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ANOTACE 

Disertační práce se zabývá tématem konstrukcí na pružném podloží se zaměřením na 

kruhové desky uložené na pružném podloží. Za cíl si bere vyřešit demonstrovanou úlohy, 

která se skládá z kruhové desky zatížené rovnoměrně po celém jejím obvodě měrným 

momentem a měrnou silou, a to různými přístupy: analytickým řešením, experimentálním 

měřením a numerickým výpočtem pomocí metody konečným prvků a software Ansys.  

Pro potřeby experimentálního měření je navrhnut a vytvořen přípravek pro zatěžování 

kruhové desky a měřící aparatura pro snímání průhybu ve dvou významných bodech:  

ve středu a na okraji desky. 

Všechna řešení byla provedena pro čtyři úrovně měrného momentu, který byl stanoven 

při experimentálním měření. Pro maximální možnou shodu byly vytvořeny dva výpočtové 

modely pro výpočet pomocí metody konečných prvků. První maximálně odpovídá 

analytickému řešení, druhý experimentálnímu měření. 

Získaný soubor dat byl vyhodnocen a vzájemně porovnáván. Bylo konstatováno, že 

všechna řešení dosahovala shody, a tím bylo prokázáno, že přípravek pro zatěžování kruhové 

desky splnil svou požadovanou funkci. Také bylo zkoumáno sedání podloží (časově závislá 

změna tuhosti podloží). Na tomto přípravku se pracuje na patentové ochraně. Disertační práce 

je dále zaměřená na nosníky a skořepinové konstrukce. 

 

ANOTATION 

The dissertation thesis deals with constructions on elastic foundation focused on 

circular plates stored on elastic foundation. The main goal is to solve the demonstrated task, 

consisting of a circular plate loaded uniformly around the circumference by a specific moment 

and specific force, with following approaches: analytical solution, experimental 

measurements and numerical solution using the finite element method and Ansys software. 

For the purpose of experimental measurement, the author has designed and developed 

test device for loading of circular plates and measuring apparatus for sensing the deflection in 

two important points: in the center and on the edge of the plate. 

All solutions have been made for four levels of specific moment that have been 

established during the experimental measurements. For maximum possible match, there have 

been developed two computational models using the finite element method. The first 

computational model maximally corresponds to the analytical solution and the second one to 

the experimental observations. 

Obtained data set has been afterwards evaluated and compared. It has been stated, that 

all solutions have reached agreement, and thus it has been demonstrated, that the test device 

has fulfilled its desired function. It has also been examined foundation subsidence (time-

dependent change in the stiffness of the foundation). The author is working on the submission 

of a patent application. The dissertation is also focused on beams and shell structures.  



OBSAH 

1. ÚVOD .................................................................................................................. 1 

2. STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY ................................................................... 2 

3. CÍL PRÁCE .......................................................................................................... 4 

4. PROBLEMATIKA TUHOSTI PODLOŽÍ .......................................................... 5 

 Typy podloží a jeho zahrnutí do výpočtu ......................................................... 5 4.1.

 Alternativní způsoby řešení .............................................................................. 7 4.2.

 Řešený příklad .................................................................................................. 8 4.3.

5. ANALYTICKÉ PŘEŠENÍ KRUHOVÉ DESKY NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ ... 9 

6. EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ RŮHYBU DESKY NA PUŽNÉM PODLOŽÍ

 12 

6.1. Zatěžovací přípravek ...................................................................................... 13 

6.2. Měřící amaratura ............................................................................................. 15 

6.3. Postup měření ................................................................................................. 16 

6.4. Výsledky získané měřením ............................................................................. 17 

6.5. Doplňkové měření – výzkum změn chování podloží v čase .......................... 18 

7. NUMERICKÉ ŘEŠENÍ DESKY NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ .......................... 18 

7.1. Volba způsobu modelování a materiálový model .......................................... 19 

7.2. Geometrický model a jeho diskretizace .......................................................... 19 

7.3. Okrajové podmínky ........................................................................................ 20 

7.4. Výsledné hodnoty ........................................................................................... 20 

8. SROVNÁNÍ ANALYTICKÉHO A NUMERICKÉHO ŘEŠENÍ KRUHOVÉ 

DESKY NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ S EXPERIMENTÁLNÍM MĚŘENÍM ......................... 23 

9. ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA ............................................................................ 25 

9.1. Srovnání dvou konstrukčních variant spirálové skříně ventilátorového mlýna 

z hlediska jejich napjatosti a deformace ............................................................................... 25 

9.2. Probabilistic Assessment of the Truss Structures and Structures on Elastic 

Foundation 26 

9.3. Výpočet přetlaku a podtlaku zásobníku Z2 .................................................... 29 

10. ZÁVĚR ............................................................................................................... 30 

10.1. Přínos disertační práce ................................................................................ 32 

11. CONCLUSIONS ................................................................................................ 32 

12. LITERATURA ................................................................................................... 34 

13. LITERATURA S ÚČASTÍ AUTORA DISERTAČNÍ PRÁCE ........................ 37 

 

 



 

 

SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

Označení Jednotka Popis 

𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 𝑚 Integrační konstanty 

𝐴1 𝑚 Konstanta 

𝐴2 𝑠−1 Konstanta 

𝐴3 𝑚𝑠−1 Konstanta 

𝐸 𝑃𝑎 Modul pružnosti 

𝐹 𝑁 Síla 

𝐹𝑀 𝑁 Radiální síla 

𝐺 𝑁𝑚 Ohybová tuhost desky 

𝐽𝑍𝑇 𝑚4 Kvadratický moment průřezu 

𝐾 𝑁𝑚−3 Modul stlačitelnosti podloží 

𝐿, 𝐵, 𝐻 𝑚 Délkový rozměr 

𝑀 𝑁𝑚 Moment 

𝑃𝐹 % Pravděpodobnost překonání meze kluzu 

𝑅 𝑚 Poloměr desky 

𝑅2 − Hodnota spolehlivosti 

𝑅𝑝 𝑃𝑎 Mez kluzu 

𝑇𝑟 , 𝑇𝜃, 𝑇 𝑁𝑚−1 Posouvající síla 

𝑋, 𝑌, 𝑍 − Osy 

𝑏 𝑚 Šířka podložky 

𝑓 𝑁𝑚−1 Měrná síla 

𝑔 𝑚𝑠−2 Gravitační zrychlení 

ℎ 𝑚 Výška desky 

𝑛 − Počet dílků 

𝑛 − Exponent 

𝑚 𝑁 Měrný moment 

𝑚𝐶𝐸𝐿𝐾 𝑘𝑔 Celková hmotnost přípravku 

𝑚𝑟 , 𝑚𝜃, 𝑚𝑟𝜃, 𝑚𝜃𝑟 𝑁 Měrný ohybový moment 

𝑘 𝑁𝑚−2 Konstanta úměrnosti / tuhost podloží 

𝑝 𝑃𝑎 Tlak 

𝑞𝑅 𝑁𝑚−1 Spojitá reakce podloží 

𝑟 𝑚 Poloměr 

𝑟𝐹 𝑚 Poloměr rozmístění sloupků 

𝑡 𝑠 Čas 

𝑣 𝑚 Průhyb 

𝑥, 𝑦, 𝑧 − Souřadnice 

∆ 𝑚 Velikost kroku (dílku) 

∆𝑇 𝐾 Rozdíl teplot 

𝛽, 𝛾 ° Úhel 

𝜆 − Konstanta 

𝜉 − Parametr 

𝜇 − Poissonovo číslo 

𝜌 − Hustota 

𝜎 𝑃𝑎 Normálové napětí 

 

 



 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

MKP   metoda konečných prvků 

MHP   metoda hraničních prvků 

MCD   metoda centrálních diferencí 

MKP1, MKP2  výpočtový model č. 1, č. 2 

MC   Monte Carlo 

SBRA   Simulation-Based Reliability Assessment 

ÚTAM AV ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR 

UNISA Università degli Studi di Salerno 

VŠB-TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

FS Fakulta strojní 

FAST Fakulta stavební 

 



 

 

1 

1. ÚVOD 

Při řešení úloh technické praxe je často opomíjen vliv podloží (podkladu), na kterém je 

vyšetřovaná technická soustava umístěna, popř. ke které je ukotvena. Toto podloží je 

z prováděných analýz většinou vyloučeno a nahrazeno okrajovou podmínkou uvažující 

dokonalou tuhost podloží, rámu, atd. Předpoklad, že konstrukce není nijak významně 

ovlivněna deformací podloží, může snížit celkovou přesnost řešení. Vynecháním z výpočtu, 

zanedbáním, chybným vyhodnocením či prostým opomenutím chování pružného podloží 

může dojít k selhání konstrukce na pružném podloží nebo i podloží samotného. 

 

Obr. 1 Sesuv půdy © www.idnes.cz (vlevo) vyplavené podloží © www.idnes.cz (vpravo)  

Studiem vlivu poddajnosti podloží na konkrétních příkladech z technické praxe, lze 

analyzovat, do jaké míry jsou získaná řešení ovlivněna poddajností, resp. tuhostí podloží, a 

tyto poznatky následně aplikovat na dalších řešených úlohách obdobné charakteristiky. 

Daných cílů je možno dosáhnout užitím numerického modelování, analytického řešení, či 

provedením vhodného experimentu. 

Téma konstrukcí na pružném podloží je významná a aktuální aplikace ve strojním, 

stavebním, hornickém a geologickém inženýrství. Ale nachází své uplatnění také v loďařství, 

armádních aplikacích a v poslední době také v biomechanice. Jako aplikace pružného podloží 

lze považovat i návrh lyží (sjezdových, skokanských, běžkových, atd. na sníh i na vodu), atd. 

 

Obr. 2 Sjezdové lyže na sněhu © www.snow.cz 



 

 

2 

2. STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Studium podloží a jeho chování bylo zahájeno již ve starověku. V roce 72, na příkaz 

císaře Vespasiána, začala stavba římského Kolosea na místě, kde bylo jezero. Přesněji na dně 

jezera, které bylo pro potřeby výstavby vysušeno. Dávní stavitelé se museli vypořádat 

s nevyzpytatelnými vlastnostmi materiálu, který se po dlouhé roky usazoval na dně jezera. 

Bylo nutné provést takové úpravy, aby se stavba do té doby nevídaných rozměrů a struktury 

nezhroutila sama pod sebou. 

