0,05 [m] 

Výška průřezu h 0,1 [m] 

Modul pružnosti v tahu a tlaku E 210.10
9
 [Pa] 

Tab. 6.3 Vstupní údaje vyjádřené deterministicky 



- 35 - 

 

6.1.2 Výstupní hodnoty 

ANTHILL:  

Výpočet byl proveden při 3 000 000 simulačních kroků. Délka trvání výpočtu je přímo 

úměrná vysokému počtu simulací. Čas výpočtu je 00:04:45. 

Pracovní plocha programu AntHill s obsahem výpočetního modelu je zobrazena v příloze 

1.a. 

Podle mezního stavu únosnosti byla dosažena pravděpodobnost poruchy Pf=2,03.10
-6 

(zobrazeno na obrázku 6.4 v 1D nebo obrázku 6.5 ve 2D). Tato hodnota je menší návrhová 

hodnota pravděpodobnosti Pd=8,4.10
-6

 a tak odpovídá spolehlivě navrženému nosnému prvku, 

který je namáhán ohybem podle mezního stavu únosnosti se zařazením do třídy následků 

RC3/CC3. 

 

Obr. 6.4  Histogram funkce spolehlivost podle MSÚ SF [kN]  
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Obr. 6.5  2D graf interakce účinku zatížení S (vodorovná osa) a únosnosti R (svislá 

osa) pro mezní stav únosnosti  

Podle mezního stavu použitelnosti byla dosažena pravděpodobnost poruchy 

Pf=1,069746.10
-2

 (zobrazeno na obrázku 6.6). Tato hodnota je menší než návrhová hodnota 

pravděpodobnosti Pd=6,7.10
-2

 a tak odpovídá spolehlivě navrženému ohybově namáhanému 

nosnému prvku podle mezního stavu použitelnosti (zobrazeno na obrázku 6.6). 

 

Obr. 6.6 Histogram funkce spolehlivost podle MSP SFmsp [m]  
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PROBCALC:   

Čas výpočtu je 00:00:01. (Parametry počítače: procesor Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 

T5870, 2.00 GHz; 4 GB RAM; operační systém Microsoft Windows Vista
TM

 Home Basic; 

ProbCalc v. 1. 4. 6. 1) 

Pracovní plocha programu ProbCalc s obsahem výpočetního modelu je zobrazena v 1.b. 

Popis naprogramování dynamické knihovny DLL je vyobrazen v příloze 1.c. 

Podle mezního stavu únosnosti byla dosažena pravděpodobnost poruchy Pf=1,77712.10
-4

 

(zobrazeno na obrázku 6.7). Tato hodnota je menší než návrhová hodnota pravděpodobnosti 

Pd=4,8.10
-4

 a tak odpovídá spolehlivě navrženému nosnému prvku, který je namáhán ohybem 

podle mezního stavu únosnosti se zařazením do třídy následků RC1/CC1.  

 

Obr. 6.7 Histogram funkce spolehlivost podle MSÚ FS=R-S  
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6.1.3 Porovnání 

Bylo provedeno srovnání výsledných posudků na mezní stav únosnosti z programů 

AntHill a ProbCalc, které je možné shlédnout v tabulce 6.4. Pro srovnání byly využity stejné 

kombinace zatížení a v obou případech bylo zohledněno pružné a pružně-plastické chování 

materiálu. 

Software AntHill ProbCalc 

Kombinace zatížení 2,25.DL + 1,75.LL + 1,25.WIN 

MSÚ - pf 2,03.10
-6

 1,77712.10
-4

 

Návrhová 

pravděpodobnost pd 8,4.10
-6 

4,8.10
-4 

Třída následků RC3/CC3 RC1/CC1 

Čas potřebný k výpočtu 00:04:45 00:00:01 

Poznámky  Dynamická knihovna 

Tab. 6.4 Porovnání výpočetních programů AntHill a ProbCalc 

V tomto pravděpodobnostním posudku došlo k výraznému rozdílu mezi výpočty 

pravděpodobnosti poruchy mezi jednotlivými programy. V programu AntHill jsou výsledky 

zatříděny do tříd následků v kategorii RC3/CC3 (velké důsledky), zatímco v programu 

ProbCalc výsledky téhož zadání spadají do třídy následků RC1/CC1 (malé důsledky). Ačkoli 

jsou výpočetní modely definovány stejně, tak jsou ve výsledcích patrné rozdíly, které jsou 

následkem rozdílných způsobů fungování vybraných programů. 

