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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je zpracovat problematiku návrhu a analýzy ocelových 

konstrukcí. Pro analýzu konstrukcí je využita metoda konečných prvků. Vyhodnocení 

deformací, vnitřních sil a napětí je uvedeno na několika příkladech. K uvedeným příkladům 

jsou vytvořeny výpočetní algoritmy v programu Matlab. Jednotlivé algoritmy využívají 

prutové, rovinné i prostorové konečné prvky. Výsledky z vytvořených algoritmů jsou 

srovnány s výstupy z dostupných statických programů. Na vybraných příkladech je aplikován 

normový i pravděpodobnostní postup návrhu.  
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The aim of this thesis is compile a brief overview of the steel structure analysis and 

design. Finite element method was used for analysis. Evaluation of deformations, internal 

forces and stress is presented on some examples. Algorithms were created for calculation in 

Matlab software. Algorithms consist of bar, plane and three dimensional finite elements. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

V této bakalářské práci bylo použito následující značení: 

Velká písmena latinské abecedy 

A plocha průřezu [ m
2
 ] 

B derivovaná matice U 
 

Cdir součinitel směru větru [ - ] 

Ce součinitel expozice [ - ] 

Cseason součinitel ročního období [ - ] 

Ct teplotní součinitel [ - ] 

D matice tuhosti materiálu 
 

Ddiag matice s nenulovými diagonálními prvky 
 

E Modul pružnosti v tahu [ Pa ] 

Ed návrhová hodnota účinku zatížení 
 

F zatěžovací vektor 
 

G Modul pružnosti ve smyku [ Pa ] 

Gi hodnota stálého zatížení 
 

H iterační matice 
 

Iv(z) intenzita turbulence [ - ] 

Iy moment setrvačnosti průřezu [ m
4
 ] 

J jakobián transformace 
 

K matice tuhosti konečného prvku 
 

LCR vzpěrná délka prutu [ m ] 

NED návrhová hodnota v tahu (tlaku) [ N ] 

Ni aproximační funkce konečného prvku 
 

NRD návrhová únosnost v tahu (tlaku) [ N ] 

Qi hodnota nahodilého zatížení 

 Rd návrhová hodnota odolnosti konstrukce 

 RF funkce spolehlivosti 
 

S matice souřadnic uzlů 

 U matice aproximačních polynomů 
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Malá písmena latinské abecedy 

a vektor aproximačních konstant 
 

c0 součinitel ortografie [ - ] 

cr součinitel drsnosti terénu [ - ] 

fp napětí na mezi úměrnosti [ Pa ] 

fu napětí na mezi pevnosti [ Pa ] 

fy napětí na mezi kluzu [ Pa ] 

g iterační vektor 
 

h výška objektu [ m ] 

kr součinitel terénu [ - ] 

l délka prutového prvku [ m ] 

pd návrhová pravděpodobnost poruchy [ - ] 

pf pravděpodobnost poruchy prvku  [ - ] 

qp(z) charakteristický maximální dynamický tlak [ kN.m
-2

] 

r vektor deformací 
 

s zatížení sněhem [ N.m
-2

 ] 

sk charakteristická hodnota zatížení sněhem [ N.m
-2

 ] 

t tloušťka rovinného prvku [ m ] 

ui deformace v ose prutu [ m ] 

vb základní rychlost větru [ m.s
-1 

] 

vb,0 základní rychlost větru [ m.s
-1 

] 

vi deformace kolmé k ose prutu [ m ] 

vm střední rychlost větru [ m.s
-1 

] 

z0 parametr drsnosti terénu [ m ] 

zmin minimální výška objektu [ m ] 
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Písmena řecké abecedy 

α součinitel délkové roztažnosti [ K
-1

 ] 

γ součinitel spolehlivosti  [ - ] 

γa,b transformační úhel mezi souřadnými systémy [ rad ] 

γM součinitel spolehlivosti materiálu [ - ] 

δ svislý průhyb konstrukce [ m ] 

δLIM limitní hodnota svislého průhybu konstrukce [ m ] 

ε poměrné přetvoření [ - ] 

η svislá osa souřadného systému izparametrického prvku [ m ] 

μ1 tvarový součinitel [ - ] 

ν součinitel příčné roztažnosti [ - ] 

ξ vodorovná osa souřadného systému izparametrického prvku [ m ] 

Πe potenciální energie vnějších sil 
 

Πi potenciální energie vnitřních sil 
 

ρ objemová hmotnost [ kg.m
-3

 ] 

σ normálové napětí [ Pa ] 

φi pootočení kolem uzlu prutu [ rad ] 
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1 ÚVOD 

Využití ocelových prvků ve stavebních konstrukcích nalézá širokou míru uplatnění. 

Velmi často tvoří ocelové prvky nosné části konstrukce. Příkladem může být ocelový skelet 

patrové budovy nebo příhradové stožáry vysokého napětí. V případě plošných konstrukcí se 

naskýtá možnost aplikovat ocelové prvky na konstrukce zásobníků, plynojemů nebo dalších 

průmyslových staveb. Ocelové části nemusí nutně zajišťovat pouze nosnou funkci konstrukce. 

Tenké plechy spolu s tepelnou izolací mohou tvořit opláštění, či zastřešení vybraných objektů 

ve formě sendvičových panelů. Nejen tyto příklady dokazují, že jsou ocelové prvky ve 

stavebnictví často využívané.  

 

 

Obr. 1: Ukázkový výpočetní model software ANSYS 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a posudku ocelových 

konstrukcí, pro které zpracovává stručný přehled současného stavu dimenzování dle  

EC [11, 15] a numerických metod pro výpočet vnitřních sil. Pro zvolené úlohy statické 

analýzy ocelových prvků a konstrukcí jsou vytvořeny výpočetní algoritmy, které jsou 

založeny především na metodě konečných prvků. Analyzovanými úlohami jsou rovinné 

příhradové a rámové konstrukce, pro které jsou využity prutové, rovinné i prostorové modely. 

Výpočet vnitřních sil je u vhodných úloh doplněn o normový posudek, který byl zahrnut do 

výpočetních algoritmů. U vybraného příkladu je proveden alternativní posudek, u kterého je 

použit pravděpodobnostní přístup, založený na metodě Monte Carlo. Vytvořené algoritmy 

jsou použity na ilustračních příkladech. Správnost funkčnosti výpočetních algoritmů je 

ověřena ve výpočetním software Scia Engineer [19] a ANSYS [16] (obr. 1). 
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2 OCELOVÉ KONSTRUKCE 

Ocelové konstrukce tvoří významnou část inženýrských a pozemních staveb, kde si ocel 

našla uplatnění především díky svým materiálovým vlastnostem, svoji dostupností, cenou  

a možnostem zpracování.   

U návrhu nosných konstrukčních soustav je možné pro výpočet vnitřních sil a posudek 

rozdělit ocelové prvky na prutové, rovinné a prostorové. Mezi nejběžnější použití patří využití 

oceli u prutových prvků. Jsou to například sloupy, překlady, vazníky apod.   

Ocel zaujímá důležité místo mezi stavebními materiály díky svým mechanickým 

vlastnostem. Mezi nejdůležitější mechanické a fyzikální vlastnosti oceli využívané při návrhu 

a posudku konstrukcí patří modul pružnosti, mez kluzu, mez pevnosti, tažnost  

či houževnatost. Tyto materiálové charakteristiky oceli dovolují použití v různých stavebních 

aplikacích (nosné skelety budov, opláštění, zastřešení apod.). Další výhodou ocelových 

konstrukčních prvků je poměr pevnosti vzhledem k objemové hmotnosti. Oproti jiným 

řešením lze tedy využít menší ocelové prvky, odlehčit tak konstrukci, překlenout velká rozpětí 

a uvolnit dispoziční řešení objektu.  

 

 

Obr. 2: Ocelový příhradový most v Bratislavě 

 

S těmito fakty je úzce spjatá ekonomická náročnost, která představuje důležité hledisko 

současného stavebnictví. Nechráněné ocelové prvky jsou ovšem náchylné na korozi. S tímto 

důvodem je spojena náročnější údržba a nutná ochrana před korozními vlivy. Toto je možné 

například ilustračně doložit na příhradové konstrukce Starého mostu přes Dunaj v Bratislavě 

na obr. 2., který byl z důvodu pokročilé koroze v letošním roce demontován. Při požárním 

zatížení představuje ocelový prvek nebezpečné riziko, protože při teplotách běžně 

dosahovaných během požáru ztrácí ocel svou únosnost. Dalšími vlastnostmi, které je nutné při 

návrhu ocelových prvků uvážit, jsou vysoká akustická, tepelná a elektrická vodivost. 

V současnosti ovšem existují vhodná opatření, jak tato úskalí řešit. 
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3 MATERIÁL OCEL  

Pod názvem ocel je označována slitina železa, uhlíku a příměsí dalších prvků. Pokud 

obsah uhlíku překročí hodnotu 2,1% je tento materiál označován jako litina. U běžných 

konstrukčních ocelí se využívá ocel s obsahem uhlíku okolo 0,2% [7]. Další příměsi (legury) 

ovlivňují vlastnosti této slitiny. Zejména pak pevnost a svařitelnost. Výroba oceli probíhá 

v ocelárenských agregátech, většinou kyslíkových konvertorech nebo elektrických 

obloukových pecích. Základním ocelárenským principem je oxidační proces, během kterého 

dochází ke snížení obsahu uhlíku a dalších doprovodných prvků, přítomných v tavenině. 

Dalším stupněm zpracování oceli je její dolegování podle požadovaného chemického složení, 

teplotní a chemická homogenizace a případné vakuování pro odstranění nežádoucích plynů 

z oceli, zejména vodíku. Ocel je následně odlévána na licím stroji, tzv. kontilití. Tímto 

procesem jsou vyráběny nekonečné bramy, bloky a sochory o různých rozměrech, které slouží 

k dalšímu zpracování na výsledné ocelové výrobky [9].  

 

Fyzikální vlastnosti oceli 

Modul pružnosti v tahu a tlaku E = 210 000 [ MPa ] 

Modul pružnosti ve smyku G = 81 000 [ MPa ] 

Součinitel příčné roztažnosti ν = 0,3 [ - ] 

Součinitel délkové roztažnosti α = 12.10
-6

 [ K
-1

 ] 

Objemová hmotnost ρ = 7 850 [ kg.m
-3

 ] 

Tab. 1: Fyzikální vlastnosti konstrukční oceli 

 

Způsobů výroby ocelových výrobků existuje několik. Nejběžnějším způsobem je 

válcování za tepla. Nejprve dojde k zahřátí materiálu na asi 1200°C a následně je tento 

materiál tvářen několika deformacemi ve válcovacích stolicích. Válcovací stolice je vybavena 

obvykle párem válců, které jsou v případě válcování profilové oceli vybaveny několika 

kalibry. Kalibry mohou mít různé tvary, které udávají konečnou podobu výrobku. Tvářením 

za tepla jsou pro konstrukční účely vyráběny profilové tyče, plechy, trubky nebo betonářská 

výztuž.  

Dalším způsobem výroby je tváření za studena. Využívá se válcování za studena nebo 

lisování. Tímto způsobem jsou vyráběny např.: tenkostěnné prvky, trapézové plechy, vlnité 

plechy a další. Speciálním způsobem tváření za studena je tažení, používané zejména ke 

zpracování drátu.  
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Odlévání představuje další způsob výroby ocelových prvků. Do formy zhotovené  

např. podle dřevěného modelu je nalita ocel, která následně dostane požadovaný tvar. Tímto 

způsobem se vyrábí např. kloubové spoje nebo ložiska.  Posledním způsobem zpracování 

ocelových výrobků představují procesy kování. Tento druh zpracování oceli je využíván 

především ve strojírenství. Konkrétnější postup jednotlivých druhů výroby je uveden  

např. v [9]. 

Pro správný návrh ocelových prvků a konstrukcí musí být známy fyzikální (tabulka 1)  

a mechanické vlastnosti navržené oceli. K určení mechanických vlastností se využívá tahová 

zkouška. Nejprve se z daného profilu připraví vzorek se známou délkou a průřezem. Následně 

se zkoušená tyč upne do tahového stroje, kde dochází k postupnému zatěžování vzorku 

jednoosým tahem až do lomu zkušební tyče. Výstupem z této zkoušky je pracovní diagram 

(závislost napětí σ na poměrném přetvoření ε obr. 3). Na pracovním diagramu lze stanovit 

několik základních oblastí. Na začátku zatěžování vykazuje ocel elastickou část, kde se ocel 

chová pružně dle Hookova zákona. Pružná oblast je ukončená hodnotou napětí na mezi 

úměrnosti fp. Po překročení napětí na mezi kluzu fy (nejčastěji využívanou návrhovou 

hodnotou u ocelových konstrukčních prvků), dojde ke vzniku plastických deformací. Po 

odlehčení během této fáze zkoušky by byl na vzorku patrný nárůst délky. Nejvyšší hodnoty 

napětí je dosaženo na mezi únosnosti fu (pevnost oceli). Jedná se o hodnotu maximálního 

zatížení, které je ocel schopna přenést bez porušení. Po překročení napětí na mezi únosnosti 

dochází pouze k nárůstu deformací bez přírůstku napětí. Tento proces vede k destrukci 

materiálu.  