O mnoho let později se ze studia podloží stává vědní obor, k jehož počátku přispěl i 

Winkler [17] stanovením základních pravidel a poznatků, a především definováním tzv. 

modelu podloží. Winkler uvažuje podloží, jako pružné těleso, které se může deformovat spolu 

s vyšetřovanou konstrukcí, která je na podloží umístěna. Důležitým krokem k porozumění 

problematiky pružného podloží přispěl Pasternak [10] zavedením dvou parametrového 

modelu podloží. Další rozvoj problematiky se věnuje především přesnějšímu stanovení 

parametrů, které jsou nutné pro popis chování podloží. Více o této problematice pojednává 

kapitola 4. V technické praxi jsou velmi využívané ocelové prvky, kde dva rozměry převyšují 

rozměr třetí, a to v podobě plechů, pásů nebo desek. Své podstatné využití nacházejí také ve 

strojírenství, stavebnictví, či hornictví, kde plní funkci základových konstrukcí, popř. prvků 

zabraňujících sesypání okolní půdy. Spojením problematiky pružného podloží a desky, vzniká 

nová úloha desky na pružném podloží. O tom, jak je tato problematika široká vypovídají 

desítky let výzkumu a mnoho publikací. 

Převážná většina výzkumných prací se zabývá dvou – rozměrnou teorií desek. 

Příkladem může být Kamal a Durvasula [30], kteří studovali statické ohýbání kruhové desky 

uložené na pružném Pasternakově podloží, která byla rovnoměrně zatěžována. Utku [42] 

publikoval práci, v niž řeší tenkou mezikruhovou desku na pružném podloží, zatíženou po 

celé ploše spojitým konstantním tlakem. Řešení provádí pomocí jednoduchého numerického 

modelu a MKP. Soustředí se především na stanovení průhybů v uzlových bodech 

diskretizovaného modelu. Dále uvádí rozložení ohybového momentu. Zheng a Zhou [31] 

studovali velké průhyby desky na pružném Winklerově podloží, se zatížením 

koncentrovaným ve středu desky. Zatížení bylo aplikováno krokově, přičemž řešení bylo 

prováděno analyticky s využitím teorie 2. řádu a následně ověřováno numerickým výpočtem. 

Velkým průhybům se věnoval také Khathlan [33]. V práci [51] a [52], kterou publikovala 

Tvrdá je také řešena tenká kruhová deska na pružném Winklerově podloží, zatížená spojitým 

tlakem. Problematiku pružného podloží lze chápat jako jednoduchou úlohu mechanického 

kontaktu. Kontaktní oblast mezi kruhovou deskou a podložím studoval ve své práci Celep 

[32]. Této problematice se věnoval také Silva [43], svou pozornost věnoval obdélníkové 

desce. 

Nassar [34] studoval dynamickou odezvu tlustých kruhových desek v trojrozměrném 

prostoru na Pasternakově pružném podloží s využitím teorie malých deformací. Obdobné 

práce publikovali i další autoři, jako Zhou [46] zabývající se kruhovou deskou na pružném 

Pasternakově podloží, Hashemi [47] zkoumající mezikruhovou desku na stejném typu podloží 
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nebo Malekzadeh [48], který k řešení použil MKP. Dynamickými odezvami desek na 

pružném podloží se zabývali i další autoři, např. [38], [39] a [40]. 

Ztrátou stability tvaru desek na pružném Winklerově podloží se zabývali Elishakoff a 

Tang [35], kteří tuto problematiku studovali pomoci Rayleighovy metody. Gupta [49] se ve 

svém příspěvku věnuje jak ztrátě stability tvaru, tak vibracím. Řešení provádí pomocí Ritzovy 

metody. Ztrátu stability tvaru kruhové desky, zatížené v její rovině rovnoměrným zatížením 

zkoumal Naidu [50]. Nastínil čtyři typy uložení desky, která byla vždy pouze částečně 

podepřena. Zatížení i podloží jsou axisymetrická.  

Pomocí MKP řešil Özakça [53] ztrátu stability tvaru kruhových a mezikruhových 

desek, které nebyly uloženy na pružném podloží. Jednalo se o podepření na obvodu, úplné 

podepření a podepření třemi soustřednými prstenci. Výrazný rozvoj kompozitních materiálů 

se projevuje i ve vědeckých pracích. Kompozitní kruhovou deskou, složenou ze třech vrstev, 

uloženou na pružném podloží a zatíženou spojitým tlakem se zabýval Yarovaya [44]. Je 

nastíněno řešení pomocí MKP. 

Experimentální měření průhybu kruhové desky publikoval Magnucki [45]. Deska byla 

podepřena na obvodě a zatížena měrnou silou na obecném poloměru. Experiment je prováděn 

pro tři různé typy podepření a pomocí MKP jsou ověřeny výsledky. U počítačového 

modelování je zvolen 3D objemový prvek jak pro sendvičové desky, tak i pro jádro. 

Voyiadjis a Kattan [36] představili dvou – dimenzionální teorii tlustých kruhových 

desek na pružném Winklerově podloží a zkoumali vliv příčného smyku a normálového napětí. 

Pomocí analytických metod zkoumal Ghosh [37] volné a vynucené kmitání kruhové desky na 

pružném Winklerově podloží. Statickým ohybem desek se zabývali Buczkowski a Torbacki 

[41]. Práce se zabývá tlustou kruhovou deskou na pružném Pasternakove podloží, řešené 

pomocí MKP.Kromě MKP lze také použít MHP, viz Al-Hosani [54], kde prokázal shodu 

mezi analytickým a numerickým řešením pomocí MHP. 

Problematikou desek na pružném podloží se zabýval i Melerski a v [20] souhrnně 

popsal problematiku nosníků, kruhových desek a kruhových zásobníků na pružném podloží. 

Předkládá jednoduchý numerický řešič pro řešení základních typových úloh. Pronozin a 

Gerber v publikaci [18] uvádějí řešení nejen rovinných desek, ale také desek tvarovaných, 

které jsou uloženy nebo podpírají pružné podloží. Vycházejí především z potřeb technické 

praxe, jako jsou např. mostní konstrukce, zásobníky, atd. Jones [29] řeší problematiku 

nosníku na pružném podloží pomocí numerických metod, konkrétně pomocí MCD. 

Frydrýšek (vedoucí této disertační práce), Jančo, Tvrdá, Nikodým a kol. v [1] až [5] se 

zabývají teoretickým rozvojem problematiky pružného podloží a řešením konkrétních úloh 

technické praxe, ve kterých je aplikováno pružné podloží. Frydrýšek a Fries v publikaci [8] 

uvádějí různé aplikace konstrukcí na pružném podloží. 

Jinou alternativou jsou kontinuální modely podloží, kterými se tato práce nezabývá. 
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3. CÍL PRÁCE 

Cílem disertační práce je řešení problematiky konstrukcí na pružném podloží s 

hlavním zaměřením na kruhové desky, stanovení analytických vztahů pro konkrétní případy 

zatížení s následným ověřením pomocí numerického modelování s využitím MKP.  

Po sestavení analytických závislostí, jsou tyto ověřeny pomocí numerických metod, 

konkrétně pomocí MKP, jež je implementována do výpočtového software Ansys.  

Snahou je jeden konkrétní případ zatížení simulovat experimentálně v příslušné 

laboratoři a výsledky ověřit početními metodami. 

V závěru tak je problematika řešena třemi metodikami: 

 analytickým přístupem, 

 experimentálním měřením, 

 numerickým modelováním (MKP). 

Obzvláště experimentální měření představuje rozsáhlejší problematiku, především při 

dodržování předepsaných okrajových podmínek, jmenovitě měrný moment. Pro potřeby 

experimentu je vytvořen speciální přípravek, umožňující kruhovou desku zatěžovat 

předepsaným způsobem tak, aby byla minimálně narušena její geometrická homogenita, či 

materiálové vlastnosti. 

Cíle práce se dají shrnout do následujících bodů, které na sebe chronologicky navazují 

tak, jak se předpokládá řešení dané problematiky: 

1. provést obecně analytické řešení kruhové desky na pružném podloží, 

2. navrhnout úlohu, která bude dále zpracovávána analytickými a numerickými 

metodami a ověřena experimentálně,  

3. navrhnout a nechat vyrobit přípravek pro zatěžování kruhové desky měrným 

momentem a silou, 

4. navrhnout a sestavit měřící aparaturu pro měření průhybu kruhové desky na 

pružném podloží, 

5. provést měření, stanovit okrajové podmínky pro vstup do výpočetní části 

práce, 

6. stanovit postup měření tak, aby se dalo reprodukovat za stejných podmínek 

7. provést analytický výpočet průhybu kruhové desky na pružném podloží 

s využitím dat získaných v experimentální části, 

8. vytvořit vhodný výpočetní model a provést numerický výpočet průhybu 

kruhové desky na pružném podloží s využitím dat získaných v experimentální 

části, jako numerická metoda bude využito MKP, 

9. srovnat jednotlivá řešení, vyvodit závěry, 

10. publikovat přípravek pro zatěžování kruhové desky měrným momentem a silou 

a/nebo jej ochránit vhodnou licenční ochranou. 
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4. PROBLEMATIKA TUHOSTI PODLOŽÍ 

Konstrukce na pružném podloží patří mezi staticky neurčité úlohy mechaniky, protože 

ze statických rovnic rovnováhy (silových a momentových) nelze určit reakční účinky podloží. 

Vzájemné působení konstrukce – podloží je úloha mechanického kontaktu. Konstrukce 

mohou být buď částečně, nebo úplně podepřeny. Vlivem mechanického zatížení dochází 

k deformaci konstrukce a ta část, která je v kontaktu s podložím, se do něj zatlačuje. 

Při řešení úloh tohoto typu je nutné řešit napěťově – deformační stav v konstrukci i 

v podloží. Rozložení napěťově – deformačního stavu v podloží je ovlivněno mnoha faktory, 

jichž fyzikální popis ve všeobecném tvaru je velmi komplikovaný. Zjistit přesné vlastnosti 

podloží vyžaduje samostatnou podrobnou analýzu. Velice efektivní se u těchto úloh jeví 

využití numerických metod, především MKP. 

Blíže o možnostech řešení pomocí analytických, či numerických metod je uvedeno 

např. v [1], [2], [3], [4] a [7]. 

 TYPY PODLOŽÍ A JEHO ZAHRNUTÍ DO VÝPOČTU 4.1.

U běžných úloh technické praxe je vhodné využít jeden z modelů podloží. Jejich 

výhoda spočívá v tom, že není nutné řešit odezvu v podloží a v některých případech je možno 

získat analytické řešení.  

Existuje vícero rozličných modelů podloží, např.: 

 Pasternakův model podloží [10], 

 Filoděnko-Borodičův model podloží [11] a [12], 

 Hetényiho model podloží [13], 

 Kerrův model podloží [14], 

 Reissnerův model podloží [15], 

 Vlasovův a Leontievovův model podloží, 

 Rhinesův model podloží [16], 

 Winkerův model podloží [17]. 