6.2 Zavěšená tuhá deska - táhla 

Tato konstrukce byla vybrána pro pravděpodobnostní posudek osově namáhaných 

prutů (táhel) N1 a N2, které nesou tuhou desku (viz obrázek 6.8). Výpočet byl proveden 

podle mezních stavů únosnosti a použitelnosti. Při výpočtech bylo zohledněno pružné a 

pružně-plastické chování materiálu. V případě využití programu ProbCalc bylo využito i 

dynamické knihovny s naprogramováním ve vývojovém prostředí Delphi. 
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Obr. 6.8 Statické schéma zavěšené desky 

Posudek podle mezního stavu únosnosti byl proveden s uvážením kritéria 

spolehlivosti dle [4]: 

0,1
Rd

Ed

N

N
 ,                                                               (6.8) 

kde NEd vyjadřuje návrhovou hodnotu normálové síly a NRd návrhovou únosnost v osovém 

namáhání.  

Únosnost v osovém namáhání prostého tlaku či tahu s uvažováním pružného chování 

materiálu a rovnoměrného roznesení normálové síly N do průřezu, lze dle elementárních 

principů pružnosti a plasticity vyjádřit takto: 

yRd fAN   ,                                                      (6.9) 

kde A vyjadřuje plochu průřezu a fy napětí na mezi kluzu použité oceli. 

Pro výpočet maximálního zatížení (návrhové hodnoty normálové síly) na osově 

namáhaný prvek byly vyjádřeny dva vztahy podle toho, jak jednotlivé pruty překročí hranici 

mezi pružným a plastickým chováním.  

Nejprve dosáhne této hranice prut N2 (viz. obrázek 6.9) a prut N1 je stále v pružném 

stavu, a proto tedy použijeme pro první posudek tento vztah: 

x

WINLLDLx
N F






5

)(
22

,                                                     (6.10)                                                                 

kde DL, LL a WIN vyjadřují křivky trvání zatížení a xF a x vzdálenosti podle obrázku 6.8. 
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Jakmile prut N2 dosáhne mezní hranice, je jeho chování považováno za plastické a je třeba 

vyjádřit vztah pro prut N1 (viz. obrázek 6.10): 

yF fAWINLLDLxN  2)(1 ,                                                     (6.11)                                                                 

kde DL, LL a WIN vyjadřují křivky trvání zatížení, xF vzdálenost podle obrázku 6.8, A plochu 

průřezu a fy mez kluzu. 

 

Obr. 6.9Mezní hranice pro prut N2             Obr. 6.10 Mezní hranice pro prut N1 

Posudek podle mezního stavu použitelnosti je proveden s uvážením kritéria 

spolehlivosti: 

limmax ll  ,                                                         (6.12)                                                                 

kde Δlmax vyjadřuje maximální přetvoření osově namáhaného prvku délky l určené 

z charakteristických hodnot zatížení a Δllim limitní, tzv. mezní, přetvoření osově namáhaného 

prvku délky l.  

Limitní přetvoření Δllim osově namáhaného prvku délky l bylo vyjádřeno takto: 

003,0lim l ,                                                             (6.13)                                                                 

Dle Hookova zákona elementární pružnosti a plasticity lze protažení (zkrácení) osově 

namáhaného prutu délky l s uvažováním pružného chování materiálu, konstantního průběhu 

normálové síly N v osově namáhaném prvku a rovnoměrného roznesení normálové síly N do 

průřezu vyjádřit: 

AE

lN
l




 2 ,                                                             (6.14)                                                                 
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kde N2 vyjadřuje normálovou sílu v osově namáhaném prvku, l délku prutu, A plochu průřezu 

a E modul pružnosti v tahu a tlaku použité oceli. 

6.2.1. Vstupní hodnoty 

Napětí na mezi kluzu, parametr variability průřezu a křivky trvání zatížení, byly vyjádřeny 

pravděpodobnostně pomocí histogramů (viz. tabulka 6.5). Pro křivky trvání zatížení jsou 

extrémní hodnoty definovány v tabulce 6.6. Další vstupní veličiny charakterizující lana, jako 

délka lana, průměr lana, vzdálenost mezi nimi a modul pružnosti, jsou vyjádřeny 

deterministicky v tabulce 6.7. 