 

Obr. 3: Pracovní diagram oceli  
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4 VÝROBKY Z OCELI 

Mezi hutní výrobky navrhované ve stavebních konstrukcích patří především tyče, plechy, 

široká ocel, pásy, dráty, trubky a betonářská výztuž. Rozdělení ocelových výrobků můžeme 

provádět z několika hledisek, např. podle druhu průřezu [9]. 

4.1 TYČE 

Tato kategorie zahrnuje výrobky válcované za tepla i tvářené za studena. Hlavní dělení 

profilových tyčí je dáno tvary průřezu (obr. 4). Patří zde tyče jednoduchého a tvarovaného 

průřezu, tyče pro výztuž do betonu, kolejnice a tyče tažené za studena (kruhové, čtvercové, 

ploché,…).  

 

Obr. 4: Příklady průřezů ocelových profilových tyčí 

4.2 PLECHY 

Výroba plechů může probíhat válcováním za tepla i tvářením za studena. Hotový výrobek 

je pak připraven v tabulích. U speciálních plechů (nad 3 mm) může být povrch upraven 

výstupky (obr. 5). 

 

Obr. 5: Příklad plechu s výstupky [9] 
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4.3 ŠIROKÁ OCEL 

Válcování široké oceli probíhá za tepla. Na rozdíl od plechů probíhá válcování 

v uzavřeném kalibru, což vede k rovným bočním hranám výrobků. Protože válcování probíhá 

v jednom směru, dochází u těchto výrobků k výrazně lepším vlastnostem ve směru válcování. 

Právě z tohoto důvodu je široká ocel aplikována v prvcích namáhaných převážně v jednom 

směru. Tloušťka těchto výrobků může dosahovat až 150 mm. 

4.4 PÁSY 

Ocelové pásy se vyrábějí spojitým válcováním. Hotový výrobek představuje navinutý 

svitek. Tloušťka pásu se pohybuje od 0,2 mm do 4,5 mm u ocelí válcovaných za studena. 

V případě za tepla válcovaných jsou tloušťky v rozmezí 1,5 mm až 14 mm. Na rozdíl od 

široké oceli jsou boční hrany zaoblené vlivem válcování nebo mechanicky oříznuté. 

4.5 DRÁTY 

Válcováním za tepla může být vyroben drát od průměru 5,5 mm. Při výrobě drátu tažením 

lze vyrobit dráty mnohem menších průřezů. Ve stavebnictví jsou ovšem dráty menších 

průřezů dílčí součástí jiných prvků např. drátěná lana.  

4.6 TRUBKY 

Trubky a duté profily můžeme rozdělit dle tvaru (kruhové, čtyřhranné) nebo způsobu 

výroby (bezešvé, svařované). Bezešvé trubky jsou vyráběny válcováním za tepla. Oproti tomu 

svařované trubky vznikají zkružením pásu do tzv. štěrbinové trubky. Po svaření jsou svary na 

vnější i vnitřní straně upraveny tak, aby byl povrch trubky hladký. Dalším tepelným 

zpracováním jsou odstraněny tepelně ovlivněné oblasti svaru. Svařované trubky tedy dosahují 

stejných kvalit jako trubky bezešvé. 
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5 NÁSTROJE PRO ANALÝZU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Analýza stavebních konstrukcí patří k základním součástem správného a bezpečného 

dimenzování. Během vývoje řešení této problematiky bylo odvozeno mnoho metod. Základní 

staticky určité úlohy (prosté nosníky, konzoly, gerberovy nosníky) se mohou řešit využitím 

podmínek rovnováhy. V případě jednoduchých staticky neurčitých úloh je možné využít 

silovou metodu nebo obecnou deformační metodu [5]. V této práci je zvolena deformační 

varianta metody konečných prvků, která je aplikována ve většině komerčně dostupných  

a v praxi využívaných návrhových programech [17, 19]. 

 

 

 

Obr. 6: Ukázka modelu rámu s příhradovým vazníkem ze programu Scia Engineer 

 

Pro ocelové konstrukce se využívají například programy Scia Engineer [19] (obr. 6) nebo 

Dlubal [17]. V případě modelování konstrukčních detailů, nelineárních úloh nebo detailních 

analýz je vhodné použít univerzálnějších výpočetních systémů. Mezi ně patří například 

výpočetní software ANSYS [16]. V uvedených příkladech je využito softwaru  

Scia Engineer [19], ANSYS [16] a také vytvořený algoritmus v programovacím prostředí 

Matlab [18]. Tento software je využitelný pro více aplikací. Jeho hlavní výhodou je snadná 

práce s maticemi, která je při výpočtech metodou konečných prvků často zastoupena. Další 

aplikace inženýrských výpočtů v programu Matlab [18] jsou například uvedeny v [23, 24]. 
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6 METODA KONEČNÝCH PRVKŮ 

Metoda konečných prvků představuje variační numerickou metodu aplikovanou v mnoha 

vědních oborech. Její uplatnění lze také nalézt ve výpočtech stavební mechaniky. Využití 

slouží k výpočtu vnitřních sil a deformací, které se následně mohou použít pro analýzu  

a dimenzování konstrukčních prvků. Metoda konečných prvků se může využít ve stavební 

mechanice k řešení prutových, rovinných i prostorových konstrukcí. Snadná algoritmizace 

této metody vede k využití výpočetní techniky.  

Základní princip metody konečných prvků spočívá v rozdělení konstrukce na dílčí části 

(konečné prvky). Následně se podle Lagrangeova principu hledá takový stav konstrukce, kde 

potenciální energie systému (celé konstrukce) nabývá minimální hodnoty. S využitím 

Lagrangeova variačního principu se odvodí deformační varianta metody konečných prvků [1]. 

Hledané parametry u deformační metody tedy představují deformace vznikající v uzlech 

konečných prvků. Mimo deformační variantu existují také silová a smíšená varianta této 

metody. V této práci je věnována pozornost právě deformační obměně. Obecně je hledáno 

řešení soustavy rovnic (12), kde K představuje matici tuhosti konstrukce, r znázorňuje vektor 

neznámých deformací a F označuje zatěžovací vektor.  

V první fázi metody konečných prvků je nutné určit aproximační funkce použitého 

konečného prvku. Vzhledem k následnému postupu při odvození, především kvůli derivování, 

je vhodné použít polynomy. Počet neznámých parametrů v aproximační funkci musí 

odpovídat součtu dovolených deformací na všech uzlech konečného prvku. Této hodnotě 

odpovídá velikost matice tuhosti konečného prvku. 

    
 

 
    
 

 
    (1)

         
 

 
       

 

 
   (2) 

         
 

 
     
 

 
       

 

 
       

 

 
   (3) 

                    (4) 

V rovnici (1) pro potenciální energii vnitřních sil figurují hodnoty napětí a poměrných 

deformací, cílem je tyto hodnoty vyjádřit pomocí charakteristik konstrukce. Geometrické 

rovnice určují vztah mezi poměrnými deformacemi tělesa a posuny libovolných bodů v tomto 

tělese [2, 3]. Sloučí-li se tedy geometrické rovnice se zvolenými aproximačními rovnicemi  
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a derivuje-li se matice U, obsahující zvolené aproximační polynomy, dostaneme vztah (4). 

Vektor a obsahuje aproximační konstanty. Maticí B je označena derivovaná matice U. 

Neznámými zůstávají aproximační konstanty a. Další výpočetní krok představuje 

eliminaci konstant z rovnice (4). Dosazením aproximačních konstant vyjádřených z rovnice 

(5) do (4), vznikne vyjádření poměrných přetvoření. Matice S obsahuje souřadnice uzlů 

prvku.  

                   (5) 

              (6)  

          (7) 

Dalšími hodnotami nutnými ke stanovení vnitřní potenciální energie prvku jsou napětí. 

Vzájemnou závislost napětí na tuhosti materiálu a poměrných přetvoření vyjadřují fyzikální 

rovnice. S těmito znalostmi lze aplikovat rovnice pro napětí (7) a poměrná přetvoření (6) do 

rovnice pro potenciální energii vnitřních sil (2).  
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   (9)  
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          (11) 

       (12) 

Součtem potenciálních energií vnitřních a vnějších sil vzniká potenciální energie 

konečného prvku (3). Sumací všech potenciálních energií vznikne vztah pro potenciální 

energii celé konstrukce. V posledním kroku se aplikuje Lagrangeův variační princip.  

Po zjednodušení vzniká rovnice (12), která je obdobná výsledné rovnici využívané v obecné 

deformační metodě [5].   

V případě odvození prutových prvků je důležité zachovat souřadný systém dílčích prvků. 

Ve výpočtech se změny v souřadných systémech projeví použitím transformačních matic, 

které převedou jednotlivé matice tuhosti, vektory deformací a zatěžovací vektory z lokálního 
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souřadného systému (platí pouze pro samotný prvek) do globálního souřadného ve kterém je 

modelována celá konstrukce, případně naopak. Příklad transformační matice pro prutový 

prvek v rovinné úloze uvádí (13).  

Na obr. 7 je zobrazená obecná poloha prutu v rovině, ze kterého transformační matice 

vychází.  

   

 
 
 
 
 
 
                  

                   

      
                  

                   

       
 
 
 
 
 

 (13) 

Celková matice tuhosti konstrukce vznikne z jednotlivých matic tuhosti prvků po jejich 

lokalizaci, ke které se využívají kódová čísla. Kódová čísla přesně určují pozici jednotlivých 

členů matic tuhosti prvku v matici tuhosti celé konstrukce. Počet kódových čísel na prvku je 

roven součinu dovolených deformací v jednom uzlu konečného prvku s počtem uzlů na 

prvku. Z toho lze vyvodit, že počet kódových čísel určuje počet sloupců resp. řádků čtvercové 

matice tuhosti konstrukce. Stejně jako prvky matice tuhosti musí být sestaven zatěžovací 

vektor.  

 

Obr. 7: Lokální (*) a globální souřadný systém prutu v rovině 
 

Výše uvedeným postupem se dojde k sestavení matice tuhosti konstrukce, která má 

speciální vlastnosti. Jedná se o singulární matici, při vhodném číslování uzlů je pásová a také 

se jedná o symetrickou matici podle hlavní diagonály. V případě využití takové matice 

k řešení soustavy rovnic by nevedl tento postup k řešení.  

Další výpočetní krok představuje zavedení okrajových podmínek. Nejpoužívanější 

podmínkou je předepsaná nulová hodnota deformace (pevná podpora).  Začlenění této 
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podmínky do systému rovnice se provede vynulováním příslušného řádku (podle kódového 

čísla) a na diagonální pozici se umístí hodnota 1. Aby byla zachována symetrie, vynuluje se  

i odpovídající sloupec v matici tuhosti. Tato změna představuje dosazení známého kořenu 

rovnice. Další častou podmínkou je popuštění podpor, tedy známá hodnota poklesu podpory. 

V tomto případě se postupuje obdobně, ale na příslušnou pozici pravé strany rovnice se dosadí 

známá hodnota poklesu podpory. V případě dosazení známé hodnoty do ostatních rovnic 

(umístění ve sloupci) musí být pro zachování symetrie matice tuhosti převeden tento absolutní 

člen na pravou stranu každé rovnice.  

Zatížení se nejčastěji zadává v uzlech konečného prvku. V zatěžovacím vektoru je 

přiřazena pozice pro každou zkoumanou deformaci v uzlu, které odpovídá příslušné zatížení.  

Určení matice tuhosti celé konstrukce je založeno na dílčích maticích konečných prvků. 

Protože využíváme variační princip, nezbytným parametrem charakterizace matice tuhosti 

prvku je aproximační funkce. V následujících kapitolách bude věnována pozornost vybraným 

konečným prvkům. 

6.1 PRUTOVÉ KONEČNÉ PRVKY 

6.1.1 PŘÍHRADOVÝ PRUTOVÝ PRVEK 

Příhradový prutový prvek představuje oboustranně kloubově uložený prut. Z hlediska 

deformací koncových uzlů mohou u tohoto prvku nastat pouze posunutí v ose prutu. 

V případě rovinného příhradového prvku vzniknou v každém uzlu tři složky posunutí. Jejich 

směry odpovídají směrům souřadných os ve využitém kartézském systému souřadnic. Jak 

bylo uvedeno, pro aplikaci konečného prvku je nezbytná znalost potenciální energie. 

Následně lze určit matici tuhosti prvku, která ovlivní matici tuhosti celé konstrukce. 

Odvozená matice tuhosti prvku se musí deklarovat pomocí neznámých uzlových deformací. 

 

 

Obr. 8: Příhradový prutový prvek 
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Oboustranně kloubově uložený prut je namáhán pouze osově. V lokálním souřadném 

systému mohou na prutu vzniknout pouze deformace v ose prutu (u1, u2). Fyzikální rovnice 

odpovídají Hookovu zákonu pro jednoosou napjatost (14). Geometrické rovnice pro tento 

případ uvádí rovnice (15). Významným aspektem pro odvození konečného prvku představuje 

aproximační (bázová) funkce. Pro prutový příhradový prvek je využíván polynom prvního 

stupně. V maticovém zápisu se aproximační funkce projeví v závislosti na deformacích  

u s aproximačními koeficienty (16). 

        (14) 

     
 

  
    (15) 

         
  
  
   (16) 

Pokud aplikujeme výše uvedený postup s uvedenou bázovou funkcí, dostaneme 

následující výraz pro ε (17). Indexy 1,2 přísluší vždy odpovídajícímu uzlu.   