 

Například u nosníků na pružném podloží se jednotlivé modely od sebe liší především 

počtem parametrů nutných k definování spojité reakce podloží 𝑞𝑅[𝑁𝑚−1]. Pro Winklerův 

model podloží: 

𝑞𝑅 = 𝑘𝑣. (1) 

Konstanta úměrnosti 𝑘 musí stanovit experimentálně. 
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Pro všechny modely podloží je nutné stanovit modul stlačitelnosti podloží 𝐾 [𝑁𝑚−3] 

jako 

𝐾 =
𝑘

𝑏
 . (2) 

Tab. 1 Obvyklé hodnoty modulu stlačitelnosti podloží 

Druh podloží 
Modul stlačitelnosti podloží 

𝑲 [𝑵𝒎−𝟑] 

Suchý nebo vlhký písek 

Nezhutněný 8 × 106  ÷  2,5 × 107 

Středně zhutněný 2,5 × 107  ÷  1,25 × 108 

Silně zhutněný 1,25 × 108  ÷  3,75 × 108 

Mokrý písek 

Nezhutněný 1 × 107  ÷  1,5 × 107 

Středně zhutněný 3,5 × 107  ÷  4 × 107 

Silně zhutněný 1,3 × 108  ÷  1,5 × 108 

Jíl 

Tuhý 1 × 107  ÷  2,5 × 107 

Velmi tuhý 2,5 × 107  ÷  5 × 107 

Tvrdý >  5 × 107 

Půda střední hustoty 4,9 × 106  ÷  4,9 × 107 

Hustá půda 4,9 × 107  ÷  9,8 × 107 

Kamenné zdivo 3,9 × 109  ÷  5,9 × 109 

Beton 7,8 × 109  ÷  1,47 × 1010 

Základním předpokladem Winklerova modelu podloží je to, že spojitá reakce je 

v podstatě soustava nekonečného počtu soumezných pružin vzájemně nezávislých, s možností 

působení v kladném i záporném smyslu. Jinými slovy se předpokládá „přilepení“ podložky 

k pružnému podloží. Tento limitující fakt řeší tzv. „modifikovaný jednosměrný Winklerův 

model podloží“, ke stlačení podloží dojde jen v případě kladného průhybu (směr osy Y, viz 

Obr. 3) 

𝑞𝑅 = 𝑘
𝑣 + |𝑣|

2
. (3) 
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Obr. 3 Winklerův model podloží (vlevo) a Modifikovaný jednosměrný  

Winklerův model podloží 

Je zřejmé, že stanovení modulu stlačitelnosti 𝐾 [𝑁𝑚−3] u jednotlivých podloží, 

je s ohledem na proměnlivou charakteristiku těchto podloží, velmi obtížné. Jednotlivá podloží 

ovlivňují jak materiálové vlastnosti a složení, tak i stáří. Zkušenosti ze stavebnictví dále 

vypovídají o tom, že se charakteristika podloží nepatrně mění i s časovým průběhem během 

roku. Největší hodnoty nabývají v zimě, nejmenší na jaře / v létě, např. [19]. Dalším 

ovlivňujícím faktorem je vlhkost, mráz, atd. 

Dle charakteru konstrukce, popř. její části, která je v kontaktu s pružným podložím, se 

nejedná vždy pouze o nosník. Mohou to být desky kruhové, obdélníkové, obecných tvarů, 

kvádry, válce, koule, atd. Přesto je většina úloh technické praxe možná zjednodušit na nosník 

uložený na, popř. v pružném podloží. Příkladem mohou být kolejnice, potrubní systémy, 

výztuže užívané v hornictví, lyže a při vhodném zjednodušení i štíhlý trup lodě. 

Přestože jsou nosníky na pružném podkladu pravděpodobně nejrozšířenější aplikací 

pružného podloží, řada autorů se zabývá i jinými konstrukcemi, mezi nimi i autor disertační 

práce, který se zabývá kruhovými deskami. 

 ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ 4.2.

Jedním z možných nástrojů jak zahrnout široké rozpětí hodnoty modulu stlačitelnosti 

podloží do výpočtu, viz Tab. 1, je využití pravděpodobnostního přístupu, který uvažuje 

proměnlivost vstupních parametrů v podobě histogramů. Současný trend, který souvisí s 

rozvojem a dostupností výpočetní techniky, nabízí nové možnosti aplikací plně 

pravděpodobnostních přístupů stochastické mechaniky založených na simulačních technikách 

metody MC. Příkladem toho je metoda SBRA, viz [22], [23]. Metoda SBRA patří mezi 

současné nejvyspělejší matematické trendy stochastického pohledu na svět a především 

fyziku. Tato metoda respektuje (pomocí histogramů) variabilitu vstupních veličin. Vstupní i 

výstupní veličiny pak mají také variabilní charakter, který lépe a přesněji vystihuje reálnou 

situaci. Díky stále se zvyšující výkonnosti počítačů, lze již v současné době řešit rozsáhlé 

úlohy mechaniky, jejichž řešení bylo ještě v nedávné době nemožné. Do budoucna je 

předpoklad skloubení výhod této metody s dalšími numerickými metodami, např. MKP, MCD 

a jiné. Základní pravidla metody jsou definována v [22]. Metoda SBRA, jejímž autorem je 

prof. Ing. Pavel Marek, DrSc., je rozvíjena na ÚTAM AVČR v Praze a na VŠB-TU Ostrava. 

Odlepení 
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Na VŠB-TU Ostrava se jí na FS věnuje doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. a doc. Ing. Leo 

Václavek, CSc., viz [21] a na FAST tým kolem doc. Ing. Antonína Lokaje, Ph.D. 

V této disertační práci není k řešení pomocí pravděpodobnostních metod přistoupeno. 

Přesto se do budoucna pravděpodobnostní řešení jeví jako velmi zajímavý přístup a bylo by 

vhodné jej neopomíjet. 

 ŘEŠENÝ PŘÍKLAD 4.3.

Snahou autora disertační práce je nastínit problematiku pružného podloží a na 

konkrétním příkladu demonstrovat možnosti řešení, srovnat získané výsledky a vyvodit 

příslušné závěry. Pro tyto potřeby byl navrhnut příklad, zohledňující všechny možnosti řešení. 

Důraz byl kladen především na možnosti experimentálního měření. 

Řešeným příkladem je tenká kruhová ocelová deska podepřená po celé své ploše 

pružným podložím, jež představuje suchý nezhutněný písek, zatížená silou a momentem, 

které jsou následně přepočteny na obvod desky v podobě měrné síly a měrného momentu.  

Veškeré geometrické rozměry, materiálové vlastnosti a silové účinky jsou uvedeny 

v Tab. 2. Tyto hodnoty se neměnily a byly brány u všech řešení za pevně dané. V případě 

geometrických rozměrů a silových účinků byly tyto získány z experimentálního měření a 

následně užity při analytickém a numerickém řešení. 

Měrný moment byl stanoven dle vztahu 

𝑚 =
12𝑀𝑖

2𝜋𝑅
, (4) 

měrná síla 

𝑓 =
𝑚𝐶𝐸𝐿𝐾𝑔

2𝜋𝑅
, (5) 

kde 𝑚𝐶𝐸𝐿𝐾 [𝑘𝑔] je celková hmotnost zatěžovacího přípravku a 𝑔 = 9,81 𝑚𝑠−2 

gravitační zrychlení. Moment 𝑀 byl vynásoben 12-ti, protože se jedná o moment vyvolaný 

jedním sloupkem a celkový počet sloupků je 12, viz kapitola 6. S ohledem na možnosti 

měření byl brán důraz na dva významné body: střed desky a okraj desky. V těchto bodech 

byly hodnoty průhybu zaznamenávány a srovnávány napříč jednotlivými přístupy. Každé 

řešení obsahovalo čtyři sady zatížení, lišící se velikostí měrného momentu. Náčrt úlohy viz 

Obr. 4, geometrické rozměry, materiálové vlastnosti a silové účinky viz Tab. 2. 

 

Obr. 4 Náčrt řešené úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
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Tab. 2 Geometrické rozměry, materiálové vlastnosti a zatížení 

Veličina Jednotka Hodnota 

Poloměr desky 𝑅 [𝑚] 0,3 

Výška desky ℎ [𝑚] 0,003 

Modul pružnosti desky 𝐸 [𝑃𝑎] 2,1 ∙ 1011 

Poissonovo číslo 𝜇 [−] 0,33 

Hustota materiálu desky 𝜌 [𝑘𝑔𝑚−3] 7850 

Modul stlačitelnosti podloží 𝐾 [𝑁𝑚−3] 9 × 106 

Moment 𝑀[𝑁𝑚] 0,789 1,052 1,315 1,578 

Síla 𝐹 [𝑁] 194,2 

Měrný moment 𝑚 [𝑁] 5,025 6,700 8,376 10,051 

Měrná síla 𝑓 [𝑁𝑚−1] 103,133 

5. ANALYTICKÉ PŘEŠENÍ KRUHOVÉ DESKY NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ 

Mnoho rozličných úloh technické praxe lze pro potřebu řešení zjednodušit na řešení 

tzv. desky. Pozornost je věnována tenké, rotačně symetrické kruhové desce, uložené na 

pružném podloží, viz [26] a [27]. Za předpokladu, že je deska tenká, homogenní a izotropní a 

při uvažování malých deformací a platnosti Hookova zákona, je průhyb desky 𝑣 [𝑚] dán 

diferenciální rovnicí 

𝐺∇𝐼𝑉𝑣 = 𝑝 − 𝐾𝑣, (6) 

Člen 𝐺 [𝑁𝑚] zde představuje ohybovou tuhost desky a je možné jej vyjádřit jako 

𝐺 =
𝐸ℎ3

12(1 − 𝜇2)
, (7) 

přičemž význam jednotlivých členů je následující: 

 𝑝 [𝑃𝑎] spojitý tlak, 

 𝐾 [𝑁𝑚−3] modul stlačitelnosti podloží, 

 ℎ [𝑚] výška desky, 

 𝜇 [– ] Poissonovo číslo, 

 𝐸 [𝑃𝑎] modul pružnosti. 