Název proměnné Typ proměnné Histogram Min. Max. Počet 

tříd 

Napětí na mezi 

kluzu fy (ocel S235) 

Neparametrické 

diskrétní 

rozdělení 

Bars-Fy235-

01.DIS 

207 MPa 421 MPa 214 

Parametr variability 

průřezu ε 

Neparametrické 

diskrétní 

rozdělení 

Epsilon.DIS -2,6822e-2 4,023e-2 10 

Křivka trvání 

stálého zatížení DL 

Neparametrické 

diskrétní 

rozdělení 

DEAD1.DIS 0,818355 0,99646 256 

Křivka trvání 

dlouhodobého 

zatížení LL 

Neparametrické 

diskrétní 

rozdělení 

LONG1.DIS 1,9531e-3 0,998047 256 

Křivka trvání 

zatížení WIN- Vítr 

Neparametrické 

diskrétní 

rozdělení 

WIND1.DIS -0,996094 0,996094 256 

Tab.6.5 Popis variabilních proměnných, vstupujících do výpočtu 

Zatížení 

Histogramy  

křivek trvání 

zatížení 

 

 [kN/m] 

Stálé DL 12,5 

Dlouhodobé LL 15,0 

Vítr WIN 5,00 

Tab. 6.6 Vstupní údaje jednotlivých složek zatížení 
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Název proměnné Hodnota proměnné 

Délka lana l 2 [m] 

Vodorovná vzdálenost x 3 [m] 

Průměr lana d 0,015 [m] 

Modul pružnosti v tahu a tlaku E 210.10
6
 [kPa] 

Vzdálenost síly xF 4,5
 
[m]

 

Tab. 6.7 Vstupní údaje vyjádřené deterministicky 

6.2.2. Výstupní hodnoty 

ANTHILL: 

Výpočet byl proveden při 3 000 000 simulačních kroků. Délka trvání výpočtu odpovídá 

vysokému počtu simulací. Čas výpočtu je 00:04:27. (Parametry počítače: procesor Intel(R) 

Core(TM)2 Duo CPU T5870, 2.00 GHz; 4 GB RAM; operační systém Microsoft Windows 

Vista
TM

 Home Basic; Anthill v.2.6 Pro) 

Pracovní plocha programu AntHill s obsahem výpočetního modelu je zobrazena v příloze 

2.a. 

Podle mezního stavu únosnosti byla dosažena pravděpodobnost poruchy Pf=3,55.10
-6 

(zobrazeno na obrázku 6.11 a 6.12). Tato hodnota je menší než návrhová hodnota 

pravděpodobnosti Pd=7,2.10
-5

 a tak odpovídá spolehlivě navrženému nosnému prvku, který je 

namáhán osově podle mezního stavu únosnosti se zařazením do třídy následků RC2/CC2.  

 

Obr. 6.11 Histogram funkce spolehlivost podle MSÚ SF  
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Obr. 6.12  2D graf interakce účinku zatížení S (vodorovná osa) a únosnosti R (svislá 

osa) pro mezní stav únosnosti  

Dle mezního stavu použitelnosti nebyla dosažena žádná hodnota pravděpodobnosti 

poruchy, tudíž Pf=0,00 (zobrazeno na obrázku 6.13). Tato hodnota je menší než návrhová 

hodnota pravděpodobnosti Pd=6,7.10
-2

 a tak odpovídá spolehlivě navrženému nosnému prvku, 

který je namáhán osově podle mezního stavu použitelnosti.  

 

Obr. 6.13  Histogram funkce spolehlivost podle MSP SFmsp 
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PROBCALC:   

Čas výpočtu je 00:00:01. (Parametry počítače: procesor Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 

T5870, 2.00 GHz; 4 GB RAM; operační systém Microsoft Windows Vista
TM

 Home Basic; 

ProbCalc v. 1. 4. 6. 1) 

Pracovní plocha programu ProbCalc s obsahem výpočetního modelu je zobrazena 

v příloze 2.b. Popis naprogramování dynamické knihovny DLL je vyobrazen v příloze 2.c. 