 

          

  

     

   

     
  

     

 

     

   
  
  
   (17) 

Protože se jedná o jednorozměrný prvek, integrace na objemu konečného prvku bude 

zjednodušena na jednorozměrný integrál. Výraz pro matici tuhosti prvku se tedy značně 

zjednoduší. Po integraci vznikne matice tuhosti příhradového konečného prvku (18) 

odpovídající matici tuhosti známé z obecné deformační metody [5].  

 

     

  

 
 

  

 

 
  

 

  

 

   (18) 

6.1.2 RÁMOVÝ PRUTOVÝ PRVEK 

Rámový prvek lze odvodit obdobně jako příhradový. Ve srovnání s příhradovým 

konečným prvkem jsou v uzlech rámového prvku uvažovány nejen posuny, ale také 

pootočení. Každému uzlu v prostoru tedy odpovídá vektor s šesti hodnotami deformací,  
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obr. 9. Při odvození se předpokládá, že průřez je po celé délce konstantní a z jednoho 

materiálu. 

 

 

Obr. 9: Rámový prutový prvek 

 

Na každém uzlu rámového konečného prvku v rovině lze uvážit tři hodnoty deformací, 

dvě posunutí ve směru os souřadného systému a jedno pootočení. Deformace v ose prutu jsou 

totožné s příhradovým prvkem. K určení svislých deformací a pootočení je nutné zavézt čtyři 

tvarové funkce. 

Aproximační funkce rámového prvku jsou uvedeny rovnicemi (19). 

 

 

        
   

  
 

   

  

        
   

 
 

  

  

      
   

  
 

   

  
     

       
  

 
 

  

  
    

 (19) 

  V případě využití výše uvedených aproximační funkcí lze odvodit matici tuhosti 

rámového konečného prvku, která je totožná s maticí tuhosti využívanou v obecné deformační 

metodě. První a čtvrtý řádek res. sloupec této matice je obdobný s maticí tuhosti příhradového 

prvku. Výsledná matice tuhosti (20) rámového prvku v rovině má velikost 6x6. Závisí na 

modulu pružnosti materiálu E, průřezové ploše A, momentu setrvačnosti I a také délce prutu l. 
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  (20) 

6.2 ROVINNÉ KONEČNÉ PRVKY 

Pro modelování rovinných prvků rozeznáváme dle teorie pružnosti dva typy rovinného 

problému. Rovinná napjatost zjednodušuje konstrukční model tak, že veškeré nenulové napětí 

působí pouze v jedné rovině. Příkladem může být nosná stěna, která je zatížena rovnoběžně 

na svou střednicovou rovinu. Napětí působící kolmo na střednicovou rovinu nabývá nulových 

hodnot. Zároveň platí, že deformace v takovém případě jsou prostorové.  

 

   
 

    
 

   
   

  
 

 
     

  (21) 

Druhým typem je rovinná deformace. V tomto případě působí napětí ve všech třech 

směrech osového systému, ale deformace jsou v jednom směru nulové. Příkladem rovinné 

deformace jsou liniové stavby např. model tunelu v zemním tělese nebo opěrná zeď. Zmíněné 

konstrukce jsou brány na jednotkovém úseku délky. 

 

   
 

           
 

     
     

  
 

 
     

  (22) 

Při odvození rovinných konečných prvků se rovinná napjatost (21) a rovinná deformace 

(22) projeví ve změně matic tuhosti materiálu. 

6.2.1 TROJUZLOVÝ KONEČNÝ PRVEK 

Trojuzlový konečný prvek je složen ze tří uzlů, přičemž v každém z nich je umožněn 

posun ve dvou směrech. Při zadávání souřadnic se nerozlišuje lokální a souřadný systém jako 
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u prutových prvků. Z tohoto důvodu není nutná aplikace transformační matice na souřadnice 

prvku. Konstrukce je modelována v globálním souřadnicovém systému. 

 

 

Obr. 10: Trojuzlový rovinný prvek 

 

Zvolené aproximační funkce na trojuzlovém prvku vypadají následovně: 

 

  
 
 
   

      
      

 

 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
   
 
 

 
 

 (23) 

Protože aproximační funkce obsahuje pouze polynom prvního stupně, derivace této 

funkce během odvození konečného prvku nepředstavuje náročnou operaci. Pro matici tuhosti 

konečného prvku po matematické úpravě trojného integrálu dostaneme výraz (24), kde A 

představuje plochu konečného prvku a t jeho tloušťku. 

 

               
 

 
                   (24) 

6.2.2 ČTYŘUZLOVÝ IZOPARAMETRICKÝ KONEČNÝ PRVEK 

Častým využívaným rovinným prvkem je čtyřuzlový izoparametrický konečný prvek. 

Obdobně jakou u trojúhelníkového prvku jsou v každém uzlu dovoleny dvě deformace 

(posunutí v každém směru souřadných os). Lze odvodit také čtyřuzlové rovinné prvky 

(čtverec, obdélník), ale tyto prvky jsou z hlediska aplikace na zakřivených částech konstrukce 
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omezeny. Izoparametrický prvek dovoluje větší variabilitu. Není nutné zachovávat rozměr 

čtverce nebo obdélníku. Mimo čtyřuzlový izoparametrický prvek je také využíván osmiuzlový 

prvek, který má navíc umístěny uzly ve středech stran odvozovaného čtverce. V případě 

využití více uzlových prvků je vhodné využití aproximačních funkcí řádu vyšších polynomů. 

Kvůli zjednodušení odvození jsou  izoparametrické prvky odvozovány v jiných souřadnicích, 

než je modelovaná konstrukce. Konkrétně čtyřuzlový konečný prvek je odvozen na čtverci 

s délkou hrany 2 v souřadnicích (η,ξ) viz obr. 11. Podrobný postup odvození čtyřuzlového 

izoparametrického prvku je uveden v [1]. 

 

 

Obr. 11: Čtyřuzlový izoparametrický prvek  

 

Tvarové funkce se u izoparametrických prvku odvozují tak, aby vždy pro jednu tvarovou 

funkci nabývala funkční hodnota v jednom uzlu hodnotu 1 a v ostatních uzlech byla funkční 

hodnota nulová. Pro uvedený prvek jsou tvarové funkce následující: 

 

 

        
 

 
          

        
 

 
          

        
 

 
          

        
 

 
          

 (25) 

Uzlová posunutí pro odvození izoparametrického prvku zapsaná pomocí výše uvedených 

tvarových funkcí jsou uvedena v rovnici (26).  
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 (26) 

Další postup odvození matice tuhosti čtyřuzlového izoparametrického prvku je proveden 

obdobně jako u tříuzlového prvku. Změna nastává během derivace uzlových posunutí. Protože 

jsou aproximační funkce vyjádřené v jiných souřadnicích, než jsou odvozeny geometrické 

rovnice, je nutné využít vztahy pro derivaci složené funkce (27).  

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  (27) 

Matice tuhosti lze poté vyjádřit jako: 

                       
 

  

 

  
  (28) 

Determinant matice J vznikne z derivací složené funkce. Integrace této funkce se 

v aplikacích izoparametrických prvků používá nejčastěji Gaussova integrační formule.  

 

6.3 PROSTOROVÉ KONEČNÉ PRVKY 

Pro detailnější analýzu konstrukce či její části lze využít prostorový model. V metodě 

konečných prvků představuje nejjednodušší prostorový konečný prvek čtyřstěn. Jedná se  

o těleso, jehož stěny tvoří čtyři trojúhelníky. Tento konečný prvek je tedy stvořen čtyřmi uzly. 

V každém uzlu může nastat deformace ve třech směrech os souřadného systému u, v, w. 

Matice tuhosti konečného prvku má tedy 12 řádků a 12 sloupců. Pro odvození se využívají 

lineární aproximační funkce. Tento fakt tedy umožňuje provést integraci vztahu (9) analyticky 

a není nutné aplikovat numerickou integraci.  
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Obr. 12: Prostorový konečný prvek - čtyřstěn 

 

Odvození čtyřstěnu je podobné odvození například trojúhelníkovému prvku. Aproximační 

funkce jsou uvedeny vztahem (29). 

   
 
 
 
   

            
            
            

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (29) 

Při tvorbě sítě je vhodné uvážit, že složením pěti čtyřstěnů vzniká jeden kvádr. Obecně je 

jednodušší vytvořit konenčněprvkovou síť z kvádrů. Tato skutečnost byla využita při tvorbě 

sítě v příkladu zkoumající elastickou únosnost ocelového profilu V dále uvedené kapitole. 



- 29 - 

 

7 ŘEŠENÍ SOUSTAV LINEÁRNÍCH ROVNIC 

Použití metody konečných prvků vede k řešení soustavy lineárních rovnic, konkrétně se 

jedná o rovnici (12). Z matematického hlediska představuje matice K koeficienty soustavy, 

vektor deformací r označuje hledané kořeny a zatěžovací vektor F reprezentuje pravou stranu 

soustavy. Jednou z podmínek jednoznačného řešení soustavy lineárních rovnic je skutečnost, 

že matice K je regulární. Regulární matice je taková matice, jejíž determinant je různý od 

nuly. Ve vytvořených výpočetních algoritmech se využívá vnitřních funkcí Matlabu [18]  

a vybraných numerických metod, které jsou následně krátce popsány. Podrobnější popis  

a algoritmy metod řešení soustav lineárních rovnic je detailněji rozpracován v [6]. 

7.1 PŘÍMÉ METODY ŘEŠENÍ 

Z hlediska metod řešení soustav lineárních rovnic se rozlišují dva přístupy. První 

skupinou metod, které řeší soustavy rovnic, jsou označovány jako metody přímé. Tyto metody 

vedou k přesnému řešení. Obvykle jsou založené na postupné eliminaci neznámých. Jsou 

především vhodné pro řešení plných matic. 

7.1.1 GAUSSOVA ELIMINAČNÍ METODA 

Jedná se o jednu z nejstarších metod, která využívá řádkových úprav matice soustavy. 

V průběhu této metody se matematickými úpravami převádí matice soustavy na 

trojúhelníkovou matici. Pod hlavní diagonálou jsou vytvořeny pouze 0 a jednotlivé kořeny 

jsou následně zpětně dopočítány postupným dosazením. 

7.1.2 GAUSS-JORDANOVA METODA 

Tato metoda je obdobná jako Gaussova eliminační metoda. Během výpočtu se řádkovými 

úpravami nedocílí vytvoření trojúhelníkové matice, ale rovnou matice diagonální nebo pouze 

jednotkové. V případě, že matice soustavy je jednotková, tak příslušný vektor pravých stran je 

rovnou výsledným řešením.  

7.1.3 LU ROZKALD  

Základní myšlenkou této metody je rozložení matice soustavy na součin dvou 

trojúhelníkových matic L a U. Dolní trojúhelníková matice L má na diagonále hodnoty 1. 

Další postup představuje řešení dvou soustav lineárních rovnic vždy s trojúhelníkovou maticí 

soustavy. Postup řešení je znázorněn rovnicí 30. Výhodná aplikace této metody se nabízí při 
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opakovaném řešení soustavy, příkladem může být více zatěžovacích stavů na jedné 

konstrukci. 

                             (30) 

7.1.4 CHOLSKÉHO DEKOMPOZICE 

Aplikovat tuto metodu lze pouze v případě, že matice soustavy je čtvercová, regulární, 

symetrická a pozitivně definitní. Pozitivně definitní matice je taková matice, která má všechna 

vlastní čísla kladná. Výpočetní postup je podobný metodě LU rozkladu. Matici soustavy K lze 

rozložit na součin dvou matic L, jak je uvedeno v rovnici (31). Matice L je dolní 

trojúhelníková matice. 

            (31) 

7.2 ITERAČNÍ METODY ŘEŠENÍ 

Vedle přímého přístupu řešení se využívá k řešení soustavy lineárních rovnic také iterační 

metody. Na rozdíl od přímých metod jsou výsledky iteračních metod přibližné. Základní 

rovnici lze jednoduchými matematickými úpravami upravit do rekurentního vztahu (32). 

Protože je vždy následující hodnota neznámých veličin závislá na předchozím mezivýsledku, 

je pro první iteraci nutná znalost nulté aproximace. 

 

                                (32) 

 

Kvalita výsledku je velmi závislá na použité metodě. Přesnost závisí na ukončovací 

podmínce iterace. Iterační proces může být zastaven po určitém počtu cyklů nebo také může 

být zadán odchylkou dvou po sobě jdoucích iteračních mezivýsledků. Odchylku od 

předcházejícího kroku lze určit například euklidovskou normou reziduálního vektoru (33). 

 

       
 

     (33) 
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7.2.1 JACOBIHO ITERACE 

Tato metoda využívá rozložení matice soustavy do tří matic L, U, D. L představuje dolní 

trojúhelníkovou matici, U značí horní trojúhelníkovou matici a D je matice diagonální. Podle 

uvedených úprav (34, 35) lze vyjádřit výsledný vztah (36). 

 

                                        (34) 

                     (35) 

        
                (36) 

Protože se jedná o iterační metodu, je nezbytné zaručit její konvergenci. Tato metoda 

konverguje pro jakoukoliv počáteční aproximaci v případě, že matice soustavy K je 

diagonálně dominantní. Diagonálně dominantní matice je taková matice, u které je součet 

absolutních hodnot členů v řádku či sloupci bez diagonálního členu menší než hodnota 

diagonálního členu.  