Předpokládá-li se rotační souměrnost desky, jsou 𝑝 [𝑃𝑎] a 𝐾 [𝑁𝑚−3] funkcí pouze 

poloměru 𝑟 [𝑚]. Měrné ohybové momenty a měrné posouvající síly jsou následně vyjádřeny, 

viz [8] a [27] 
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𝑚𝑟 = −𝐺 [
𝑑2𝑣

𝑑𝑟2
+ 𝜇

1

𝑟

𝑑𝑣

𝑑𝑟
], (8) 

𝑚𝜃 = −𝐺 [𝜇
𝑑2𝑣

𝑑𝑟2
+

1

𝑟

𝑑𝑣

𝑑𝑟
], (9) 

𝑚𝑟𝜃 = 𝑚𝜃𝑟 = 0, (10) 

𝑡𝑟 = −𝐺 [
𝑑3𝑣

𝑑𝑟3
+

𝑑

𝑑𝑟
(

1

𝑟

𝑑𝑣

𝑑𝑟
)], (11) 

𝑡𝜃 = 0. (12) 

Při zavedení substituce 

𝜆4 =
𝐾

𝐺
 , (13) 

lze rovnici (1) zapsat ve tvaru 

∇(𝜉)
4 𝑣 + 𝑣 =

𝑝

𝜆4𝐺
, (14) 

kde 

𝜉 = 𝜆𝑟, 

∇(𝜉)
2 =

𝑑2

𝑑(𝜉)2
+

1

𝜉

𝑑

𝑑(𝜉)
. 

(15) 

Řešení rovnice (14) se skládá z řešení homogenního a partikulárního integrálu 

diferenciální rovnice. S užitím Kelvinova označení pro reálnou a imaginární část Besselových 

funkcí s komplexními argumenty má rovnice (14) řešení 

𝑣 = 𝐴𝑏𝑒𝑟(𝜉) + 𝐵𝑏𝑒𝑖(𝜉) + 𝐶𝑘𝑒𝑟(𝜉) + 𝐷𝑘𝑒𝑖(𝜉) + 𝑣1. (16) 

Integrační konstanty 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 [𝑚] je nutno volit tak, aby řešení vyhovovalo daným 

okrajovým podmínkám. Partikulární integrál rovnice (16) 𝑣1 je závislý na tvaru funkce 

𝑝 = 𝑝(𝑟). Za předpokladu, že je spojité zatížení konstantní, tedy 𝑝 = 𝑝0, je partikulární 

integrál roven 

𝑣1 =
𝑝0

𝐾
 . (17) 

Deska je zatížená pouze měrným momentem a měrnou posouvající silou, tzn.  

𝑝 = 𝑝0 = 0 a v rovnici (16) 𝑣1 = 0, viz (17). 

Okrajové podmínky vycházejí z uložení desky: 

 uprostřed desky, kde 𝑟 = 0, je nulové natočení a nulová posouvající síla, tedy platí: 

𝜉 = 0 ⇒  
𝑑𝑣

𝑑𝑟
= 0, 𝑡𝑟 = 0, (18) 



 

 

11 

 na okraji desky, kde 𝑟 = 𝑅, je posouvající síla rovna síle 𝐹 a měrný moment roven 

zadanému momenty 𝑀. Pro měrné veličiny pak platí okrajové podmínky:  

𝜉 = 𝜆𝑅 ⇒  𝑡𝑟(𝑟=𝑅) = 𝑡𝑟(𝜉=𝜆𝑅) =
𝐹

2𝜋𝑅
, 𝑚𝑟(𝑟=𝑅) = 𝑚𝑟(𝜉=𝜆𝑅) =

𝑀

2𝜋𝑅
 . (19) 

Z podmínek (18) plyne 

𝐶 = 𝐷 = 0, (20) 

zbývající integrační konstanty 𝐴 a 𝐵, je nutno stanovit z okrajových podmínek (19), 

derivovaní rovnice (16), kdy se dosadí 𝐶 = 𝐷 = 𝑣1 = 0, tedy 

𝑣 = 𝐴𝑏𝑒𝑟(𝜉) + 𝐵𝑏𝑒𝑖(𝜉). (21) 

Provedením derivací a následným dosazením do (8), (9) a (11) plyne: 

𝑚𝑟𝜆2

𝐾
= 𝐴 [𝑏𝑒𝑖(𝜉) + (1 − 𝜇)

1

𝜉
𝑏𝑒𝑟′(𝜉)] − 𝐵 [𝑏𝑒𝑟(𝜉) − (1 − 𝜇)

1

𝜉
𝑏𝑒𝑖′(𝜉)], (22) 

𝑚𝜃𝜆2

𝐾
= 𝐴 [𝜇𝑏𝑒𝑖(𝜉) − (1 − 𝜇)

1

𝜉
𝑏𝑒𝑟′(𝜉)] − 𝐵 [𝜇𝑏𝑒𝑟(𝜉) + (1 − 𝜇)

1

𝜉
𝑏𝑒𝑖′(𝜉)], (23) 

𝑡𝑟𝜆

𝐾
= 𝐴𝑏𝑒𝑖′(𝜉) − 𝐵𝑏𝑒𝑟′(𝜉). (24) 

Integrační konstanty se stanoví z (22), (24) a okrajové podmínky (19): 

𝐴 =
𝜆

2𝜋𝑅𝐾

𝐹[𝜆𝑅𝑏𝑒𝑟(𝜆𝑅) − (1 − 𝜇)𝑏𝑒𝑖′(𝜆𝑅)] − 𝜆2𝑀𝑅𝑏𝑒𝑟′(𝜆𝑅)

𝜆𝑅[𝑏𝑒𝑖′(𝜆𝑅)𝑏𝑒𝑟(𝜆𝑅) − 𝑏𝑒𝑟′(𝜆𝑅)𝑏𝑒𝑖(𝜆𝑅)] − (1 − 𝜇) [(𝑏𝑒𝑟′(𝜆𝑅))
2

+ (𝑏𝑒𝑖′(𝜆𝑅))
2

]
 , (25) 

𝐵 =
𝜆

2𝜋𝑅𝐾

𝐹[𝜆𝑅𝑏𝑒𝑖(𝜆𝑅) + (1 − 𝜇)𝑏𝑒𝑟′(𝜆𝑅)] − 𝜆2𝑀𝑅𝑏𝑒𝑖′(𝜆𝑅)

𝜆𝑅[𝑏𝑒𝑖′(𝜆𝑅)𝑏𝑒𝑟(𝜆𝑅) − 𝑏𝑒𝑟′(𝜆𝑅)𝑏𝑒𝑖(𝜆𝑅)] − (1 − 𝜇) [(𝑏𝑒𝑟′(𝜆𝑅))
2

+ (𝑏𝑒𝑖′(𝜆𝑅))
2

]
.  (26) 

Následným řešením získáme průběh průhybu a natočení na poloměru 𝑟. Na Graf 1 je 

vykreslený průhyb při zatížení měrným momentem 𝑚 = 10,051 𝑁. 
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Graf 1 Průhyb desky při zatížení měrným momentem 𝑚 = 10,051 𝑁 a měrnou silou 

𝑓 = 103,133 𝑁𝑚−1 

 

Tab. 3 Přehled získaných výsledků 

Měrný moment 𝒎 [𝑵] 𝟓, 𝟎𝟐𝟓 𝟔, 𝟕𝟎𝟎 𝟖, 𝟑𝟕𝟔 𝟏𝟎, 𝟎𝟓𝟏 

P
rů

h
y
b

 

𝒗
 [

𝒎
𝒎

]  

Střed desky (𝒓 = 𝟎) 0,117 0,162 0,216 0,273 

Okraj desky (𝒓 = 𝑹) 1,094 1,046 0,998 0,972 

6. EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ RŮHYBU DESKY NA PUŽNÉM PODLOŽÍ 

Dosažitelné cíle měření jsou závislé na laboratorních podmínkách. Jedním 

z důležitých požadavků je jednoduché, opakovatelné a finančně nenáročné měření. 

Na základě výše uvedeného bylo jako primární cíl stanoveno zhotovení přípravku pro 

zatížení kruhových desek na pružném podloží, které jsou zatíženy měrným momentem a silou 

tak, aby deska byla minimálně ovlivněna z hlediska geometrie a fyzikálních vlastností. Dále 

bylo požadováno změřit průhyb desky ve dvou významných bodech, tedy ve středu a na 

okraji desky. Dalším požadavkem na měřící aparaturu byla možnost měřit jak kladné, tak i 

záporné průhyby. 

S ohledem na výrobní možnosti, především na toleranci rovinnosti a na tuhost desky, 

byla zvolna ocelová deska o průměru 600 𝑚𝑚 a tloušťce 3 𝑚𝑚. Deska včetně zatěžovacího 

přípravku je umístěna v izolovaném dřevěném boxu, umožňujícím provádět měření i na 

vlhkých či mokrých podložích. Kladný směr průhybu byl zvolen směrem dolů, tzn., 

zatlačování do podloží způsobí kladnou výchylku, viz Obr. 5. 

Průhyb v [mm] 

Poloměr r [mm] 
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Obr. 5 Náčrt boxu s deskou – nárys (vlevo) a půdorys 

6.1. ZATĚŽOVACÍ PŘÍPRAVEK 

Pro spojení přípravku s deskou, byly použity magnety, na kterých jsou umístěny tyče a 

otočné hlavy. Celek tak tvoří sloupky, které jsou vzájemně svázány a stahovány do středu 

desky, viz Obr. 6.  

 

Obr. 6 Princip zatěžování měrným momentem: nezatížená deska (vlevo) 𝐹𝑀 = 0 𝑁 →
 𝑚 = 0 𝑁, zatížená deska (vpravo) 𝐹𝑀 ≠ 0 𝑁 →  𝑚 ≠ 0 𝑁  

Takto je vyvoláno zatížení silou a momentem. V případě, že je počet sloupků po 

obvodu dostatečně velký, lze toto zatížení považovat za rovnoměrně rozložené po obvodu, a 

tudíž je považovat za zatížení měrným momentem a silou, viz Obr. 7, vzniklou chybu lze 

zanedbat. Celkový sloupků byl zvolen na 12, jsou rozmístěny na poloměru 𝑟𝐹. Hodnoty 

měrných momentů odpovídají vztahům (4) a (5). 

 

Obr. 7 Rozložení sloupků po obvodu desky (půdorys) 
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Každý sloupek se skládá z magnetu, malých podložek, tyče, hlavice, čepu, podložky a 

křídlové matice, viz náčrt Obr. 8. Hlavice je volně nasazená na tyč a může se na ni otáčet. 

Tím je dosaženo toho, že všechny sloupky budou stahovány přímo do středu desky. V případě 

drobné nepřesnosti při montáži se hlavice natočí a zajistí se tak, aby se radiální síly stahující 

sloupky střetávaly v jednom bodě. 

Rameno momentu, tzn. vzdálenost mezi deskou a středem čepu je 263 𝑚𝑚. 

 

Obr. 8 Náčrt sloupku 

Spojení všech 12-ti tyčí zajišťuje drát o průměru 0,5 𝑚𝑚, který je namotáván na 

rumpál nad středem desky do středového členu, viz náčrt Obr. 9. Samovolnému uvolnění 

zabraňuje kolík zasunutý do středového členu. 