Podle mezního stavu únosnosti byla dosažena pravděpodobnost poruchy Pf=1,21887.10
-5

 

(zobrazeno na obrázku 6.14). Tato hodnota je menší než návrhová hodnota pravděpodobnosti 

Pd=7,2.10
-5

 a tak odpovídá spolehlivě navrženému nosnému prvku, který je namáhán osově 

podle mezního stavu únosnosti se zařazením do třídy následků RC2/CC2.  

 

Obr. 6.14 Histogram funkce spolehlivost podle MSÚ FS=R-S   

6.2.3. Porovnání 

Srovnání výsledných posudků na mezní stav únosnosti z programů AntHill a ProbCalc je 

možné v tomto případě shlédnout v tabulce 6.8. Pro srovnání byly opětovně využity stejné 



- 45 - 

 

kombinace zatížení a v obou případech bylo zohledněno pružné a pružně-plastické chování 

materiálu. 

Software AntHill ProbCalc 

Kombinace zatížení 12,5.DL + 15.LL + 5.WIN 

MSÚ - pf 3,55.10
-6

 1,21887.10
-5

 

Návrhová 

pravděpodobnost pd 

7,2.10
-5 

7,2.10
-5 

Třída následků RC2/CC2 RC2/CC2 

Čas potřebný k výpočtu 00:04:27 00:00:01 

Poznámky  Dynamická knihovna 

Tab. 6.8 Porovnání výpočetních programů AntHill a ProbCalc 

V tomto pravděpodobnostním posudku, na rozdíl od předchozího příkladu 6.1, 

nenastaly výrazné rozdíly mezi výpočty pravděpodobnosti poruchy mezi jednotlivými 

programy. Tento prostý nosník vyhoví na mezní stav únosnosti, a to pro úroveň spolehlivosti 

RC2/CC2 (střední důsledky), pro oba výpočetní programy stejně.  

6.3 Příhradová konstrukce 

U této nosné konstrukce byl proveden pravděpodobnostní posudek osově namáhaného 

prutu N6 příhradové konstrukce znázorněné na obrázku 6.15. Výpočet byl proveden podle 

mezních stavů únosnosti a použitelnosti. Při výpočtech bylo zohledněno, zda je rozhodující 

odolnost v prostém tlaku (tahu) nebo vzpěru. V případě využití programu ProbCalc bylo 

využito i dynamické knihovny s naprogramováním ve vývojovém prostředí Delphi. 

 

Obr. 6.15  Statické schéma příhradové konstrukce 
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Posudek podle mezního stavu únosnosti byl proveden s uvážením kritéria 

spolehlivosti dle [4]: 

0,1
Rd

Ed

N

N
 ,                                                               (6.15) 

kde NEd vyjadřuje návrhovou hodnotu normálové síly a NRd návrhovou únosnost v osovém 

namáhání.  

Únosnost v osovém namáhání prostého tlaku či tahu s uvažováním pružného chování 

materiálu a rovnoměrného roznesení normálové síly N do průřezu, lze dle elementárních 

principů pružnosti a plasticity vyjádřit takto: 

yRd fAN   ,                                                      (6.16) 

kde A vyjadřuje plochu průřezu a fy napětí na mezi kluzu použité oceli. 

V případě, že nastane vzpěr lze vyjádřit hodnotu únosnosti pomocí Eulerovy kritické 

síly 

2

2

L

IE
FN crRd





 ,                                                    (6.17) 

kde π vyjadřuje Ludolfovo číslo (konstantu), E modul pružnosti v tahu a tlaku, I moment 

setrvačnosti a L délku zkoumaného prutu. 

Pro výpočet maximálního zatížení (návrhové hodnoty normálové síly) na osově 

namáhaný prvek byl vyjádřen a převzat vztah z řešení publikovaného v [11]: 

   )//(2/2)()(6 LbhbLLDLbLLDLNNEd  ,                           (6.18)                                                                 

 kde DL a LL jsou histogramy křivek trvání stálého a dlouhodobého zatížení, b a l jsou délky 

prutů dle schématu na obrázku 6.15. 