7.2.2 GAUSS-SEIDLOVA ITERACE 

Jedná se o iterační metodu podobnou Jacobiho iteraci. Opět je matice soustavy rozdělena 

do tří matic L, U, D. Odlišným odvozením (37, 38) vzniká ovšem jiný iterační vzorec (39). 

 

                                        (37) 

                    (38) 

            
  
          (39) 

I pro tuto metodu je nezbytné zajistit konvergenci. Také v tomto případě Gauss-Seidlova 

metoda konverguje pro jakoukoliv počáteční aproximaci, je-li matice soustavy diagonálně 

dominantní. 

7.2.3 METODA SDRUŽENÝCH GRADIENTŮ 

Pro výpočet pomocí metody sdružených gradientů musí být splněny vlastnosti matice 

soustavy K.  Matice K musí být čtvercová, symetrická a pozitivně definitní. Tato metoda se 
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stává efektivnější, když je navíc matice K řídká a pásová. Během iteračního výpočtu metody 

sdružených gradientů dochází k upřesňování zvolené počáteční aproximace. Vektor 

hledaných hodnot x je v každém výpočetním cyklu vyjádřen pomocí vektoru d, přičemž 

vektor d je konstruován z vektoru reziduí tak, aby byla splněna podmínka (40).  

 

                     (40) 
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8 METODY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 

Návrh stavební konstrukce musí zohledňovat požadavky na bezpečnost, hospodárnost  

a životnost konstrukce. K takovému návrhu bylo vymyšleno několik metod např. metoda 

dovolených namáhání, metoda stupně bezpečnosti nebo metoda mezních stavů. Návrh  

a posudek stavební konstrukce na území České republiky v současné době podléhá normovým 

předpisům (Eurokódům). Tyto technické normy jsou založeny na metodě mezních stavů.  

 

 
  

  
    (41)

          (42)

    
  

  
  (43) 

Mezními stavy jsou označeny takové stavy konstrukce, při jejichž překročení již 

konstrukce nesplňuje příslušná návrhová kritéria [11]. Během návrhu konstrukce musí být 

uvažovány mezní stav únosnosti a použitelnosti. Mezní stav únosnosti představuje takový stav 

konstrukce, kdy dochází ke zřícení nebo podobné poruše konstrukce. Příkladem může být 

úplné nebo částečné zřícení nosných prvků, porušení celistvosti nebo ztráta stability. Po 

překročení mezního stavu použitelnosti již nejsou splněny stanovené provozní požadavky na 

konstrukci nebo nosný systém (nadměrné deformace, vibrace konstrukce) [11]. 

 

Třída oceli 

Jmenovitá tloušťka prvku t (mm) 

t ≤40 mm 40 mm < t ≤ 80 mm 

fy (N/mm
2
) fu (N/mm

2
) fy (N/mm

2
) fu (N/mm

2
) 

S 235 235 360 215 360 

S 275 275 430 255 410 

S 355 355 490 335 470 

S 450 440 550 410 550 

Tab. 2: Charakteristické hodnoty meze kluzu (fy) a meze pevnosti v tahu (fu) konstrukčních 

ocelí [15]. 

 

Konkrétní návrh a posudek konstrukce podle mezních stavů začleňuje do výpočtu 

návrhové hodnoty příslušných veličin. Dimenze prvku podle Eurokódu musí splňovat 

podmínku (41). Odolnost konstrukce Rd (43) vychází z materiálových charakteristik. 
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V případě posouzení ocelových konstrukcí je hlavní návrhovou vlastností mez kluzu oceli fy  

a mez pevnosti v tahu fu. Charakteristické hodnoty odolnosti materiálu pro vybrané 

konstrukční oceli jsou uvedeny v tabulce 2. Aplikací součinitele spolehlivosti γ je 

charakteristická hodnota odolnosti materiálu upravena na návrhovou hodnotu Rd.  

 

                                           (44) 

 

Zatížení konstrukcí E lze rozdělit podle ČSN EN 1990 [11] na zatížení stálá, zatížení 

proměnná a mimořádná zatížení. Každému druhu zatížení je přiřazen součinitel spolehlivosti 

(42) viz tabulka 3. Podle normového postupu [12] jsou vytvořeny zatěžovací stavy dle 

kombinačního klíče (44) [12]. Součinitel Ψ snižuje účinky dalších proměnných zatížení, 

protože pravděpodobnost spolupůsobení více proměnných zatížení je nižší. Ze všech možných 

zatěžovacích stavů je posouzen takový, který vyvolá v konstrukci nejméně příznivé účinky. 

 

Součinitel 

spolehlivosti 
Hodnota [ - ] 

Stálá zatížení γG 1,35 

Proměnná zatížení γQ 1,5 

Tab. 3: Hodnoty součinitelů spolehlivosti pro účinky zatížení 
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9 PROBLEMATIKA PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH VÝPOČTŮ 

Současné normy [13, 14, 15] pracují s deterministicky vyjádřenými hodnotami, kdy 

dimenzované prvky a konstrukce musí splňovat mnoho podmínek, které představují kritéria 

spolehlivosti.  

 Pravděpodobnostní přístupy ovšem dovolují ve výpočtu zohlednit vstupní parametry 

stochasticky např. useknutými histogramy (obr. 13). Tímto pojetím výpočtu lze vyjádřit 

přesnější a kvalitnější posudek spolehlivosti konstrukce. 

 

 

Obr. 13: Histogram – Napětí na mezi kluzu oceli S235 

 

Výpočet pravděpodobnosti poruchy je založen na poznatcích z teorie pravděpodobnosti  

a matematické statistiky. Nejpoužívanější skupinu pravděpodobnostních metod tvoří 

simulační techniky vycházející z numerické integrace Monte Carlo. Jedná se o simulační 

techniku, při které dochází k mnohonásobnému generování náhodných jevů. Tato metoda je 

snadno aplikovatelná na inženýrské úlohy, ovšem při aplikaci na složitější úlohy přestává být 

efektivní.  

V procesu návrhu konstrukce se provádí řada výpočetních operací, souvisejících 

s posudkem spolehlivosti jednotlivých konstrukčních částí nebo konstrukce jako celku. Musí 

být splněna různá kritéria spolehlivosti, definovaná příslušnými normovými předpisy, ve 

kterých figurují dvě klíčové veličiny - odolnost konstrukce R a účinek zatížení S. 
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Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti pak může být založen na analýze funkce 

spolehlivosti RF, která může být definovaná např. 

   SRRF Χ  , (45) 

kde X je vektor náhodných vstupních proměnných - např. mechanických vlastnosti 

materiálu, geometrie konstrukce, účinků zatížení nebo vlivu prostředí na konstrukci. 

Podmínka spolehlivosti pak může být vyjádřena ve tvaru: 

   00  ΧRFERRE
 . (46) 

Nesplnění podmínky (46) představuje z hlediska spolehlivosti nepříznivý, tzn. poruchový 

stav, kdy účinek zatížení E převyšuje odolnost konstrukce R. 

Analýzou funkce spolehlivosti (45) pak lze získat pravděpodobnost poruchy Pf : 

     00  ERPRFPPf Χ  , (47) 
 

kterou lze porovnat s mezní návrhovou pravděpodobností poruchy Pd definovanou  

v ČSN EN 1993-1-1 [15]. Posouzení na úrovni pravděpodobnosti lze také s využitím indexu 

spolehlivosti [11]. 
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10 NÁVRH PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE 

10.1 ZADÁNÍ ÚLOHY 

Úkolem této práce bylo vytvořit alternativní návrh k dřevěnému příhradovému vazníku, 

který tvoří součást zastřešení stávajícího jednopodlažního objektu. Při návrhu se vycházelo ze 

stávajících rozměrů objektu, dispozice a vaznicového systému zastřešení. Jako alternativní 

řešení byla zvolena ocelová varianta příhradového vazníku z obdélníkových dutých průřezů. 

Návrh konstrukce vychází ze současných platných norem ČSN EN 1991-1-1 [12]  

a ČSN EN 1993 [15]. Výpočetní model představuje rovinnou příhradovou konstrukci. 

K výpočtu vnitřních sil a deformací byl využit komerční program Scia Engineer [19]. Pro 

analýzu konstrukce bylo také využito programové prostředí Matlab [18].  

10.2 ZÁKLADNÍ SCHÉMA KONSTRUKCE 

Rozměry konstrukce jsou zobrazeny na obr. 14. Délky jednotlivých prvků odpovídají 

systémovým délkám skutečné konstrukce. Zvolené uspořádání diagonálních prutů je převzato 

ze skutečné konstrukce. 

 

 

Obr. 14: Schéma příhradové konstrukce 

 

10.3 ZATÍŽENÍ 

Uvážené zatížení obsahuje zatížení stálé, užitné, zatížení větrem, zatížení sněhem. Při 

stanovení zatížení se vycházelo z norem [12, 13, 14]. Vzhledem ke konstrukčnímu řešení 

střešního pláště lze uvážit, že veškeré zatížení bude přenášeno přes vaznice. Ocelový 
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válcovaný profil tvořící vaznici je umístěn vždy v místě styčníku horního pásu příhradového 

vazníku. Z tohoto důvod se zatížení projeví ve formě osamělých sil působících ve styčnících.   

10.3.1 ZATÍŽENÍ STÁLÉ 

Vzhledem ke změně materiálu nosné konstrukce, byla upravena skladba střešního pláště 

(tabulka 4). U ocelových konstrukcí lze při řešení zastřešení využívat sendvičové panely, 

tvořené obvykle trapézovým plechem a tepelnou izolací. Varianta se střešními panely je 

uplatněna i v tomto případě. Skladba střešního pláště s hodnotami zatížení je uvedena 

v následující tabulce: 

 

Vrstva konstrukce kg.m
-2

 kN.m
-2

 

Střešní panel Kingspan KS1000RT 14,10 0,141 

Vaznice – IPE 180 8,47 0,085 

Tep. izolace RockWool 22,40 0,224 

Rigips – lišty 5,00 0,05 

Sádrokartonový podhled 13,20 0,132 

Instalace 20,00 0,200 

SUMA  0,832 

Tab. 4: Skladba střešního pláště 

 

10.3.2 ZATÍŽENÍ NAHODILÉ 

Mezi nahodilá zatížení patří užitná a klimatická zatížení. Klimatická zatížení představuje 

zatížení sněhem a větrem. Podrobný popis výpočtu s uvedenými hodnotami je uveden 

v následujících podkapitolách. 

Zatížení užitné 

Podle normy ČSN EN 1991-1-1 [12] lze tuto střešní konstrukci začlenit do  

kategorie H (střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav). Podle národní přílohy 

této kategorii odpovídá hodnota plošného zatížení qk=0,75 kN/m
2
. 

Zatížení sněhem 

Modelovaná konstrukce se nachází ve II. sněhové oblasti, dle ČSN EN 1991-1-3 [13]. 

K určení sněhové oblasti slouží mapa sněhových oblastí (obr. 15).  

               (48) 
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Druhé sněhové oblasti odpovídá charakteristická hodnota zatížení sněhem sk=1,0. 

Součinitel expozice, závislý na tvaru krajiny nabývá hodnoty Ce=1,0. Hodnota tepelného 

součinitele činí Ct=1,0. Protože sklon horního pásu vazníku přesahuje hodnotu 30°, tvarový 

součinitel pro posuzovanou konstrukci nabývá hodnoty μ1=0,747. Charakteristická hodnota 

zatížení sněhem se vypočítá dle vztahu (48) uvedeného v normě ČSN EN 1991-1-3 [13]. 

 

 

Obr. 15: Mapa sněhových oblastí na území ČR [14] 

 

Zatížení větrem 

Posuzovaná konstrukce se nachází v II. kategorii terénu a II. větrové oblasti. Zatížení 

větrem bylo určeno z ČSN EN 1991-1-4 [14]. Pro určení plošného zatížení větrem byl využit 

vzorec (49).   

 

                    (49) 

 

Při výpočtu účinků zatížení větru na střešní konstrukci se vychází z typu střešní 

konstrukce. Vzhledem ke zvolenému vazníkovému systému jsou využity hodnoty pro 

sedlovou střechu. Pro tento typ střechy je v normě uvedeno rozdělení střešní plochy na 

oblasti: F, G, H, J a I. Rozmístění těchto oblastí na konstrukci je zřejmé z obr. 16. 
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Výchozí základní rychlost větru vb,0 25,0 [ m.s
-1 

] 

Součinitel směru větru Cdir 1,0 [ - ] 

Součinitel ročního období Cseason 1,0 [ - ] 

Základní rychlost větru vb 25,0 [ m.s
-1 

] 

Parametr drsnosti terénu z0 0,05 [ m ] 

Minimální výška zmin 2,0 [ m ] 

Výška objektu h 7,4 [ m ] 

Součinitel terénu kr 0,19 [ - ] 

Součinitel drsnosti terénu cr(z) 0,949 [ - ] 

Součinitel ortografie c0(z) 1,0 [ - ] 

Střední rychlost větru vm(z) 23,74 [ m.s
-1 

] 

Intenzita turbulence Iv(z) 0,200 [ - ] 

Charakteristický maximální dynamický tlak qp(z) 0,845 [ kN.m
-2

] 

Tab. 5: Výpočet charakteristického maximálního dynamického tlaku 

 

Součinitele vnějšího a vnitřního tlaku a hodnoty zatížení větrem jsou uvedeny pro 

všechny oblasti v tabulkách 6 a 7. 