K měření radiálních sil 𝐹𝑀, které vznikají mezi středovým členem a sloupky slouží 

pružinové siloměry. Vzhledem k náročnosti na jejich přesné umístění, nejsou siloměry na 

všech spojnicích sloupků a středového členu, ale jen na 6-ti z nich tak, aby byla pokryta každá 

dvojice sloupků napříč deskou přes středový člen. 

 
 

Obr. 9 Náčrt středového členu (vlevo) a rozložení siloměrů 
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Obr. 10 Přípravek pro zatěžování měrným momentem a silou 

6.2. MĚŘÍCÍ AMARATURA 

Měřící aparatura se skládá ze dvou kontaktních úchylkoměrů RF256 Series, 

připojených na měřicí a vyhodnocovací stanici s mikroprocesorem STM32F4. Zapojení a 

další možnosti měřící aparatury jsou uvedeny např. v [55], [56]. 

Úchylkoměry mají rozsah měření 0 ÷  55 𝑚𝑚, přičemž jejich přesnost je 0,5 𝜇𝑚. 

Jsou přišroubovány na konzoli, která je prostrčená skrz dno dřevěného boxu. Jejich hroty jsou 

od sebe vzdáleny 300 𝑚𝑚 tak, aby jeden mohl být uprostřed desky a druhý na jejím okraji.  

Vzhledem k prašnému prostředí bylo nutné úchylkoměry dokonale utěsnit a zabránit 

tak vniknutí jemného prachu mezi pohyblivé komponenty. Izolaci představují plastové trubky, 

plastová láhev a sáčky, viz Obr. 11. 

 

Obr. 11 Schéma uchycení a utěsnění úchylkoměrů RF256 Series 
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6.3. POSTUP MĚŘENÍ 

Pro provedení úspěšného měření je třeba dodržet správný sled úkonů. Je možno 

postupovat podle následujících kroků: 

1. Kontrola, jestli jsou úchylkoměry zaizolovány. Pokud ano, je možno box 

vyplnit zvoleným materiálem. Důraz je kladen na rovnoměrné plnění, aby 

nedošlo k vychýlení ochranných trubek u úchylkoměrů. Podloží je zasypáno 

těsně nad úroveň těchto trubek. 

2. Zapojení úchylkoměrů k digitálnímu výstupu. Jakmile je podloží zasypáno do 

požadované výšky a vyrovnáno do vodorovné roviny, je na podloží položena 

analyzovaná kruhová deska. Veškeré naměřené průhyby jsou vynulovány a 

tato poloha je nastavena jako výchozí stav. 

3. Deska je vyjmuta a jsou na ni postupně montovány sloupky. K montáži musí 

dojít mimo box, aby nebylo podloží a úchylkoměry ovlivněny případnými rázy 

a nerovnoměrným zatěžováním okrajů desky při postupné montáži. Mezi 

sloupky je položena polystyrénová výplň, na kterou je uložen středový člen. 

Polystyrénová výplň zůstává na analyzované desce po celou dobu měření, 

protože jeho hmotnost je zanedbatelná vůči hmotnosti sloupků. Nyní je možno 

pomocí drátu propojit středový člen se sloupky a upevnit pružinové siloměry. 

4. Při zkušebním otočením rumpálu, je možno zjistit, jestli se veškeré sloupky 

stahují rovnoměrně. Drobná nepřesnost se odstraní posunutím magnetu po 

desce do příznivější polohy nebo složitějším povolením či přitažením drátu. 

Pokud je vše vycentrováno a sloupky se stahují rovnoměrně, přistoupí se 

k přilepení magnetů k desce. Přilepení zabrání posunutí sloupků po desce 

v radiálním směru. Pro malé zatěžovací momenty není přilepení magnetů 

nezbytně nutné. 

5. Deska osazená sloupky se položí na pružné podloží tak, aby její střed a okraj 

byly nad hroty úchylkoměrů, viz Obr. 12. Deska je natočená tak, aby hrot 

krajního snímače směřoval do prostoru mezi sloupky, tzn. do poloviny délky 

oblouku obrysu části desky mezi dvěma sloupky, úhel mezi sloupky je 30°, 

hrot je umístěn do úhlu 15° vůči sloupkům. 

 

Obr. 12 Kruhová deska na pružném podloží osazená přípravkem pro zatěžování měrným 

momentem a silou 
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6.4. VÝSLEDKY ZÍSKANÉ MĚŘENÍM 

Prvotním výstupem je zatížení pouze od síly, tzn., sloupky jsou volně na desce a 

nejsou k sobě stahovány, tj. zatížení jen měrnou silou 𝑓 a vlastní hmotností desky. Následně 

bylo otáčeno rumpálem, čímž dochází k navinutí drátů a vzniká radiální síla, která indikuje 

měrný moment 𝑚. Postupně byly zaznamenávány hodnoty průhybů na ve středu a na okraji 

desky. K těmto hodnotám byly přiřazovány velikosti sil, odečtených na pružinových 

siloměrech. Z těch byly následně dopočítány hodnoty momentu 𝑀 a následně měrného 

momentu 𝑚. Měrný moment je dopočítán ze vztahu (4). 

Tab. 4 Přehled získaných výsledků 

Radiální síla 𝑭𝑴 [𝑵] 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 

Měrný moment 𝒎 [𝑵] 𝟓, 𝟎𝟐𝟓 𝟔, 𝟕𝟎𝟎 𝟖, 𝟑𝟕𝟔 𝟏𝟎, 𝟎𝟓𝟏 

P
rů

h
y
b

 

𝒗
 [

𝒎
𝒎

]  

Střed desky (𝒓 = 𝟎) 0,127 0,141 0,251 0,294 

Okraj desky (𝒓 = 𝑹) 1,116 1,101 1,082 1,076 

Z Tab. 4 vyplývá závislost průhybu na konstantní síle 𝑓 a proměnlivém měrném 

momentu 𝑚. Největší průhyby jsou na obvodu desky. Tyto průhyby se se zvyšováním 

měrného momentu 𝑚 příliš nemění, mají však klesající tendenci. Nejmenší průhyby jsou ve 

středu desky, mají rostoucí tendenci se zvětšujícím se měrným momentem 𝑚.  

V průběhu měření bylo dosaženo limitní hodnoty zatížení momentem. Po překonání 

hranice 𝐹𝑀 = 6 𝑁, které působily na sloupky, došlo k odlepení jednoho z nich, a tím 

k narušení rovnoměrného rozložení zatížení po obvodu. Po předchozích zkušenostech lze jako 

hlavní příčinu označit umístění magnetu. Byl příliš na okraji desky, proto se k dané části 

dostalo méně lepidla a magnet se následně odlepil, viz Obr. 13. Volbou jiného lepidla by se 

dala limitní hodnota síly 𝐹𝑀 zvýšit. 

 

Obr. 13 Ukončení experimentu (odlepení sloupku), 𝐹𝑀 > 6𝑁 
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6.5. DOPLŇKOVÉ MĚŘENÍ – VÝZKUM ZMĚN CHOVÁNÍ PODLOŽÍ V 

ČASE 

Měřící aparaturu lze použít pro měření dalších způsobů zatížení kruhové desky a 

neomezuje se jen na zatížení měrným momentem a silou, uvedených v předcházejících 

pasážích kapitoly 6. V doplňkovém měření bylo provedeno řešení časové závislosti změny 

chování v podloží. Byly studovány změny průhybu v čase (podobnost s přechodovou 

charakteristikou), neboli „sedání“ podloží. Opět byl měřen průhyb desky ve dvou 

významných bodech: ve středu a na okraji desky, viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

ěření bylo rozděleno do dvou fází a probíhalo celkem 10 𝑚𝑖𝑛, přičemž v čase 0 až 2 𝑚𝑖𝑛 

byla vzorkovací frekvence 5 𝑠 a v čase 2 až 10 𝑚𝑖𝑛 byla vzorkovací frekvence 1 𝑚𝑖𝑛. 

V prvé fázi byla deska volně položena na podloží a byl zjišťován jeho pokles. V této 

fázi nebyl zaznamenán žádný pokles ani po uplynutí časového intervalu 10 𝑚𝑖𝑛, proto bylo 

přistoupeno k druhé fázi experimentu.  

Druhá fáze předpokládá postupné zatěžování závažím o hmotnosti 1;  2;  3;  4,5;  7 a 

10 𝑘𝑔 na kruhové ploše o průměru 160 𝑚𝑚, viz Obr. 14.  

 

Obr. 14 Doplňkové měření: schéma měření 

Ze získaných výsledků je zřejmé, že čím větší hmotnost závaží, tím je delší 

přechodový stav a trvá déle, než nastane stav ustálený neboli statická charakteristika. U 

nižších hmotností (1, 2 a 3 𝑘𝑔) nastává ustálený stav téměř okamžitě. Je to způsobeno malým 

rozdílem v hmotnostech mezi samotnou deskou (6,7 𝑘𝑔) a deskou s tímto závažím. 

7. NUMERICKÉ ŘEŠENÍ DESKY NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ 

Snahou numerického modelování je postihnout problematiku experimentálního měření 

a analytického řešení. Z tohoto důvodu byly vytvořeny dva výpočtové modely pro numerické 

řešení. Jejich rozdíl spočívá v ploše, na kterou je aplikována okrajová podmínka představující 

pružné podloží. Analytický výpočet předpokládá plné podepření desky, zatímco pro potřeby 

experimentálního měření byly vytvořeny v podloží díry, do kterých byly vsunuty kontaktní 

úchylkoměry, a deska zde není podepřena. Tato místa byla zahrnuta i do numerického řešení 

tím, že na ně nebylo aplikováno pružné podloží. 

Aby bylo možno jednotlivé modely od sebe odlišit, je model s plným podepřením 

desky, jak uvažuje analytické řešení, viz kapitola 5, dále nazýván MKP1. Model, který 
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předpokládá vynechání podloží v místech, kde jsou umístěny kontaktní úchylkoměry,  

viz kapitola 6, je dále nazýván MKP2. 

 

Obr. 15 Aplikace okrajové podmínky představující pružné podloží: model MKP1 (vlevo) 

a model MKP2 (vpravo) 

7.1. VOLBA ZPŮSOBU MODELOVÁNÍ A MATERIÁLOVÝ MODEL 

Pro řešení byl zvolen 3D objemový prvek. Vzhledem k nízké náročnosti úlohy na 

výpočetní hardware nebylo přistoupeno k využití symetrie.  

Materiál byl uvažován jako homogenní, izotropní a lineární. Vstupní data jsou 

uvedena v Tab. 2, v kapitole 4. 

7.2. GEOMETRICKÝ MODEL A JEHO DISKRETIZACE 

Byl vytvořen geometrický model, který se co nejvíce přibližuje experimentálnímu 

měření. Do modelu byly zahrnuty sloupky, na které bude aplikováno zatížení silou, které 

vyvolává zatížení měrným moment. Hustota materiálu sloupků byla upravena, aby jejich 

hmotnost odpovídala skutečnému zatížení dle experimentálního měření, tzn., hmotnost 

každého sloupku byla 1,65 𝑘𝑔. 