Posudek podle mezního stavu použitelnosti je proveden s uvážením kritéria 

spolehlivosti: 

limmax ll  ,                                                         (6.19)                                                                 

kde Δlmax vyjadřuje maximální přetvoření osově namáhaného prvku délky l určené 

z charakteristických hodnot zatížení a Δllim limitní, tzv. mezní, přetvoření osově namáhaného 

prvku délky l.  

Limitní přetvoření Δllim osově namáhaného prvku délky l bylo vyjádřeno takto: 

003,0lim l ,                                                          (6.20)                                                                 
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Dle Hookova zákona elementární pružnosti a plasticity lze protažení (zkrácení) osově 

namáhaného prutu délky l s uvažováním pružného chování materiálu, konstantního průběhu 

normálové síly N v osově namáhaném prvku a rovnoměrného roznesení normálové síly N do 

průřezu vyjádřit: 

AE

lN
l




 ,                                                         (6.21)                                                                 

kde N vyjadřuje normálovou sílu v osově namáhaném prvku, l délku prutu, A plochu průřezu 

a E modul pružnosti v tahu a tlaku použité oceli. 

6.3.1 Vstupní hodnoty 

Napětí na mezi kluzu, parametr variability průřezu a křivky trvání zatížení, byly 

vyjádřeny pravděpodobnostně pomocí histogramů (viz. tabulka 6.9). Pro křivky trvání 

zatížení jsou extrémní hodnoty definovány v tabulce 6.10. Další vstupní veličiny 

charakterizující prut N6, jako vzdálenosti podle obrázku 6.15, průměr prutu, modul pružnosti a 

součinitel kritické délky, jsou vyjádřeny deterministicky v tabulce 6.11. 

 

Název 

proměnné 
Typ proměnné Histogram Minimum Maximum Počet tříd 

Napětí na 

mezi kluzu fy 

(ocel S235) 

Neparametrické 

diskrétní 

rozdělení 

Bars-Fy235-

01.DIS 
207 MPa 421 MPa 214 

Parametr 

variability 

průřezu ε 

Neparametrické 

diskrétní 

rozdělení 

Epsilon.DIS -2,682213e-2 4,02332e-2 10 

Křivka trvání 

stálého 

zatížení DL 

Neparametrické 

diskrétní 

rozdělení 

DEAD1.DIS 0,818 1,000 256 

Křivka trvání 

dlouhodobého 

zatížení LL 

Neparametrické 

diskrétní 

rozdělení 

LONG1.DIS 1,95313e-3 9,98047e-1 256 

Tab.6.9 Popis variabilních proměnných, vstupujících do výpočtu 
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Zatížení 

Histogramy  

křivek trvání 

zatížení 

Extrémní hodnoty 

 zatížení pro F1 

[kN] 

Extrémní hodnoty 

 zatížení pro F2 

[kN] 

Stálé DL 600 450 

Dlouhodobé LL 550 500 

Tab. 6.10 Vstupní údaje jednotlivých složek zatížení 

 

Název proměnné Hodnota proměnné 

Délka prutu b 3 [m] 

Délka prutu h 1,5 [m] 

Průměr prutu d 145 [mm] 

Modul pružnosti v tahu a tlaku E 210.10
6
 [kPa] 

Součinitel kritické délky β 1 [-] 

Tab. 6.11 Vstupní údaje vyjádřené deterministicky 

6.3.2 Výstupní hodnoty  

ANTHILL:  

Výpočet byl proveden při 3 000 000 simulačních kroků. Délka trvání výpočtu je přímo 

úměrná vysokému počtu simulací. Čas výpočtu je 00:06:42. (Parametry počítače: procesor 

Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5870, 2.00 GHz; 4 GB RAM; operační systém Microsoft 

Windows Vista
TM

 Home Basic; Anthill v.2.6 Pro) 

Pracovní plocha programu AntHill s obsahem výpočetního modelu je zobrazena v příloze 

3.a. 