 

 

Obr. 16: Rozmístění větrných oblastí 
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Oblast F G H I J 

Cpe10 
-0,433 -0,433 -0,173 -0,373 -0,473 

0,7 0,7 0,426 0 0 

Cpi10 
0,2 

-0,3 

wk+ [ kN.m
-2

] 0,42 0,42 0,19 -0,17 -0,17 

wk-  [ kN.m
-2

] 0,85 0,85 0,61 0,25 0,25 

wk+  [ kN.m
-2

] -0,54 -0,54 -0,32 -0,48 -0,57 

wk-  [ kN.m
-2

] -0,11 -0,11 0,11 -0,06 -0,15 

Tab. 6: Zatížení větrem – příčný vítr 

 

Oblast F G H I 

Cpe10 -1,100 -1,400 -0,813 -0,500 

Cpi10 
0,2 

-0,3 

wk+  [ kN.m
-2

] -1,10 -1,35 -0,86 -0,59 

wk-  [ kN.m
-2

] -0,68 -0,93 -0,43 -0,17 

Tab. 7: Zatížení větrem – podélný vítr 

10.4 ZATĚŽOVACÍ STAVY 

Rozmístění sil představujících zatížení na vazníku je uvedeno na schématu (obr. 17). 

Seznam všech uvážených zatížení je uveden v tabulce 8. Síly reprezentující zatížení větrem 

působí kolmo na střešní rovinu. Z důvodu vektorového složení sil ve vrcholu vazníku vzniká 

zatížení působící ve vodorovném a svislém směru. Z tohoto důvodu jsou ve sloupci pro sílu 

F3 a příslušném řádku uvedeny dvě hodnoty pro zatížení větrem (levá – svislý směr,  

pravá – vodorovný směr). 

 

 

Obr. 17: Schéma zatížení vazníku 
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Zatížení 

(char. 

hodnoty) 

F1 F2 F3 F4 F5 

[ kN ] [ kN ] [ kN ] [ kN ] [ kN ] 

Stálé 7,22 10,71 11,61 10,71 7,22 

Užitné 5,35 7,93 8,62 7,93 5,35 

Sníh 5,32 7,89 8,59 7,89 5,32 

Sníhnavátý1 2,66 3,95 6,44 7,89 5,32 

Sníhnavátý2 5,32 7,89 6,44 3,95 2,66 

Vítrpříčný1 5,61 7,65 4,15 -1,15 -2,11 -1,42 

Vítrpříčný2 5,61 7,65 4,15 1,72 3,16 2,13 

Vítrpříčný3 -7,20 -10,68 -5,79 -5,79 -10,68 -7,20 

Vítrpříčný4 -3,37 -3,93 -2,13 -3,79 -6,04 -4,07 

Vítrpodélný -0,28 1,34 0,73 -3,79 -6,04 -4,07 

Tab. 8: Zatěžovací stavy uvážené na konstrukci vazníku 

 

10.5 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL 

10.5.1 SCIA ENGINEER 

Analýza konstrukce rovinného příhradového vazníku byla provedena ve výpočetním 

programu Scia Engineer 2013 [19], kde byl pro vybranou úlohu zvolen výpočetní model Rám 

XYZ. Zatížení tvořilo 11 zatěžovacích stavů (vlastní tíha, stálé, užitné, sníh, sníhnavátý1, 

sníhnavátý2, vítrpříčný1, vítrpříčný2, vítrpříčný3, vítrpříčný4, vítrpodélný). První zatěžovací stav obsahuje 

vlastní tíhu generovanou dle databáze profilů software Scia Engineer [19]. Ostatní zatěžovací 

stavy odpovídají tabulce 8 s výslednými hodnotami zatížení. Zatížení působí výhradně do 

styčníků v místech umístění vaznic.  

 

 

Obr. 18: Umístění podpor na konstrukci vazníku v software Scia Engineer 
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Model konstrukce je podepřen v levém dolním rohu pevnou podporou a v pravém dolním 

rohu posuvnou podporou. Obě tyto podpory působí v rovině vazníku. Dále je konstrukce 

uchycena vazbou proti rotaci kolem dolního pásu v pevné podpoře. V místech umístění vaznic 

jsou nastaveny podpory bránící konstrukci v posunu z roviny vazníku. Poslední použitou 

vazbou je podpora představující příčné ztužidlo uprostřed dolního pásu vazníku. Její hlavní 

opodstatnění spočívá ve zkrácení vzpěrné délky dolního pásu. Zobrazení podepření 

konstrukce je uvedeno na obrázku 18. 

 

Vnitřní síly 

Ve výpočetním softwaru byla vytvořena kombinace zatížení pro mezní stav  

únosnosti – typ EN MSÚ (STR/GEO) Soubor B. Pro mezní stav použitelnosti byl zvolen  

typ – EN MSP charakteristická. Zatěžovacím stavům zohledňující zatížení větrem a sněhem 

byly zvoleny vstupní parametry zatížení jako nahodilé, krátkodobé a výběrové.  

 

 

Obr. 19: Obalová křivka normálových sil horního pásu vazníku Scia Engineer  

 

Na obr. 19 je uvedena obalová křivka vnitřních normálových sil horního pásu vazníku 

zohledňující všechny vygenerované kombinace pro mezní stav únosnosti. Návrhové hodnoty 

normálových sil pro ostatní pruty jsou uvedeny v tabulce 9. 

 

Nosný prvek Návrhová normálová síla 

(Prut) Tlak [ kN ] Tah [ kN ] 

Dolní pás -0,21 74,72 

Horní pás -84,32 12,87 

Diagonála (krátká) -27,64 6,74 

Diagonála (dlouhá) -6,19 26,93 

Tab. 9: Hodnoty normálových sil nosných prvků konstrukce vazníku 

 



- 44 - 

 

10.5.2 SOFTWARE MATLAB 

Pro daný příklad příhradové konstrukce byl v softwaru Matlab [18] naprogramován 

výpočetní algoritmus   založený na metodě konečných prvků. Protože se jedná o příhradovou 

konstrukci, konečný prvek využitý v programu se skládá ze dvou uzlů. V každém uzlu jsou 

možné dvě deformace (svislý a horizontální posun). 

 

Nosný prvek Normálová síla [ kN ] 

(Prut) Scia Engineer Matlab 

Dolní pás 73,73 73,82 

Horní pás -84,32 -84,35 

Diagonála (krátká) -27,64 -27,63 

Diagonála (dlouhá) 26,93 26,89 

Tab. 10: Porovnání hodnot vnitřních sil  

(kombinace: vlastní tíha, stálé zatížení, sníh, vítrpříčný2) 

 

Tento algoritmus slouží ke zjištění návrhových hodnot vnitřních sil. Vstupní parametry 

popisující charakter konstrukce odpovídaly zadání aplikované v programu  

Scia Engineer [19]. Srovnání výsledků ze softwaru Scia Engineer [19] s výpočtem 

provedeným v programu Matlab [18] je zobrazeno v tabulce 10. Uvedené hodnoty vnitřních 

sil jsou spočteny pro kombinaci zatížení (vlastní tíha, stále zatížení, sníh, vítrpříčný2). Vzájemně 

si odpovídající si hodnoty vnitřních sil se zanedbatelně liší (maximální rozdíl do 1%). Tato 

odlišnost je pravděpodobně způsobena přepočtem vlastní tíhy do uzlového zatížení a chybami 

v zaokrouhlování. 

 

10.6 NÁVRH A POSUDEK NOSNÝCH PRVKŮ 

10.6.1 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI 

Ocelové nosné prvky vazníku jsou tvořeny ocelovými profily. Průřez prvků představuje 

CFRHS profil (Cold-formed rectagular hollow section). Jakost oceli byla navržena S235J0. 

Jednotlivé prvky byly posouzeny pro namáhání tahem a vzpěrným tlakem. V tabulkách  

11 a 12 jsou uvedeny hodnoty posudků dílčích prutů posouzených dle normových postupů 

[15] v programovém prostředí Matlab [18].  
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Tah 
Profil Plocha NEd NRd Využití Posudek 

CFRHS [ mm
2
 ] [ kN ] [ kN ] [ % ]  

Dolní pás 80x80x2 614 74,72 144,29 51,78 Průřez vyhoví 

Horní pás 80x80x3 901 12,87 211,74 6,08 Průřez vyhoví 

Diagonála (krátká) 40x40x3 421 6,74 98,94 6,81 Průřez vyhoví 

Diagonála (dlouhá) 60x60x2 454 26,93 106,69 25,24 Průřez vyhoví 

Tab. 11: Posudek nosných prvků na tah 

 

Postup posuzování prvků naprogramovaný v Matlabu [18] vyhází z normy  

ČSN EN 1993-1-1 [15] pro posudky prvků namáhaných tahem, tlakem a vzpěrným tlakem. 

Software Scia Engineer [19] nabízí také posouzení nosných prvků podle normových mezních 

stavů. 

 

Vzpěrný Profil LCr χξ NEd NRd Využití Posudek 

tlak CFRHS [ mm ] [ - ] [ kN ] [ kN ] [ % ]  

Dolní pás 80x80x2 
3760 0,41 -0,21 -59,16 0,35 Průřez vyhoví 

5625 0,22 -0,21 -31,67 0,66 Průřez vyhoví 

Horní pás 80x80x3 
3445 0,44 -84,32 -93,53 90,15 Průřez vyhoví 

3445 0,44 -84,32 -93,53 90,15 Průřez vyhoví 

Diagonála (krátká) 40x40x3 
1993 0,34 -27,64 -34,01 81,28 Průřez vyhoví 

1993 0,34 -27,64 -34,01 81,28 Průřez vyhoví 

Diagonála (dlouhá) 60x60x2 
3980 0,24 -6,19 -25,82 23,97 Průřez vyhoví 

3980 0,24 -6,19 -25,82 23,97 Průřez vyhoví 

Tab. 12: Posudek nosných prvků na vzpěrný tlak 

 

Každému prvku je možné vytvořit tabulkový výstup s posudky pro příslušná namáhání  

(obr. 20). Návrhové vnitřní síly jsou určeny lineárním výpočtem dle kombinací uvedených 

v normě ČSN EN 1990 [11]. Pro příklad posudku byl vybrán prut horního pásu.  

Na obr. 20 je uveden posudek horního pásu vazníku namáhaného tahem. Na posledním 

řádku tabulky je uvedeno využití prutu. Protože se jedná o horní pás vazníku, který je 

převážně namáhán tlakem, celkové využití tvoří pouze 6%. 
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Obr. 20: Posudek prvku dolního pásu vazníku, tah – Scia Engineer 

 

Pro totožný prvek byl vytvořen také posudek s uvážením vzpěrného tlaku. Mimo 

průřezových charakteristik je nutné zadat správnou vzpěrnou délku prutu. V softwaru  

Scia Engineer [19] lze vzpěrnou délku zadat třemi způsoby. Program vytvoří sám systém 

vzpěrných délek, které určí na základě průřezů, lokálních systémů prvků a přímosti prvků, 

dále lze nastavit posuvnosti styčníků jednotlivých prutů a tím omezit vzpěrné délky nebo lze 

přímo nastavit hodnotu vzpěrné délky. Výstupem posudku prvku namáhaného vzpěrným 

tlakem je opět tabulka se základními hodnotami výpočtu (obr. 21). 

Vzpěrná délka je v tomto příkladě zadaná přímo délkou. Protože se jedná o kratší prvek 

horního pásu, vzpěrná délka odpovídá systémové délce. V tabulce s parametry vzpěru, se 

změna vzpěrné délky projeví na velikosti součinitele vzpěru. Vzpěrné délky jsou totožné 

k oběma posuzovaným osám. Délka vzpěrné délky v rovině vazníku je omezena vnitřními 

pruty a vzpěrná délka z roviny vazníku je ohraničena uložením vaznic. Výsledné využití prutu 

namáhaného vzpěrným tlakem dle programu Scia Enginner [19] činí 89%. Ve srovnání 

s normovým postupem algoritmizovaným v Matlabu [18] vzniká odchylka 1%, která je 

pravděpodobně způsobena chybami v zaokrouhlování.  
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 Obr. 21: Posudek prvku dolního pásu vazníku, tlak, vzpěrný tlak – Scia Engineer 

 

10.6.2 MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI 

Mezní stav použitelnosti v tomto případě představuje posudek svislého průhybu vazníku. 

Zkoumaná konstrukce patří mezi dílce střešní konstrukce. Tomuto označení odpovídá dle 

ČSN EN 1991-1-1 [12] limitní hodnota průhybu L/250. Pro danou konstrukci nabývá mezní 

průhyb hodnoty 45,00 mm. Součástí výstupu výpočetního programu Scia Engineer [19] jsou 

také hodnoty svislých deformací jednotlivých uzlů (styčníků) a prutů konstrukce. Největších 

deformací je očekávaně dosaženo na dolním pásu vazníku.  