Úloha byla diskretizována 3D objemovými 20-ti uzlovými izoparametrickými prvky. 

Diskretizovaný model čítá 239568 prvků, což odpovídá 1108260 uzlům. 

  

Obr. 16 Geometrický model (vlevo) a jeho diskretizace 
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7.3. OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Kinematické okrajové podmínky představuje aplikace pružného podloží na všechny 

uzly náležící dolní ploše desky v podobě modulu stlačitelnosti podloží 𝐾 = 9 × 106 𝑁𝑚−3, 

pro model MKP1. U modelu MKP2 byly vynechány uzly na plochách, představující otvory, 

kterými jsou prostrčeny kontaktní úchylkoměry. Druhou okrajovou podmínkou je odebrání 

posuvu ve směru osy X a Y uzlům na ose desky. 

Silové okrajové podmínky představuje zatížení silou, které je zprostředkováno 

hmotností sloupků. Zatížení momentem představují radiální síly 𝐹𝑀 směřující do středu 

desky. Každá síla má velikost 3, 4, 5 a 6 𝑁, což odpovídá měrnému momentu 

5,025;  6,700;  8,376 a 10,051 𝑁. Také byla zohledněna vlastní hmotnost desky v podobě 

gravitačního zrychlení 𝑔 = 9,81 𝑚𝑠−2. 

7.4. VÝSLEDNÉ HODNOTY 

Cílem numerického řešení bylo získat průhyb ve směru osy Y. Na Obr. 17 a Obr. 18 

jsou uvedeny průhyby desky ve směru osy Y při zatížení měrným momentem 𝑚 = 10,051 𝑁  

pro výpočtový model MKP1. Na Obr. 19 a Obr. 20 jsou uvedeny průhyby 𝑣 [𝑚𝑚] desky ve 

směru osy Y při zatížení měrným momentem 𝑚 = 10,051 𝑁 pro výpočtový model MKP2. 

Deformace desky jsou zvětšeny v měřítku tak, aby bylo patrnější znázornění výsledného 

průhybu. Výpočtový software Ansys uvádí výsledné posuvy se záporným znaménkem, jedná 

se o posuvy v záporném smyslu osy Y. Pro potřeby vyhodnocení a následného srovnání jsou 

průhyby brány již v absolutní hodnotě. 

Tab. 5 Přehled získaných výsledků pro model MKP1 

Měrný moment [𝑵] 𝟓, 𝟎𝟐𝟓 𝟔, 𝟕𝟎𝟎 𝟖, 𝟑𝟕𝟔 𝟏𝟎, 𝟎𝟓𝟏 

P
rů

h
y
b

 

𝒗
 [

𝒎
𝒎

]  

Střed desky (𝒓 = 𝟎) 0,158 0,210 0,260 0,309 

Okraj desky (𝒓 = 𝑹) 1,134 1,055 1,002 0,953 

 

Tab. 6 Přehled získaných výsledků pro model MKP2 

Měrný moment [𝑵] 𝟓, 𝟎𝟐𝟓 𝟔, 𝟕𝟎𝟎 𝟖, 𝟑𝟕𝟔 𝟏𝟎, 𝟎𝟓𝟏 

P
rů

h
y
b

 

𝒗
 [

𝒎
𝒎

]  

Střed desky (𝒓 = 𝟎) 0,166 0,216 0,267 0,318 

Okraj desky (𝒓 = 𝑹) 1,110 1,058 1,005 0,956 
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Obr. 17 Model MKP1, průhyb desky 𝑣, zatížení měrným momentem 𝑚 = 10,051 𝑁 

 

 

Obr. 18 Model MKP1, průhyb desky 𝑣, zatížení měrným momentem 𝑚 = 10,051 𝑁 
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Obr. 19 Model MKP2, průhyb desky 𝑣, zatížení měrným momentem 𝑚 = 10,051 𝑁 

 

 

Obr. 20 Model MKP2, průhyb desky 𝑣, zatížení měrným momentem 𝑚 = 10,051 𝑁 
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8. SROVNÁNÍ ANALYTICKÉHO A NUMERICKÉHO ŘEŠENÍ KRUHOVÉ 

DESKY NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ S EXPERIMENTÁLNÍM MĚŘENÍM 

V Tab. 7 jsou uvedeny hodnoty průhybů ve středu desky a v Tab. 8 na okraji desky, 

získané pomocí analytického, experimentálního a numerického řešení. Dále je zde uvedena 

relativní chyba, která je vztažena k experimentálnímu měření. Po srovnání dat lze konstatovat, 

že ve středu desky se experimentálnímu měření nejvíce blíží řešení analytické. Zatímco 

numerické řešení zde dosahuje nejvyšší odchylky, až −53,19 % u modelu MKP2. Na okraji 

desky vykazují všechny přístupy k řešení velmi dobrou shodu. Se vzrůstajícím měrným 

momentem se relativní chyby zvětšují. 

Nejnižší průměrné chyby bylo dosaženo mezi experimentálním a analytickým řešením 

ve středu desky 3,51 %. Naproti tomu nejhorší shody bylo dosaženo mezi experimentálním 

měřením a numerickým řešením u modelu MKP2 ve středu desky −24,61 %. Nejnižších 

rozdílů mezi jednotlivými průměrnými chybami bylo dosaženo na okraji desky, kde se chyba 

pohybovala od 5,46 % až do 6,07 %. Numerické modely MKP1 a MKP2 se vzájemně nijak 

významně neliší. Ve středu desky dosahují všechna řešení největší odchylky pro měrný 

moment 𝑚 = 6,700 𝑁.  

U numerického řešení nelze ani u jednoho modelu vypozorovat konkrétní progres 

snižování či zvyšování odchylky. U experimentálního měření s narůstajícím měrným 

momentem narůstá také odchylka od analytického řešení. 

Tab. 7 Přehled získaných výsledků ve středu desky (𝑟 = 0) 

Měrný moment [𝑵] 𝟓, 𝟎𝟐𝟓 𝟔, 𝟕𝟎𝟎 𝟖, 𝟑𝟕𝟔 𝟏𝟎, 𝟎𝟓𝟏 
Průměrná 

chyba [%] 

Experimentální měření 

𝒗(𝒓 = 𝟎) [𝒎𝒎] 
0,127 0,141 0,251 0,294 − 

Analytické řešení  

𝒗(𝒓 = 𝟎) [𝒎𝒎] 
0,117 0,162 0,216 0,273 − 

Relativní chyba 

analyt. řešení  [%] 
7,87 −14,89 13,94 7,14 3,51 

MKP1 

 𝒗(𝒓 = 𝟎) [𝒎𝒎] 
0,158 0,210 0,260 0,309 − 

Relativní chyba MKP1 

[%] 
−24,41 −48,93 −3,59 −5,10 −20,51 

MKP2  

𝒗(𝒓 = 𝟎) [𝒎𝒎] 
0,166 0,216 0,267 0,318 − 

Relativní chyba MKP2 

[%] 
−30,70 −53,19 −6,37 −8,16 −24,61 
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Tab. 8 Přehled získaných výsledků na okraji desky (𝑟 = 𝑅) 

Měrný moment [𝑵] 𝟓, 𝟎𝟐𝟓 𝟔, 𝟕𝟎𝟎 𝟖, 𝟑𝟕𝟔 𝟏𝟎, 𝟎𝟓𝟏 
Průměrná 

chyba [%] 

Experimentální měření 

𝒗(𝒓 = 𝑹) [𝒎𝒎] 
1,116 1,101 1,082 1,076 − 

Analytické řešení  

𝒗(𝒓 = 𝑹) [𝒎𝒎] 
1,094 1,046 0,998 0,973 − 

Relativní chyba 

analyt. řešení  [%] 
1,97 4,99 7,76 9,57 6,07 

MKP1  

𝒗(𝒓 = 𝑹) [𝒎𝒎] 
1,134 1,055 1,002 0,953 − 

Relativní chyba MKP1 

[%] 
−1,16 4,17 7,39 11,43 5,46 

MKP2  

𝒗(𝒓 = 𝑹) [𝒎𝒎] 
1,110 1,058 1,005 0,956 − 

Relativní chyba MKP2 

[%] 
0,53 3,90 7,11 11,15 5,67 

Získaná řešení byla zakreslena do Graf 2 a Graf 3, a proložena polynomem druhého 

řádu v závislosti na měrném momentu 𝑚. Z grafického zobrazení průhybu ve středu desky je 

patrno, že numerická řešení udávají vůči experimentálnímu měření větší průhyby, řešení je 

konzervativnější, viz Graf 2. U okraje desky převládá shoda mezi analytickým a oběma MKP 

řešeními. Experimentální měření udává převážně větší průhyby, viz Graf 3. 

Graf 2 Zobrazení získaných řešení ve středu desky (𝑟 = 0) 
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Graf 3 Zobrazení získaných řešení na okraji desky (𝑟 = 𝑅) 

 

9. ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA 

Autor disertační práce se setkal s problematikou pružného podloží v dříve řešených 

akademických úlohách, a také při řešení úloh technické praxe. Řešená problematika 

konstrukcí na pružném podloží se dá rozdělit na dvě základní kategorie:  

a) Aplikace metody SBRA na analytické vztahy, 

b) Numerické modelování, především metoda konečných prvků. 

9.1. SROVNÁNÍ DVOU KONSTRUKČNÍCH VARIANT SPIRÁLOVÉ SKŘÍNĚ 

VENTILÁTOROVÉHO MLÝNA Z HLEDISKA JEJICH NAPJATOSTI A 

DEFORMACE 

Jedná se o diplomovou práci úspěšně obhájenou v roce 2010, vedoucí prof. Ing. 

Jaroslav Zapoměl, DrSc, viz [58]. Práce byla vypracována na základě požadavku společnosti 

Ivitas, a.s. Primárním cílem bylo z hlediska napjatosti a deformace porovnat dvě konstrukční 

varianty spirálové skříně ventilátorového mlýna s uvážením provozního zatížení. Materiálový 

model ocele byl uvažován jako nelineární. Výpočtový model dále obsahoval nelinearity 

v podobě kontaktního spojení různých částí technické soustavy. Na dosedací plochy patek 

byla aplikovaná okrajová podmínka simulující tuhost betonového podloží, modul 

stlačitelnosti podloží byl volen 𝐾 = 1,47 ∙ 1010𝑁𝑚−3. Úloha čítala přibližně 750 000 rovnic. 