Podle mezního stavu únosnosti byla dosažena pravděpodobnost poruchy Pf=2,569.10
-5 

(zobrazeno na obrázku 6.16 a obrázku 6.17). Tato hodnota je menší než návrhová hodnota 

pravděpodobnosti Pd=7,2.10
-5

 a tak odpovídá spolehlivě navrženému nosnému prvku, který je 

namáhán osově podle mezního stavu únosnosti se zařazením do třídy následků RC2/CC2.  
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Obr. 6.16 Histogram funkce spolehlivost podle MSÚ SF1 [kN] 

 

Obr. 6.17  2D graf interakce účinku zatížení S (vodorovná osa) a únosnosti R (svislá 

osa) pro mezní stav únosnosti  

Podle mezního stavu použitelnosti byla dosažena hodnota pravděpodobnosti poruchy 

Pf=6,312073.10
-2

 (zobrazeno na obrázku 6.18). Tato hodnota je menší než návrhová hodnota 

pravděpodobnosti Pd=6,7.10
-2

 a tak odpovídá spolehlivě navrženému nosnému prvku, který je 

namáhán osově podle mezního stavu použitelnosti.  
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Obr. 6.18  Histogram funkce spolehlivost podle MSP SF2 [m]  

PROBCALC:   

Čas výpočtu je 00:03:14. (Parametry počítače: procesor Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 

T5870, 2.00 GHz; 4 GB RAM; operační systém Microsoft Windows Vista
TM

 Home Basic; 

ProbCalc v. 1. 4. 6. 1) 

Pracovní plocha programu ProbCalc s obsahem výpočetního modelu je zobrazena 

v příloze 3.b. Popis naprogramování dynamické knihovny DLL je vyobrazen v příloze 3.c. 

Podle mezního stavu únosnosti byla dosažena pravděpodobnost poruchy Pf=1,45896.10
-4

 

(zobrazeno na Obr. 6.19). Tato hodnota je menší než návrhová hodnota pravděpodobnosti 

Pd=4,8.10
-4

 a tak odpovídá spolehlivě navrženému nosnému prvku, který je namáhán osově 

podle mezního stavu únosnosti se zařazením do třídy následků RC1/CC1.  
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Obr. 6.19 Histogram funkce spolehlivost podle MSÚ FS=R-S  

6.3.3 Porovnání 

Bylo provedeno srovnání výsledných posudků na mezní stav únosnosti z programů 

AntHill a ProbCalc, které je možné shlédnout v tabulce 6.12. Pro srovnání byly využity stejné 

kombinace zatížení a v obou případech bylo zohledněno, zda v prutu N6 příhradové 

konstrukce rozhoduje prostý tlak (tah) nebo vzpěr. 

Software AntHill ProbCalc 

Zatížení pro F1 600.DL + 550.LL 

Zatížení pro F2 450.DL + 500.LL 

MSÚ - pf 0,2569. 10
-4

 1,4589.10
-4

 

Návrhová 

pravděpodobnost pd 

7,2.10
-5 

4,8.10
-4 

Třída následků RC2/CC2 RC1/CC1 

Čas potřebný k výpočtu 00:06:42 00:03:14 

Poznámky  Dynamická knihovna 

Tab. 6.12 Porovnání výpočetních programů AntHill a ProbCalc 
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Tento pravděpodobnostní posudek, poukazuje na menší rozdíly ve výsledcích 

jednotlivých výpočetních programů. I přesto, že se výsledky příliš neliší a jsou vyhovující pro 

mezní stav únosnosti, tak pro každý program vyhovují s jiným zatříděním. Pro program 

AntHill je zatřídění provedeno do úrovně spolehlivosti RC2/CC2 (střední důsledky) a pro 

program ProbCalc do úrovně RC1/CC1 (malé důsledky). 
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7 Závěr 

Práce je zaměřena na pravděpodobnostní posudek vybraných nosných konstrukcí 

z hlediska nosných prvků i systému. Zvoleny byly tyto konstrukce: prostý nosník (viz kap. 

6.1), zavěšená tuhá deska - táhla (viz kap. 6.2) a příhradová konstrukce (viz kap. 6.3). 

Posouzeny byly z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti. Přihlédnuto bylo i 

k pružnému a pružně-plastickému chování materiálu. Jako pravděpodobnostní metody byly 

využity: metoda SBRA (viz kap. 4.2), která je aplikována v programu AntHill (viz kap. 5.1) a 

metoda POPV (viz kap. 4.3) aplikována v programu ProbCalc (viz kap. 5.2) 

V programu AntHill bylo nutné zavést logické rozhodování, abychom v posudku 

zohlednili možnost, že se materiál konstrukce bude při daném zatížení střídavě pohybovat 

v pružném i pružně-plastickém oboru (viz příklady 6.1 a 6.2), případně zohlednění, zda pro 

odolnost konstrukce bude rozhodující prostý tlak (tah) nebo vzpěr (viz příklad 6.3).  