 

      
 

   
                                           (50) 
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11 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ POSUDEK PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU 

 

11.1 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ VÝPOČET V PROGRAMU MATLAB 

V programovém prostředí Matlab [18] byla naprogramována simulační technika  

Monte Carlo. Vzhledem k univerzálnosti softwaru Matlab [18], byly využity implementované 

funkce sloužící k analýze dat. Se základní aplikací simulačních technik souvisí také generace 

pseudonáhodných čísel. V tomto případě byla využita vnitřní funkce „rand“. S rostoucím 

počtem simulací klesá rychlost výpočtu. Tento problém lze eliminovat aplikací výpočtu na 

vícejádrových procesorech. V tomto případě byly využity funkce „matlabpool“ a „parfor“, 

které slouží k rozložení opakujících se cyklů (simulací) na více jader počítače. Podrobnější 

popis funkcí vhodných k pravděpodobnostním výpočtům je uveden v literatuře [20, 21].  

Algoritmizovaný pravděpodobnostní výpočet lze rozdělit do tří částí. Nejprve probíhá 

zpracování dat potřebných k výpočtu, tzn. načtení a vyhodnocení vstupních údajů 

zohledňujících geometrii konstrukce, zatížení a odolnost konstrukce.  

Následně může být proveden požadovaný počet simulací. V jednom simulačním kroku 

proběhne generování náhodných proměnných, které jsou následně aplikovány do výpočtu 

vnitřních sil. Algoritmus vyhodnocuje vnitřní síly na konstrukci metodou konečných prvků. 

V poslední části simulačního kroku dochází k uložení získaných dat. 

V poslední části algoritmu probíhá samotné vyhodnocení a posouzení konstrukce. 

Vzhledem k omezené kapacitě paměti a nárůstu výpočetního času s postupným ukládáním dat 

byl posudek prováděn vždy po milionu simulací. Pravděpodobnost poruchy lze určit jako 

poměr poruchových stavů k celkovému počtu simulací. Hodnota pravděpodobnosti je tím 

přesnější, čím větší je počet simulací. V tomto případě bylo zvoleno 30 miliónů simulačních 

korků. 

Uvedený příklad pravděpodobnostního posouzení ocelového příhradového vazníku byl 

publikován na mezinárodní konferenci [21]. 

 

11.2 VSTUPNÍ PARAMETRY PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO VÝPOČTU 

Modelovaná konstrukce představuje ocelový příhradový vazník jednolodní ocelové haly 

(obr. 22). Jednotlivé pruty jsou tvořeny ocelovými rovnoramennými úhelníky.  

Diagonální prvky a stojky jsou složeny vždy ze dvou těchto profilů. Návrh průřezů byl 

proveden dle současně platných normových postupů [16]. Posudek této konstrukce  

je založen na zmíněné simulační technice. 
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Pravděpodobnostní posouzení nevychází z deterministicky zadaných hodnot, ale 

z histogramů zohledňující vlivy zatížení, odolnosti materiálu a průřezu. Useknuté histogramy 

aplikované do výpočtu byly převzaty z databáze software ProbCalc [4].  

 

 

Obr. 22: Schéma příhradové konstrukce (pravděpodobnostní posudek) 

 

Podle uvedené funkce spolehlivosti (45) lze rozdělit vstupní veličiny do dvou kategorií. 

Na straně odolnosti konstrukce vstupující do výpočtu histogramy pro pevnostní třídu oceli 

S235 a parametr ε [10]. Na tomto parametru jsou závislé průřezové charakteristiky (průřezová 

plocha, moment setrvačnosti). Poslední charakteristikou, která nezbytná k posouzení 

příhradové konstrukce, je modul pružnosti oceli v tahu a tlaku. Tato veličina byla zohledněna 

deterministicky hodnotou E=210 GPa. 

 

Proměnná Název Jednotky Název Histogramu 
Rozsah hodnot 

Min Max 

Rozptyl 

charakteristik 
ε [ - ] Epsilon -0,0268… 0,0402… 

Mez kluzu oceli fy [ MPa ] Bars-Fy235-01 207 421 

 

Tab. 13: Náhodně proměnné veličiny vstupující do výpočtu odolnosti konstrukce 

 

Pravděpodobnostní výpočet zohledňuje zatížení stálé, zatížení sněhem, zatížení větrem  

a zatížení vlastní tíhou. Zatížení stálé a klimatické zatížení je opět vyjádřeno useknutými 

parametry převzatými z databáze programu ProbCalc [4]. Konkrétní využité histogramy 

s příslušnými hodnotami zatížení jsou uvedeny v tabulce 14. Zatížení vlastní tíhou je 

přepočítáno do jednotlivých uzlů vazníku a je stanoveno z náhodně vygenerované průřezové 

plochy a objemové hmotnosti oceli.  
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Proměnná Název 

Nominální 

hodnota  

[kN.m
-1

] 

Název 

histogramu 

Rozsah hodnot 

Minimum Maximum 

Stálé zatížení DL 1,91 DEAD1 0,818 1 

Zatížení 

sněhem 
SL 10,88 SNOW2 0 1 

Zatížení větrem WL 5,01 WIND1 -1 1 

Tab. 14: Náhodně proměnné veličiny vstupující do výpočtu zatížení konstrukce 

 

11.3 VÝSLEDKY PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO VÝPOČTU 

Modelovaná konstrukce příhradového vazníku je namáhaná osovými silami. Vyvolané 

vnitřní síly jsou pouze osové normálové síly. Z tohoto důvodu je nezbytné posoudit jednotlivé 

prvky na účinky tahu, tlaku a vzpěrného tlaku. Odolnost prutu namáhaného tahem či prostým 

tlakem je vyjádřena vztahem: 

              (51) 

V případě vzpěrného tlaku byl posudek proveden podle Eulerova vzorce pro kritickou 

vzpěrnou sílu: 

          
    

   
  (52) 

Za poruchový stav prutu je považován takový stav, kdy dojde k porušení jedné 

z podmínek (51, 52). Dále byla vyhodnocena pravděpodobnost poruchy celé konstrukce. 

Za poruchový stav celé konstrukce byl považován takový stav, kdy došlo k porušení alespoň  

u jednoho z prutů. 

 

Obr. 23: Schematické znázornění výsledků pravděpodobnostního výpočtu  
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Na obr. 23 je schematicky znázorněn výsledek pravděpodobnostního výpočtu 

příhradového vazníku po 30.10
6
 simulacích. Černou barvou jsou zvýrazněny pruty, u kterých 

nedošlo k poruše ani u jedné ze všech simulací. U dolního pásu vazníku vzniká při 

gravitačním zatížení tahové namáhání. Dle této očekávané skutečnosti došlo u modře 

zvýrazněných prutů k porušení tahem. Červenou barvou jsou zvýrazněny krajní diagonály,  

u kterých během simulačních kroků došlo k porušení vzpěrným tlakem. Počet poruchových 

simulací včetně hodnot výsledné pravděpodobnosti poruchy a indexu spolehlivosti je uveden 

v následující tabulce 15. 

 

Prut 
Kritické 

namáhání 

Počet 

poruchových 

stavů 

Pravděpodobnost 

poruchy 

Index 

spolehlivosti 

Diagonála (levá) Tlak 22 7,33 x 10
-7

 4,82 

Diagonála (pravá) Tlak 20 6,67 x 10
-7

 4,84 

Dolní pás (1. Zleva) Tah 3 1,00 x 10
-7

 5,21 

Dolní pás (2. Zleva) Tah 186 6,20 x 10
-6

 4,38 

Dolní pás (3. Zleva) Tah 184 6,13 x 10
-6

 4,38 

Dolní pás (4. Zleva) Tah 2 6,67 x 10
-8

 5,29 

Celá konstrukce - 411 1,37 x 10
-5

 4,2 

Tab. 15: Pravděpodobnost poruchy prutů, konstrukce 

 

Pravděpodobnost poruchy celého systému je ve srovnání s pravděpodobností poruchy 

jednotlivých prutů vyšší. Pravděpodobnost poruchy prvku totiž nezávisí na poruchových 

stavech jiných prvků, zatímco pravděpodobnost poruchy nosného systému je závislá na 

poruchových stavech jednotlivých prvků.  

Skutečnost, že při simulacích nedošlo k poruše některých prutů lze zdůvodnit systémem 

návrhu. Některým nosným prvkům je navržen jednotný průřez. Například dolní pásnice je 

navržena ze stejného profilu. Dalším důvodem může být návrh podle štíhlosti. Některé prvky, 

zejména málo namáhané stojky, jsou navrženy na limitní štíhlost 200. 

Pravděpodobnost poruchy konstrukce lze také vyjádřit formou histogramů, které 

reprezentují odolnost konstrukce a účinky zatížení. Pravděpodobnost poruchy je oblast, do 

které spadají hodnoty odpovídající rovnici (47). Na obr. 24 jsou zobrazeny histogramy 

odolnosti konstrukce R a účinku zatížení S. Tyto histogramy jsou vytvořeny z hodnot 
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simulovaných pro nejvíce poruchový prvek dolního pásu. Červenou barvou je zobrazena 

oblast, která znázorňuje poruchový stav prvku.  

 

 

Obr. 24: Zobrazení histogramů odolnosti konstrukce (R), účinků zatížení (S). 

 

 

Obr. 25: Zobrazení posudku pravděpodobnostního výpočtu – bodový graf  
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Další interpretací výsledku může být bodový graf (obr. 25). Každý bod představuje jednu 

ze simulací. Červenou čárou je zobrazena hranice představující mezní kritický stav. Simulace 

(body) pod touto přímkou znázorňují poruchový stav prvku. Na svislé ose jsou zobrazeny 

hodnoty odolnosti konstrukce a na vodorovné ose je zaznačen účinek zatížení. 

 

11.4 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO 

VÝPOČTU 

Pravděpodobnostním postupem byla posouzena ocelová příhradová konstrukce vazníku. 

Pravděpodobnostní metodou byla zvolena simulační metoda Monte Carlo. Vstupní hodnoty 

byly stanoveny useknutými histogramy z databáze software ProbCalc [4]. Proměnné jsou 

uvedeny v tabulkách 13 a 14. Stanoveny byly pravděpodobnosti poruchy jednotlivých prvků 

tak celého konstrukčního systému. Pravděpodobnost poruchy systému nabyla nejvyšší 

hodnoty 1,37.10
-5

. Podle normy [11] odpovídá pro referenční hodnotu 50 let tato konstrukce 

třídě spolehlivosti RC2. Tato třída spolehlivosti souvisí s třídou následků CC2 (střední 

následky s ohledem na ztrátu lidských životů nebo značné následky ekonomické sociální nebo 

pro prostředí) [11]. 
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12 SROVNÁNÍ VNITŘNÍCH SIL RÁMOVÉ A PŘÍHRADOVÉ 

KONSTRUKCE 

Součástí této práce bylo také vytvořit algoritmus umožňující výpočty rámových 

konstrukcí. V této kapitole je věnována pozornost vnitřním silám rámové  

a příhradové konstrukce. Na příkladu ocelového vazníku (obr. 26) je uvedeno schéma 

analyzované konstrukce.  

 

 

Obr. 26: Popis prutů na rámové (příhradové) konstrukci 

 

Geometrie konstrukce včetně průřezových charakteristik je obdobná příkladu 

pravděpodobnostního výpočtu uvedeného v předcházející kapitole. Zatížení působilo 

výhradně do styčníků a bylo tvořeno nominálními hodnotami zatížení vlastní tíhou, střešním 

pláštěm a větrem. Výpočetní modely byly vytvořeny v programu Matlab [18] a také 

v software Scia Engineer [19]. 

 

Prut 

Matlab Scia Engineer 

Rám  Příhrada Rám  Příhrada 

N [kN] N [kN] N [kN] N [kN] 

Dolní pásmax 85,23 85,31 85,16 85,31 

Dolní pásmin 45,29 45,29 45,27 45,29 

Horní pásmax -45,28 -45,35 -45,25 -45,35 

Horní pásmin -83,83 -83,91 -83,75 -83,91 

Stojkymax -1,00 -0,91 -0,99 -0,91 

Stojkymin -30,13 -30,19 -29,98 -30,19 

Diagonálymax 54,36 54,43 54,30 54,43 

Diagonálymin 0,81 0,72 0,81 0,72 

Tab. 16: Srovnání normálových sil na rámové a příhradové konstrukci 
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Cílem bylo zjištění vnitřních sil na dvou konstrukcích. Na jedné konstrukci byly využity 

pouze kloubově uložené pruty, zatímco druhá konstrukce byla tvořena jenom rámovými 

prvky. Na rámovém prvku očekávaně vznikají jak nenulové normálové, posouvající vnitřní 

síly tak i ohybové momenty. Velikost maximální posouvající síly na rámové konstrukci 

dosáhla Vmax = 0,06 kN. Maximální ohybový moment činil Mmax = 0,16 kNm. Ve srovnání 

s velikostmi normálových sil je hodnota posouvajících vnitřních sil a ohybových momentů 

zanedbatelná. V tabulce (16) jsou uvedeny hodnoty vypočtených normálových sil pro 

jednotlivé varianty konstrukce a programy k řešení.  

Na tomto příkladu konstrukce bylo dokázáno, že při uzlovém zatížení u nosných prvků 

konstrukce nedojde k výrazné změně normálových vnitřních sil. Jednotlivé síly se pro různé 

varianty řešení liší do 1%. Jedinou změnou zůstávají nenulové hodnoty posouvajících sil a 

ohybových momentů. Jejich velikost je ovšem zanedbatelná.   
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13 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA RÁMOVÉ KONSTRUKCI 

Tématem této kapitoly je analýza rámové konstrukce. Vytvořený algoritmus pro výpočet  

vnitřních sil na rámové konstrukci byl aplikován na jednopatrovou rámovou konstrukci. 