Provedením analýz se dospělo k závěru, že nově navrhovaná varianta je s tou původní 

srovnatelná v rozložení teplot a velikosti a směru posuvů. Rozdíl je patrný při srovnáni 

redukovaného napětí dle hypotézy HMH a velikosti plastických zón. U původní varianty 

hodnota redukovaného napětí dosahuje až 371 𝑀𝑃𝑎, přičemž u nově navrhované varianty je 

zaznamenán pokles až na 286 𝑀𝑃𝑎, viz Obr. 21. Obě hodnoty se nacházejí nad mezí kluzu 
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dané oceli a teplotě, tedy 200 𝑀𝑃𝑎. V obou případech se jedná o lokální špičky hodnot napětí 

a při srovnání velikosti plastických zón, je zřejmé, že u nově navrhované varianty jsou tyto 

hodnoty zanedbatelné a lze jasně konstatovat, že je z hlediska napjatosti a deformace 

způsobené provozním zatížením příznivější. 

 

Obr. 21 Rozložení redukovaného napětí dle hypotézy HMH pro nově navrhované 

konstrukční řešení 

Na základě vypracované úlohy byl publikován odborný článek na konferenci 

Mechanical Structures and Foundation Engineering 2010 v Ostravě v roce 2010, viz [59]. 

Úloha byla také publikována v knize Nosníky a rámy na pružném podkladu 3 v roce 2011,  

viz [3]. 

9.2. PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE TRUSS STRUCTURES AND 

STRUCTURES ON ELASTIC FOUNDATION 

Tato práce byla vypracována s kolegou Ing. Milanem Siverou na studijním pobytu na 

univerzitě Università degli Studi di Salerno (UNISA) v Itálii v roce 2011, viz [60]. Skládá se 

ze tří dílčích úloh, které byly vyřešeny a dále publikovány v knize Nosníky a rámy na 

pružném podkladu 3 v roce 2011, viz [3]. 

První úloha využívá analytické vztahy dle teorie 1. a 2. řádu pro výpočet napětí a úhlu 

sklonu 𝛾 u prutové soustavy zatížené silou 𝐹, s uvážením oteplení, viz Obr. 22. Tyto 

analytické vztahy byly převedeny do software Anthill a pomocí metody SBRA byl proveden 

pravděpodobnostní posudek spolehlivosti konstrukce pro 107 simulací. Veškeré vstupní 

parametry měly nahodilý charakter zadaný v podobě histogramů. Následně byly výsledky 

srovnány s klasickým deterministickým přístupem. 
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Bylo zjištěno, že 24,891 % dle teorie 1. řádu a 24,238 % dle teorie 2. řádu ze všech 

možných stavů zatěžování vyvolá namáhání nad mezí kluzu u prutu 1. Při čistě 

deterministickém výpočtu nebyla překročena mez kluzu při řešení dle teorie 1. řádu, ani dle 

teorie 2. řádu. Rozdíly mezi výsledky získanými dle teorie 1. řádu a přesnější teorií 2. řádu 

jsou v tomto příkladu zanedbatelné. 

Pro řešení druhé úlohy zabývající se nosníkem na pružném podloží bylo přistoupeno 

ke spojení metody SBRA a metody počátečních parametrů. Analyzovaným objektem byl 

nosník na pružném podloží, viz Obr. 24, zatížení ohybovým momentem, smykovou sílou a 

normálovou sílou. Řešení bylo provedeno dle teorie 2. řádu s předpokladem tzv. 4. případ 

zatížení normálovou silou. Vstupní parametry tzn. geometrické rozměry, zatížení a 

materiálové vlastnosti jsou dané ohraničenými histogramy, viz Obr. 25. Cílem bylo provést 

pravděpodobnostní posudek spolehlivosti nosníku dle mezního stavu únosnosti. 

Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti byl proveden pro 107 simulací. 

 

 

 

Obr. 22 Analyzovaná prutová soustava Obr. 23 Příklad vstupních parametrů, 

histogram síly 𝐹 nahoře, histogram modulu 

pružnosti 𝐸2 dole 

 

 

 

Obr. 24  Náčrt řešeného nosníku Obr. 25 Příklad vstupních parametrů 
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Pro tuto úlohy platí řešení dané nehomogenní diferenciální rovnicí ve tvaru: 

𝐸𝐽𝑍𝑇

𝑑4𝑣

𝑑𝑥4
− 𝑁

𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
+ 𝑘𝑣 = 𝑞0. (27) 

Uprostřed nosníku (bod počátku 𝑥 = 0, viz Obr. 26) platí, že průhyb 𝑣0 = 𝑣(𝑥 = 0), 

natočení 𝑣𝑥
′ =

𝑑𝑣(𝑥=0)

𝑑𝑥
, ohybový moment 𝑀𝑜0 = 𝑀𝑜(𝑥 = 0), posouvající síla 𝑇0 = 𝑇(𝑥 = 0). 

Vyřešením úlohy bylo zjištěno, že maximální napětí v dolním vlákně (součet axiálního 

a ohybového napětí) je 𝜎𝑀𝐴𝑋 DOLNÍ =̇ 150−156
+116  𝑀𝑃𝑎 a maximální napětí v horním vlákně 

(součet axiálního a ohybového napětí) je  𝜎𝑀𝐴𝑋 𝐻𝑂𝑅𝑁Í =̇ −160−117
+156 𝑀𝑃𝑎. Bylo zjištěno, že 

s pravděpodobností 0,00603 % dojde k překročení meze kluzu u horního vlákna a 

s pravděpodobností 0,000498 % u dolního vlákna. Celková pravděpodobnost porušení je 

tedy 0,00603 %. Tato hodnota se následně srovná s hodnotou požadovanou zadavatelem. 

Třetí příklad se zabývá opět řešením nosníku na pružném podloží. Pro vyřešení 

diferenciální rovnice průhybové čáry je využito numerického modelování, kdy je nosník 

diskretizován na konečný počet dílků. Následně je pomocí metody centrálních diferencí 

stanoven průhyb v každém úseku a v software Mathcad vykreslena průhybová křivka. 

Výsledné průběhy byly srovnávány s analytickým řešením a řešením získaným MKP 

pomocí software Ansys, kde byl pro diskretizaci použit dvouuzlový izoparametrický prvek 

BEAM3, který má 3 stupně volnosti v každém uzlu (2x posuv a 1x natočení). U obou 

numerických přístupů byl nosník rozdělen na 5 a poté na 50 dílků. 

Pro řešení pomocí MCD je nutné provést diskretizaci úlohy, tzn. interval 𝑥 ∈ 〈𝑂; 𝐿〉 

rozdělit na úseky s uzly 𝑥𝑖 a s krokem ∆= 𝐿
𝑛⁄ , kde 𝑖 = 0,1, … , 𝑛. Pro stanovení okrajových 

podmínek je nutné zavést pomocné (fiktivní) uzly mimo řešený interval, tj. uzly "–2" a "–1" 

nalevo od „0“ a uzly "n+1" a "n+2" napravo od "n", viz Obr. 26.  

 

Obr. 26 Diskretizace nosníku 

Diskretizaci kontinua lze zapsat vztahem, viz [3]: 

𝑣𝑖+2 − 4𝑣𝑖+1 + (6 +
𝑘∆4

𝐸𝐽𝑍𝑇
) 𝑣𝑖 − 4𝑣𝑖−1 + 𝑣𝑖−2 = 0,   𝑖 = 0,1, … 𝑛, (28) 

Fiktivní uzly 
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přičemž rovnice průhybové křivky má tvar: 

𝑑4𝑣

𝑑𝑥4
+

𝑘𝑣

𝐸𝐽𝑍𝑇
= 0. (29) 

Následně byly srovnávány výsledné průhyby, získané MCD a MKP, s hodnotami 

průhybů získanými analytickým řešením (data čerpána z [3]), přičemž analytické řešení je 

považováno za přesné. Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že pro malý počet 

dělení je MKP výrazně přesnější než MCD. Pro větší počet dělení je přesnost obou těchto 

numerických metod srovnatelná. MCD lze však také zpřesnit diferencemi s vyšším stupněm 

aproximace, jejich konvergence je lepší. 

Závěry z řešení prvního a druhého příkladu byly publikovány na konferenci 

XII. celostátní konference se zahraniční účastí SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ v Praze v 

roce 2011, viz [62], resp. na konferenci 13
th

 International Conference APPLIED 

MECHANICS 2011 ve Velkých Bílovicích v roce 2011, viz [61].  

9.3. VÝPOČET PŘETLAKU A PODTLAKU ZÁSOBNÍKU Z2 

Spolupráce se společností CS Cabot, s.r.o. vyústila v uzavření hospodářské smlouvy 

na VŠB-TU Ostrava číslo HS339223, vedoucí doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., ING-PAED 

IGIP, zpracovávané na přelomu roku 2012 a 2013, jejíž cílem bylo stanovit maximální 

hodnoty přetlaku a podtlaku u zásobníku Z2, viz [64]. Hodnotícím kritériem zde byly 

velikosti posuvů a rozložení napětí (hlavní, radiální, axiální, redukované dle HMH). Pro 

potřeby disertační práce byla tato hospodářská smlouva rozšířena a dále zpracována.  

Jedná se o uzavřenou válcovou tenkostěnnou nádobu vyhotovenou jako svařenec 

z ocelových pásů určitých tlouštěk ustavenou na železo-betonovém základu. Uvnitř se 

skladuje kapalina s hustotou větší než voda, která se odpařuje a vytváří tak přetlak. Podtlak 

vzniká odsáváním výparů u prázdné nádoby. Bylo uvažováno i s teplotou média a teplotou 

okolí. Tímto jsou také definovány dva zatěžovací stavy: 

1. Plný zásobník, přetlak, teplota 110°𝐶 

2. Prázdný zásobník, podtlak, teplota −30°𝐶 

Pro numerické modelování byly užity skořepinové a nosníkové konečné prvky. 

Hodnota modulu stlačitelnosti podloží nebyla přesně známa, proto bylo přistoupeno 

k variantnímu řešení, kdy prvotní výpočet byl proveden se zamezením pohybu všem uzlům na 

dolní ploše dna ve vertikálním směru. Byly zadány hodnoty modulu stlačitelnosti podloží 

𝐾 = 1,6 ∙ 1010 𝑁𝑚−3, 𝐾 = 1,0 ∙ 1010 𝑁𝑚−3 a 𝐾 = 7,0 ∙ 109 𝑁𝑚−3. 