Na rozdíl od metody SBRA, je u metody POPV aplikované v programu Probcalc 

zohledněno toto rozhodnutí za pomoci tzv. dynamické knihovny, jenž umožňuje 

programátorské využití např. logických rozhodování, cyklů, a to v různých programovacích 

jazycích, v tomto případě konkrétně v programovacím prostředí Delphi. Využití dynamických 

knihoven není nijak omezeno, pouze možnostmi použitého programovacího softwaru.  

Tato práce byla zaměřena na porovnání metod pro pravděpodobnostní analýzy konstrukcí 

jako celku i jejich částí. Přibližuje představu, jak důležitý je výběr vhodného programu a 

samotného výpočetního modelu. 

Z dosažených výsledků lze usoudit, že použitím různých pravděpodobnostních metod a 

softwarových produktů, můžeme získat i odlišné hodnoty pravděpodobnosti poruchy a přiřadit 

tak k nosným konstrukcím jiné třídy spolehlivosti a následků (viz příklad 6.3). Program 

ProbCalc je v tomto porovnání značně výhodnější, počínaje uživatelsky příjemným 

prostředím. Pracovní plocha je velice přehledná. Díky tomuto je zadávání výpočetního 

modelu snadné i při složitějších analýzách. V případě, že má uživatel k dispozici soubor s 

naměřenými daty, je schopen vytvořit datový soubor v textové podobě např. v jednom ze tří 

programů softwarového balíku ProbCalc.  

V případě posuzovaných konstrukcí v této práci, byl výpočet v programu ProbCalc značně 

rychlejší, neboť metoda Monte Carlo (SBRA) v programu AntHill využívá obrovské 

množství náhodně proměnných dat a zapříčiňuje tím nejen výpočetní ale i časovou náročnost. 
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Přínosem této bakalářské práce je porovnání pravděpodobnostních posudků spolehlivosti 

nosných konstrukcí z hlediska nosných prvků i systémů, podle mezních stavů únosnosti a 

použitelnosti s uvážením pružného i pružně plastického chování materiálu, za použití 

odlišných pravděpodobnostních metod a softwarových produktů a také poukázání na jejich 

přednosti a nedostatky. Tuto práci by bylo možné dále rozšířit a zohlednit vliv jiných druhů 

zatížení, které mají dopad na spolehlivost konstrukce. Dalším vhodným rozšířením by bylo 

využití programu FREET (zmíněno v kap. 5.3) a opětovné porovnání s předchozími 

programy. 
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Přílohy 

Seznam Příloh 

1 Prostý nosník 

1.a Pracovní plocha programu AntHill s výpočetním modelem 

1.b Pracovní plocha programu ProbCalc 

1.c Popis naprogramování dynamické knihovny DLL 

2 Zavěšená tuhá deska - táhla 

2.a Pracovní plocha programu AntHill s výpočetním modelem. 

2.b Pracovní plocha programu ProbCalc 

2.c Popis naprogramování dynamické knihovny DLL 

3 Příhradová konstrukce 

3.a Pracovní plocha programu AntHill s výpočetním modelem. 

3.b Pracovní plocha programu ProbCalc 

3.c Popis naprogramování dynamické knihovny DLL 
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1. Prostý nosník 

1.a  Pracovní plocha programu AntHill s výpočetním modelem. 

 

 

1.b Pracovní plocha programu ProbCalc 
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1.c Popis naprogramování dynamické knihovny DLL 
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2. Zavěšená tuhá deska - táhla 

2.a Pracovní plocha programu AntHill s výpočetním modelem. 

 

2.b Pracovní plocha programu ProbCalc 
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2.c Popis naprogramování dynamické knihovny DLL 
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3.  Příhradová konstrukce 

3.a Pracovní plocha programu AntHill s výpočetním modelem. 

 

3.b Pracovní plocha programu ProbCalc 
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3.c Popis naprogramování dynamické knihovny DLL 
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