Zmíněný algoritmus je založen na metodě konečných prvků. Součástí vstupních hodnot 

programu je geometrie konstrukce včetně zatížení. Výstupem algoritmu je tabulka 

maximálních a minimálních hodnot na jednotlivých prutech konstrukce. Dále je možné 

vykreslení průběhu vnitřních sil na vybraném prutu. Další možností, kterou lze při zadávání 

vstupních dat určit je nastavení parametru ovlivňující velikosti konečněprvkové sítě.  Tímto 

parametrem je určen počet konečných prvků, na který má být každý prut rozdělen. Tato 

možnost je důležitá především kvůli upřesnění deformací konstrukce a také k přesnějšímu 

vykreslení vnitřních sil. V tomto případě byl každý prut rozdělen na 50 konečných prvků. 

Matice tuhosti konstrukce má tedy velikost 1050x1050. 

 

 

Obr. 27: Popis prutů na rámu 

 

Na obr. 27 je uvedeno základní schéma rámové konstrukce. Levý sloup je podepřen 

neposuvně kloubově a pravý sloup je vetknut. Zatížení je tvořeno spojitým zatížením  

o velikosti q = 5 kN.m
-1

 působící na prut č. 7. Mezi pruty 5 a 6 působí osamělá síla o velikosti 

25 kN. Sloupy této konstrukce jsou tvořeny ocelovými profily HE 340 B a příčle tvoří 

ocelový profil IPE 300.  
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Maximální a minimální hodnoty vnitřních sil na jednotlivých prutech jsou uvedeny 

v tabulce 17.  Ověření správného výpočtu bylo potvrzeno v software Scia Engineer [19] 

(tabulka 18). Porovnání jednotlivých hodnot bylo zjištěno, že se hodnoty liší maximálně  

o 0,32 kN resp. o 0,51 kNm.  

 

číslo 

prutu 

NMAX NMIN VMAX VMIN MMAX MMIN 

[ kN ] [ kN ] [ kN ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] 

1 -25,19 -25,19 -2,05 -2,05 0,00 -6,14 

2 -24,81 -24,81 2,05 2,05 5,18 -0,97 

3 -12,57 -12,57 -6,46 -6,46 9,32 -10,06 

4 -12,43 -12,43 6,46 6,46 9,72 -9,67 

5 4,41 4,41 12,62 12,62 16,10 -15,47 

6 4,41 4,41 -12,38 -12,38 16,10 -14,84 

7 -6,46 -6,46 12,32 -12,18 5,74 -10,06 

Tab. 17: Vnitřní síly na rámové konstrukci – Matlab  

 

číslo 

prutu 

NMAX NMIN VMAX VMIN MMAX MMIN 

[ kN ] [ kN ] [ kN ] [ kN ] [ kNm ] [ kNm ] 

1 -25,17 -25,17 -2,16 -2,16 0 -6,49 

2 -24,83 -24,83 2,16 2,16 5,63 -0,86 

3 -12,56 -12,56 -6,25 -6,25 8,85 -9,91 

4 -12,44 -12,44 6,25 6,25 9,6 -9,16 

5 4,09 4,09 12,61 12,61 16,18 -15,35 

6 4,09 4,09 -12,39 -12,39 16,18 -14,79 

7 -6,25 -6,25 12,56 -12,44 5,87 -9,91 

Tab. 18: Vnitřní síly na rámové konstrukci – Scia Engineer  

 

Dále byly vykresleny hodnoty vnitřních sil pro horní příčli rámu zatíženou spojitým 

zatížením. Vnitřní síly jsou uvedeny na obr. 28 až 32. Podle teorie pružnosti má mít 

posouvající síla pod spojitým zatížením lineární průběh a průběh ohybových momentů má 

odpovídat parabole druhého stupně.  

V tomto případě je průběh těchto vnitřních sil mírně odlišný. Důvodem nesouladu s teorií 

pružnosti je dělení prutu na více konečných prvků. Limitní hodnoty vnitřních sil odpovídají 

očekávaným hodnotám. Aby byl průběh vnitřních sil co nejvíce podobný očekávaným 

průběhům, je nutné rozdělit prut na více konečných prvků.  
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Obr. 28: Normálová síla na rámové příčli – Matlab 

 

 

Obr. 29: Posouvající síla na rámové příčli – Matlab 

 

 

Obr. 30: Ohybový moment na rámové příčli – Matlab 
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Obr. 31: Posouvající síla na rámové příčli – Scia Engineer 

 

 

Obr. 32: ohybový moment na rámové příčli – Scia Engineer 

 

Ověřením vypočtených hodnot s výstupy z programu Scia Engineer [19] byla dokázána 

správnost výpočetního algoritmu. Hodnoty vnitřních sil se lišily v řádu desetin kN. Tato 

skutečnost je způsobena pravděpodobně zaokrouhlovacími chybami. Dále byly vykresleny 

hodnoty vnitřních sil na prutu zatíženým spojitým zatížením. Nepřesný průběh vnitřních sil je 

zapříčiněn volbou výpočetního modelu v metodě konečných prvků, kdy se spojité zatížení 

rozkládá do uzlů. V metodě konečných prvků jsou výpočtem zjištěny hodnoty vnitřních sil 

pouze v uzlech konečných prvků. Pokud by měl být určen přesný průběh vnitřních sil na 

prutu, musely by se mezilehlé hodnoty dopočítat s ohledem na typ zatížení. Tento postup je 

využíván například v obecné deformační metodě [5]. Dalším řešením tohoto problému je 

zjemnění sítě konečných prvků, které bylo využito v tomto případě. S jemnějším dělením 

roste přesnost průběhu vnitřních sil. Extrémní hodnoty vnitřních sil odpovídají teorii 

pružnosti. 
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14 ANALÝZA NOSNÍKU Z VÁLCOVANÉHO PRŮŘEZU IPN 160 

Předmětem následující kapitoly je provést srovnávací analýzu nosníku z válcovaného 

průřezu IPN 160. Analýza je zaměřena na srovnání různě podrobných výpočetních modelů, 

kdy pro analýzu jsou zvoleny prutové, rovinné a prostorové konečné prvky, které byly 

naprogramovány ve vytvořených výpočetních algoritmech v software Matlab [18]. 

Vyhodnocovanými kriterii jsou vnitřní napětí, deformace a plastizace materiálu.  Výpočty 

přepokládají  pouze elastické chování materiálu. Průřez nosníku je tvořen ocelovým profilem 

IPN 160 jakosti S 235. Pro vyhodnocení a srovnaní vypočtených výsledku napětí, deformací  

a způsobu porušení z vlastního výpočetního programu jsou uvedeny výstupy z výpočtu 

v programu ANSYS [16] a provedeného experimentu. Výpočty jsou rovněž doplněny  

o výsledky z analytického výpočtu. U rovinného výpočetního modelu je provedeno také 

srovnání výpočetní náročnosti úlohy pro různé metody řešení soustav lineárních rovnic. 

Zvolený nosník má délku 1,2 m a je zatížen osamělou síla uprostřed rozpětí. Geometrické 

schéma nosníku je patrné na obr. 33. Vzdálenost podpor je 0,9 m.  

 

 

Obr. 33: Schéma modelu ocelového nosníku 

 

14.1 PRUTOVÝ MODEL A ANALYTICKÝ MODEL 

Elastická únosnost ocelového nosníku namáhaného pouze ohybovým momentem lze 

analyticky vyjádřit dle vztahu (53). Pro průřez IPN 160 a uvedený model lze tedy stanovit 

limitní sílu Fmax=123,29 kN.  

 

                        
          

 
 (53) 
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Protože se jedná o prutový model, tak mezní hodnotou určující únosnost nosníku, je 

normálové napětí σx. V případě, že hodnota normálového napětí překročí hodnotu napětí na 

mezi kluzu (54), dochází ke zplastizování krajních vláken průřezu. 

  

       
 

     
 (54) 

 

  Nejjednodušším výpočetním modelem pro určení ohybového momentu a tedy mezní 

elastické únosnosti je prutový model. K analýze vnitřních sil byl využit naprogramovaný 

algoritmus využívající rámové prutové prvky. Průběh ohybového momentu na prostém 

nosníku zatíženým osamělým břemenem pro sílu Fmax je zobrazen na obr 34. Maximální 

moment uprostřed nosníku nabývá hodnoty M = 27,74 kNm. 

 

 

Obr. 34: Průběh ohybových momentů na nosníku průřezu IPN 160 

 

14.2 ROVINNÉ MODELY 

Podrobnější model této úlohy lze vytvořit rovinnými konečnými prvky. Celkem byly 

vytvořeny čtyři různé rovinné modely zkoumaného nosníku. Lišily se použitým konečným 

prvkem a uložením síly a podpor na nosníku. Využity byly dva konečné prvky, trojúhelníkový 

prvek a izoparametrický čtyřuzlový konečný prvek.   

Cílem bylo určit velikost zatěžovací síly F, při které dojde ke zplastizování krajních 

konečných prvků v místě pásnic průřezu.  
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Ke zjištění plasticity konečného prvku byla využita von Misesova podmínka plasticity. 

Nejprve byly vypočteny hodnoty hlavních napětí dle vzorce (55) a následně vyhodnocena 

podmínka plasticity pro rovinnou napjatost (56), kde von Misesovo napětí bylo určeno 

hodnotou σvmis= 235 MPa. Při využití trojúhelníkového konečného prvku bylo vypočtené 

napětí určeno přímo v uzlech, ale při využití izoparametrického prvku jsou napětí určena 

v integračních bodech. 

      
 

 
        

 

 
        

       
  (55)

          
    

        (56) 

 

Uložení podpor a síly (obr. 35) byly modelovány v ose nosníku a také dle skutečného 

uložení (u kraje pásnice profilu). Přesah nosníku za podpory činil 150 mm. Z důvodu 

koncentrace napětí v místě zatížení byla zatěžovací síla rozmístěna do tří uzlů sítě. Krajní dva 

uzly byly zatíženy čtvrtinou zatěžovací síly a na prostředním uzlu působila síla o velikosti 

poloviny celkového zatížení. 

 

 

 

 

Obr. 35: Varianty uložení nosníku: na osu (vlevo), na pásnici (vpravo) 

 

Důležitým parametrem při výpočtech založených na metodě konečných prvků je velikost 

sítě. U izoparametrických prvků byly pásnice tvořeny vždy jednou řadou konečných prvků a 

stojina byla rozdělena do šesti prvků. Dále byla vytvořená parametrická studie, ve které byla 

zkoumána závislost limitní elastické únosnosti na dělení sítě v podélném směru. Vzhledem ke 

geometrii nosníku byla síť v podélném směru dělena na 8, 16, 24, 32, 40, a 48 dílů.  

Ke každé velikosti sítě byla stanovena limitní hodnota zatížení. Velikost zatížení 

odpovídalo takovému stavu konstrukce, kdy došlo ke zplastizování krajních prvků na pásnici.  
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Obr. 36: Srovnání závislosti velikosti sítě konečných prvků na limitní hodnotě zatížení – 

rovinný model 

 

Na obr. 36 je uveden graf, kde jsou uvedeny limitní hodnoty zatížení pro jednotlivá dělení 

konečněprvkové sítě. Také je zde vyznačena hodnota 123,29 kN, která odpovídá výsledku 

analytického řešení. Vypočtené hodnoty prokázaly, že s rostoucím dělením konečněprvkové 

sítě klesá hodnota elastické únosnosti nosníku. Největšímu přiblížení analytického řešení bylo 

dosaženo u rozdělení sítě na 32 dílů po délce nosníku. Dále z vypočtených hodnot vyplývá, že 

při jemnějším dělení sítě je vypočtená únosnost pro variantu podepření v ose nosníku vyšší 

než pro variantu podepření na pásnici. Jednotlivé hodnoty zatížení jsou uvedeny v tabulce 19. 

 

Velikost dělení 

po délce 

nosníku 

Limitní hodnota zatížení F [kN] 

Podpory na ose Podpory na pásnici 

Čtverec Trojúhelník Čtverec Trojúhelník 

8 170,1 192,9 167,3 193,9 

16 141,3 143,4 137,1 143,0 

24 134,6 131,7 127,3 128,9 

32 131,9 126,8 120,9 121,1 

40 130,6 124,1 116,0 115,5 

48 129,8 122,6 111,8 111,0 

 

Tab. 19: Vyhodnocení elastické únosnosti na rovinných modelech 
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Z vypočtených hodnot vyplývá, že velikost sítě je důležitý parametr modelu. Se snižující 

se velikosti konečného prvku klesá i elastická únosnost nosníku. Podle vypočtených hodnot 

lze také usuzovat, že model zatížený a podepřený v ose nosníku má i při rostoucí velikosti sítě 

větší elastickou únosnost, než model, který je zatížen a podepřen na pásnicích. Idealizace 

modelu na osově zatížený nosník vede k nižší únosnosti. 

 

14.2.1 VYHODNOCENÍ VÝPOČETNÍ NÁROČNOSTI 

Protože s rostoucí hustotou konečněprvkové sítě roste výpočetní a časová náročnost, byla 

provedena analýza vybraných metod řešení soustavy lineárních rovnic. Na modelu 

s trojúhelníkovými konečnými prvky a zatížením působícím na osu nosníku byly tato metody 

porovnány podle výpočetního času. Výpočet probíhal v několika výpočetních krocích. 