Za kritické místo z hlediska výskytu největších hodnot napětí, (nejslabší místo 

konstrukce s ohledem na zatížení) lze označit spojení válcové části a střechy zásobníku – 

místo A, viz Obr. 27. 
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Obr. 27 Celkové posuvy (vlevo) [𝑚𝑚] a rozložení radiálního napětí (vpravo) [𝑀𝑃𝑎] pro 

první zatěžovací stav, bez uvážení pružného podloží 

Po prostudování výsledů lze pozorovat, že poddajné podloží snížilo nepatrně hodnoty 

napětí v kritickém místě. Lze tedy předpokládat, že i dovolené hodnoty přetlaku a podtlaku 

budou vyšší, než když je podloží uvažováno jako dokonale tuhé. Pokles je však v tomto 

případě téměř zanedbatelný. Řešená úloha byla popsána přibližně 3 025 000 rovnicemi. 

Konkrétní hodnoty tlaků a další podrobnosti podléhající ochraně důvěrných informací, 

nemohou být zveřejněny. 

Závěry práce byly prezentovány na konferenci 15
th

 International Conference 

APPLIED MECHANICS 2013 ve Velkých Karlovicích v roce 2013, viz [64] a [65]. 

10. ZÁVĚR 

Problematika pružného podloží je velmi rozsáhlý obor. Pro potřeby disertační práce 

byla vybrána konkrétní oblast, kruhová deska na pružném podloží, které byla věnována 

pozornost. 

Disertační práce byla rozdělena do čtyř základních částí: 

1. analytické řešení kruhové desky na pružném podloží, viz kapitola 5, 

2. experimentální měření kruhové desky na pružném podloží, viz kapitola 6, 

3. numerické řešení kruhové desky na pružném podloží, viz kapitola 7, 

4. problematika řešená autorem disertační práce během prezenčního studia,  

viz kapitola 9. 

Pro potřeby experimentálního měření byl navrhnut a vyroben přípravek, který 

umožňoval zatěžování požadovaným způsobem. Kompletní výkresová dokumentace je 

součástí příloh této disertační práce. Pro měření průhybu desky v konkrétních místech  

(ve středu a na okraji desky) byla sestavena měřící aparatura. 

V jednotlivých částech byly stanoveny průhyby třemi základními přístupy ve středu  

a na okraji desky při čtyřech úrovních měrného momentu. Průhyby byly vzájemně 

A A 
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porovnávány a byla stanovena odchylka od experimentálního měření. Byly stanoveny 

relativní chyby pro každou úroveň měrného momentu a také průměrná chyba, viz Tab. 7  

a Tab. 8. Nejlepší schody, tzn., nejnižší průměrné chyby bylo dosaženo mezi experimentálním 

měřením a analytickým řešením ve středu desky (𝑟 = 0) 3,51 %. Naproti tomu nejhorší 

shody bylo dosaženo mezi experimentálním a numerickým řešením u modelu MKP2 ve 

středu desky (𝑟 = 0) −24,61 %. Nejnižších rozdílů mezi jednotlivými průměrnými chybami 

bylo dosaženo na okraji desky (𝑟 = 𝑅), kde se chyba pohybovala od 5,46 %  

až do 6,07 %. Více o porovnání všech přístupů je uvedeno v kapitole 8. 

V současné době se pracuje na patentové ochraně, kterou bude chráněn přípravek  

pro zatěžování. Autory patentní přihlášky jsou Ing. Richard Klučka, doc. Ing. Karel 

Frydrýšek, Ph.D., ING-PAED IGIP a Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. 

Závěry získané v průběhu řešení práce jsou prezentovány v odborném článku 

Measuring the Deflection of a Circular Plate on an Elastic Foundation and its Comparing 

with Analytical and FE Approaches na konferenci The 2014 International Conference on 

Mechanics and Mechanical Engineering v Číně v roce 2014. 

V kapitole 9 je uvedena řešená problematika, se kterou se setkal řešitel disertační 

práce. Z přehledu řešené problematiky je zřejmé, že řešitel má již bohaté zkušenosti jak se 

samotným pružným podložím, ale také i s nástroji pro její řešení. Příkladem mohou být úlohy 

technické praxe, řešené pomocí MKP, viz 9.1 a 9.3. Jejich závěry byly prezentovány 

v odborných článcích, na konferencích a v odborné knize, viz [59], [65] a [67]. 

Kapitola 9.2 pojednává o méně užívané numerické metodě – MCD. Je aplikována na 

úlohu nosníku na pružném podloží a získané výsledky jsou porovnávány s MKP a 

analytickým řešením. Závěrem je konstatováno, že přesnost MCD je pro malý počet dílků 

nižší než MKP. Pro větší počet dílků je přesnost MCD podobná s MKP a tvar průhybové 

křivky je srovnatelný s analytickým řešením, které je považováno za přesné. V této kapitole je 

také proveden pravděpodobnostní posudek spolehlivosti příhradové konstrukce pomocí 

metody SBRA ve spojení s metodou počátečních parametrů. Úloha byla řešena dle teorie 1. a 

2. řádu. Bylo zjištěno, že v 24,891 % případů zatěžování dle teorie 1. řádu a 24,238 % 

případů zatěžování dle teorie 2. řádu dojde k namáhání nad mezí kluzu u prutu 1. Při 

deterministickém výpočtu nebyla překročena mez kluzu při řešení dle teorie 1. řádu, ani dle 

teorie 2. řádu. 

Disertační práce vznikla v rámci grantů: 

 Aplikace numerických a experimentálních metod v oblasti mechaniky a biomechaniky, 

SP2014/17 

 Zevní fixace, MPO FR TI3/818 

 Teorie a praxe konstrukcí na pružném a nepružném podkladu, 7AMB12S 

 Teória a práx konstrukcí na pružnom a nepružnom podklade, SK-CZ-0028. 
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10.1. PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE 

Úlohy, ve kterých je uvažováno s pružným podložím, představují velmi rozsáhlou a 

komplikovanou problematiku. 

Největším přínosem práce je realizace přípravku pro zatěžování kruhové desky 

měrným momentem a silou a vzájemné srovnání třech přístupů k řešení. Zatímco analytické a 

numerické řešení pomocí MKP jsou teoretické výpočty provedeny na základě vstupních 

parametrů, experimentální měření představuje skutečnou situaci se všemi vlivy okolí, které 

není schopno analytické ani numerické řešení postihnout. Na základě patentové ochrany 

přípravku, lze tento dále vyvíjet a případně rozšířit jeho užití i za hranice instituce VŠB-TU 

Ostrava. Měřící aparatura byla využita i pro řešení úlohy sedání podloží, což nebylo 

primárním cílem práce. 

Autor disertační práce se také zabýval úlohami technické praxe. Příkladem toho může 

být řešení spirálové skříně ventilátorového mlýna, viz kapitola 9.1 nebo výpočet zásobníku 

Z2, viz kapitola 9.3. Obě dvě úlohy byly řešeny pomocí numerických metod, konkrétně 

pomocí MKP, přičemž u obou bylo uvažováno s pružným podložím pod analyzovanými 

konstrukcemi. 

Rovněž se autor zabýval pravděpodobnostním posudkem spolehlivosti konstrukcí a 

své výsledky prezentoval v odborných článcích, viz kapitola 9.2. 

11. CONCLUSIONS 

The problematic of elastic foundation is very extensive. For the dissertation purposes, 

the author has chosen specific area of interest, namely a circular plate on elastic foundation. 

The problem has been divided into four main parts, according to the solution 

approach:  

1. analytical solution of a circular plate on elastic foundation , see chapter 5, 

2. experimental measurements of a circular plate on elastic foundation,  

see chapter 6, 

3. numerical solution of a circular plate on elastic foundation , see chapter 7, 

4. problematics related to elastic foundation topic, solved by the author of the 

dissertation during full-time study, see chapter 9. 

For the purpose of experimental measurements was designed and manufactured testing 

device, which allowed us to apply various levels of loading on circular plate. Complete design 

documentation is included in the annexes of proposed dissertation. A measuring device has 

been built to measure the deflection of the plate in specific locations (in the center and on the 

edge of the plate). 

In specific locations (in the middle and on the edge of the), there have been established 

the deflections by three basic approaches plate at four levels of specific moment. The results 

from ass approaches have been compared and a deviation from experimental values was 

established. There have been also established relative and average errors for each level of 
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torque, see Tab. 7 and Tab. 8. Best compliance, ie., the lowest average error has been gained 

between experimental measurement and analytical solution in the center of the plate (𝑟 = 0), 

the value was equal to 3.51 %. In contrast, the worst compliance has been reached between 

the experimental measurement and numerical solution in the middle of the plate (𝑟 = 0), the 

value was equal to −24.61 %. Lowest value of average error has been achieved at the edge of 

the plate (𝑟 = 𝑅), where the error varied from 5.46 % up to 6.07 %. More on comparing all 

the approaches is described in chapter 8. 

Currently, authors are working on patent protection, which will comprise the loading 

device. The authors of the patent application are Ing. Richard Klučka, doc. Ing. Karel 

Frydrýšek, Ph.D., ING-PAED IGIP and Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. 

Conclusions obtained during the solution of the dissertation thesis are presented in the 

technical journal Measuring the Deflection of a Circular Plate on an Elastic Foundation and 

its Comparing with Analytical and FE Approaches of the conference: The 2014 International 

Conference on Mechanics and Mechanical Engineering in China in 2014. 

Chapter 9 deals with problematics, related to elastic foundation topic, solved by the 

author of the dissertation during full-time study. From the overview of the work, it is obvious, 

that the author already has a wealth of experience to the very flexible subsoil, but also with 

the tools to solve it. Examples include technical tasks, solved by FEM, see 9.1 and 9.3. Their 

findings were presented in scientific articles, conferences and specialized book, see [59], [65] 

and [67]. 

Section 9.2 discusses the lesser-used numerical method – CDM. The method is applied 

to the task of the beam on elastic foundation and obtained results are compared with the FEM 

and analytical solution. Finally, it is noted that the accuracy of CDM is for a small number of 

divisions lower than in case of FEM. For larger number of divisions, the accuracy of CDM is 

similar to the FEM and the shape of the deflection curve is comparable with the analytical 

solution, which is considered accurate. In this chapter, there is also performed probabilistic 

reliability assessment of truss using the SBRA in combination with the method of initial 

parameters. The problem has been solved by the theory of 1
st
 and 2

nd
 order. It has been found 

that in 24.891 % cases of the load according to the theory of 1
st
 order and in 24.238 % cases 

of the load according to the theory of 2
nd

 order will occur loading over the yield strength in 

case of beam 1. In case of the deterministic solution, we have not exceed the yield strength in 

solutions according to the theory of 1
st
 order and also according to the theory of 2

nd
 order. 

The dissertation has been elaborated within following grants: 

 Aplikace numerických a experimentálních metod v oblasti mechaniky a biomechaniky, 

SP2014/17, 

 Zevní fixace, MPO FR TI3/818, 

 Teorie a praxe konstrukcí na pružném a nepružném podkladu, 7AMB12S, 

 Teória a práx konstrukcí na pružnom a nepružnom podklade, SK-CZ-0028. 
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