V každém kroku byly vyhodnoceny všechny metody řešení lineárních rovnic, přičemž 

jednotlivé kroky se od sebe lišily velikostí konečněprvkové sítě resp. počtem řešených rovnic. 

 

 

Obr. 37: Vyhodnocení metod řešení soustav lineárních rovnic 

 

Na obr. 37 je uveden graf znázorňující časovou náročnost metod řešení soustav lineárních 

rovnic na velikosti konečněprvkové sítě. Z uvedených metod nebylo možné využít Jakobiho  

a Gauss-Seidlovu iterační metodu z důvodu nesplnění podmínky konvergence. S postupným 

nárůstem počtu řešených rovnic roste časová náročnost přímých metod a výhodnějšími se 

stávají iterační metody řešení. Nevýhodou iteračních metod je dodržení podmínek 
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konvergence. Nejefektivnější metodou, z hlediska časové náročnosti byla vyhodnocena 

metoda sdružených gradientů. Vzhledem k rozsáhlé knihovně funkcí výpočetního programu 

Matlab [18] byla využita k řešení soustav lineárních rovnic vnitřní funkce „\“. Tato funkce 

představuje nejefektnější metodu řešení. Její výhodou je, že algoritmus této metody je již 

upraven ve zdrojovém kódu software Matlab [18].  

 

14.3 PROSTOROVÉ MODELY 

K analýze zkoumaného nosníku byl také využit prostorový výpočetní model. Prostorový 

prvek tvořil čtyřuzlový čtyřstěn. Schéma sítě je zobrazeno na obr. 38. Délka nosníku byla 

zachována 1,2 m, přičemž světlá vzdálenost uložení podpor činila l = 0,9 m. Síly byly 

rozloženy do devíti uzlů napříč šířkou profilu v polovině rozpětí. 

 

 

Obr. 38: Schéma sítě na příčném řezu profilu IPN 160 

 

Obdobně jako u rovinných modelů byla i u tohoto prostorového prvku zpracována studie 

závislosti limitní elastické únosnosti na počtu dělení konečněprvkové sítě. Dělení sítě 

v podélném směru bylo totožné s dělením u rovinných modelů. Příčný řez byl složen z 380 

konečných prvků. Ve zmíněné studii byly také zohledněny dvě varianty uložení podpor. 

V prvním případě byly podpory umístěny v ose nosníku a v druhém případě  

na pásnici (obr. 39).  
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Obr. 39: Schéma umístění podpor na prostorovém modelu 

 

Mezní stav elastické únosnosti byl takový stav nosníku, při kterém došlo k zplaztitování 

krajních konečných prvků na pásnici. Jako podmínka plasticity byla zvolena podmínka  

von Mises [1, 8]. Úprava této podmínky pro trojosou napjatost je uvedena vztahem (57). 

Kritické napětí, po jehož překročení dojde ke zplastizování prvku bylo uváženo, jako 

v předešlých modelech σvmis = 235 MPa.  

 

          
    

    
                      (57) 

 

Na prostorovém modelu byly rovněž vytvořeny výstupy výpočetního algoritmu, které 

zobrazují vybraná napětí (obr. 40 a 41).  

 

 

Obr. 40: Průběh napětí σx [MPa] na zkoumaném nosníku  
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Obr. 41: Průběh napětí τxz [MPa] na zkoumaném nosníku 

  

Grafickým znázorněním mezního stavu elastické únosnosti modelovaného nosníku je  

obr. 42. Detailnější zobrazení plastické oblasti je zobrazeno na příčných řezech vedených 

uprostřed rozpětí nosníku uvedených na obr. 43.  

 

 

 

Obr. 42: Zplastiování modelovaného nosníku, plastická oblast - žlutá barva 
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Obr. 43: Detail plastické oblasti na 3 D modelu  

 

Na prostorovém modelu byla rovněž zkoumána závislost mezi limitním zatížením  

a jemnosti dělení sítě. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 20 a také graficky zobrazeny 

na obr. 44. I v tomto případě vycházely s rostoucím počtem dělení konečněprvkové sítě nižší 

hodnoty únosnosti. Tato skutečnost je pravděpodobně způsobena tím, že ke zplastizování 

menšího konečného prvku je nutná menší energie. Dalším výsledkem je nižší celková 

únosnost. Ve srovnání s rovinnými modely je únosnost značně ponížena.  

 

 

Obr. 44: Srovnání závislosti velikosti sítě konečných prvků na limitní hodnotě zatížení – 

prostorový model 
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Také u prostorových modelů se prokázalo, že s vyšším dělením sítě je model s podporami 

umístěnými na ose nosníku únosnější, než s podporami na pásnici. Na obdobnou závislost již 

bylo poukázáno u rovinných modelů.  

 

Velikost dělení 

po délce 

nosníku 

Limitní hodnota zatížení F [kN] 

Podpory na ose Podpory na pásnici 

8  146,5 146,5 

16 115,8 115,8 

24 104,2 104,2 

32 96,3 91,5 

40 90,0 83,6 

48 84,8 77,8 
 

Tab. 20: Vyhodnocení elastické únosnosti na prostorových modelech 

 

14.4  EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ 

Pro doplnění a ověření provedených výpočtů byl proveden experiment, který zahrnoval 

tříbodovou zkoušku ohybem ocelového IPN profilu (obr. 45). Zkouška byla provedena 

v laboratoři stavebních hmot Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava a řešeného dílčího 

výzkumného úkolu v projektu Mladí výzkumníci. Cílem zkoušky bylo zejména ověřit způsob 

kolapsu nosníku a oblast plastizace. Vyhodnocení experimentu vycházelo z dostupných 

možností laboratoře.  

 

 

Obr. 45: Tříbodový ohyb nosníku IPN 160 - experiment 
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Experiment byl rovněž vyhodnocován s využitím nelineární analýzy v programu  

ANSYS [16] členy výzkumné skupiny Stavební mechaniky projektu Mladí výzkumníci. 

Vytvořený model a jeho deformace jsou patrné z obr. 46 a 47.  

 

 

Obr. 46: ANSYS - konečněprvková síť modelu  

 

 

Obr. 47: ANSYS – celkové deformace nosníku 

 

Výpočetní model byl vytvořen z objemových konečných prvků. Výpočet zahrnoval 

použití kontaktů. Dále byly modelovány podpory nosníku a zatěžovací deska pro roznos 

zatížení. Vybrané grafické výsledky jsou patrné na obr. 47 a obr. 48. 

Na základě průběhu zkoušky je možné vyhodnotit následující fáze zatěžovaní. Po 

zahájení zkoušky dochází nejprve k dosedání hlavy lisu na horní hranu válcovaného IPN 

profilu, následně probíhá zatěžování v lineární oblasti. První oblastí, kde dochází k viditelné 
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plastizaci je horní pásnice přímo pod hlavou lisu a také na spodní straně dolní pásnice. Tato 

oblast je méně výrazná.  

 

 

Obr. 48: ANSYS – deformace v ose x 

 

Zatěžování nosníku dále pokračuje, ale závislost mezi zatížením a deformací je již 

nelineární. Během narůstajícího zatížení nosníku již dále pásnice neplastizuje, protože 

vznikají výraznější imperfekce ve stojině. Následně dochází k boulení stěny (obr. 49) a rovněž 

k lokální plastizaci. Protože vzniklé deformace již byly výrazné a zatěžovací síla téměř 

nenarůstala, byla zkouška ukončena.   

 

 

Obr. 49: Porušení nosníku – boulení stojiny 

 

Srovnání vypočtených hodnot únosnosti pro počátek plastizace ve vytvořených 

programech a nelineárního výpočtu v programu ANSYS [16] je zobrazeno na obr. 50. V grafu 

jsou vyneseny hodnoty pro prutový model, varianty rovinných výpočetních modelů a 

prostorový výpočetní model. Vynesené hodnoty deformací pro vypočtené limitní elastické 
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únosnosti jsou určeny z modelů, u kterých měla konečněprvková síť 32 dílů v podélném 

směru. Tomuto dělení odpovídá délka jednoho konečného prvku 37,5 mm.  

 

 

Obr. 50: Zatěžovací diagram, označení (dimenze modelu, typ konečného prvku, umístění 

podpor modelu 

 

Profil IPN 160 lze podle ČSN EN 1993-1-1 [15] zařadit do průřezu třídy I. U průřezů této 

třídy je umožněn vznik plastického kloubu a celková únosnost je zvětšena o plastickou 

rezervu. Experimentem bylo dokázáno, že kolaps takové konstrukce nastane až po překročení 

elastické oblasti. Kolaps konstrukce byl způsoben ztrátou stability (boulením stojiny – obr. 

49). Z provedených výpočtů a ověřovací zkoušky vyplývá, že v případech, kdy je nutné 

modelovat nelineární oblast zatěžovaní, je nejvhodnější použít prostorový výpočetní model. 

Prutový a rovinný model nemohou dostatečně zohlednit vznik imperfekce, který vede ke 

kolapsu konstrukce.  
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15 ZÁVĚR 

Náplní této bakalářské práce bylo zpracovat problematiku návrhu a analýzy ocelových 

konstrukcí. Analýza deformací, vnitřních sil a napětí, vycházející z metody konečných prvků, 

je algoritmizována ve výpočetním programu Matlab [18] a následně aplikována na 

výpočetních modelech studovaných konstrukcí. Vytvořené algoritmy jsou ověřeny statickým 

programem Scia Engineer [19]. 

V první části předkládané práce jsou uvedeny teoretické informace popisující fyzikální  

a mechanické vlastnosti oceli, problematika metody konečných prvků a normový přístup  

k návrhu a posouzení ocelových konstrukcí. Dále je uvedena teorie k numerickému řešení 

lineárních rovnic a také je stručně zmíněna problematika pravděpodobnostních posudků.  

 V praktické části této práce je proveden návrh ocelového příhradového vazníku podle 

současně platných norem. Pro určení vnitřních sil na vazníku byl využit vytvořený algoritmus 

pro příhradové konstrukce. Navrhnuty byly ocelové duté profily CFRHS velikosti průřezu od 

80x80x3 mm do 40x40x3 mm.  

Další příklad zohledňuje pravděpodobnostní přístup návrhu konstrukcí. V programu 

Matlab [18] byla algoritmizována simulační metoda Monte Carlo, která byla využita 

k pravděpodobnostnímu posouzení ocelového vazníku jednolodní ocelové haly. Tento příklad 

ukázal možnost algoritmizace pravděpodobnostních výpočtů v programovém prostředí  

Matlab [18]. 

Na konstrukci posouzené pravděpodobnostně byla provedena studie vlivu změny 

vnitřních sil na rámové a příhradové konstrukci. Vzhledem k tomu, že zatížení působilo 

v uzlech konstrukce, hodnoty normálových vnitřních sil se na rámové konstrukci významně 

nelišily od normálových sil na příhradě. Na konstrukci tvořené výhradně rámovými prvky 

vznikly vlivem zatížení také posouvající síly a ohybové momenty. Jejich velikost však byla ve 

srovnání s normálovými silami zanedbatelná. 

Čtvrtým analyzovanou konstrukcí byl jednopatrový ocelový rám. Konstrukce byla 

analyzována algoritmem využívajícím rámové prvky. Na jednotlivých prvcích konstrukce 

byly vyhodnoceny maximální hodnoty vnitřních sil. Pro jeden nosný prut byly také 

vykresleny průběhy vnitřních sil. Vypočtené hodnoty byly porovnány s hodnotami  

z programu Scia Engineer [19]. Výsledky z obou programů byly obdobné. Rozdíl vnitřních sil 

se pohyboval v řádu desetin kN. Drobné odchylky byly pravděpodobně způsobeny 

zaokrouhlovacími chybami.  
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Posledním příkladem byla studie elastické únosnosti ocelového nosníku průřezu IPN 160. 

Pro tuto konstrukci byly vytvořeny prutový, rovinné i prostorové výpočetní modely. Na všech 

numerických modelech byla zjišťována limitní elastická únosnost. Podmínkou plasticity na 

zkoumané konstrukci byla zvolena von Misesova podmínka plasticity. Pro jednotlivé 

výpočetní modely byla provedena studie závislosti limitní elastické únosnosti na jemnosti 

dělení konečněprvkové sítě. Výpočty bylo dokázáno, že s jemnějším dělením sítě klesá 

výpočetní únosnost. Dále byly také zohledněny okrajové podmínky modelu. V případě 

umístění podpor na osu nosníku byly vypočtené únosnosti vyšší, než únosnosti modelovaného 

nosníku podepřeného na pásnicích. Protože se jedná o výpočetně náročnější úlohy, 

doplňkovým výpočtem byly srovnány numerické metody řešení soustav lineárních rovnic. 

Nejefektivnější metodou řešení soustav lineárních rovnic při nárůstu matice soustavy byla 

vyhodnocena metoda sdružených gradientů.  

Vybrané části této práce již byly publikovány na studentské soutěži [22],  mezinárodní 

konferenci [21] a zaslány do recenzentního řízení časopisu [20]. Kromě uvedených příkladů 

byly také algoritmizovány další výpočetní úlohy zaměřené na ocelové konstrukce (lanové 

prvky), které byly publikovány na mezinárodních konferencích [23, 24].  
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