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ANOTACE 

Práce je zaměřena na porovnání efektivity pravděpodobnostního posudku spolehlivosti 

konstrukcí u vybraných metod založených na simulaci Monte Carlo. K porovnání jsou 

zvoleny metody klasická simulace Monte Carlo a pokročilé simulace Latin Hypercube 

Sampling a Importance Sampling. Nástrojem pro porovnání efektivity zkoumaných metod 

je určení počtu kroků potřebných ke stanovení požadované přesnosti výpočtu. Efektivita je 

sledována v závislosti na velikosti pravděpodobnosti, na velikosti konstrukce a počtu 

náhodně proměnných. 

Klíčová slova: 

Pravděpodobnostní metody, Monte Carlo, Latin Hypercube Sampling, Importance 

Sampling, efektivita, pravděpodobnost, index spolehlivosti, únosnost, použitelnost 

 

ANNOTATION 

The thesis is focused on comparision of the effectiveness of probabilistic reliability 

assessment using selected methods based on Monte Carlo simulation. Chosen methods 

to compare are Monte Carlo, Latin Hypercube Sampling and Importance Sampling. 

Way to compare effectiveness of investigated methods is to define simulation numbers 

required to determine required accuracy.  Effectiveness of methods is monitored according 

to value of final probability, dimension of construction and number of random variables. 

Keywords: 

Probabilistic methods, Monte Carlo, Latin Hypercube Sampling, Importance Sampling, 

effectiveness, probability, reliability index, ultimate limit states, serviceability limit states 



 

 

OBSAH 

SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ .................................................................................. 9 

ÚVOD .................................................................................................................................. 11 

CÍLE PRÁCE ..................................................................................................................... 12 

1.1 Rozsah práce ......................................................................................................... 12 

2 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODY .................................................................... 14 

2.1 Přehled pravděpodobnostních metod .................................................................... 14 

2.2 Metoda klasické simulace Monte Carlo ................................................................ 15 

2.3 Latin Hypercube Sampling ................................................................................... 16 

2.4 Importance Sampling ............................................................................................ 17 

3 METODIKA POROVNÁVÁNÍ ............................................................................... 21 

3.1 Návrh konstrukce pro výpočet .............................................................................. 21 

3.2 Pravděpodobnostní přístup .................................................................................... 22 

3.3 Porovnání metod ................................................................................................... 23 

4 VÝPOČETNÍ MODEL ............................................................................................. 24 

4.1 Konstrukce ............................................................................................................ 24 

4.2 Zatížení .................................................................................................................. 24 

4.3 Průřezové charakteristiky ...................................................................................... 25 

5 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ANALÝZA .................................................................. 29 

5.1 Histogramy ............................................................................................................ 29 

5.2 Postup výpočtu ...................................................................................................... 32 

5.3 Pravděpodobnost poruchy ..................................................................................... 33 

5.4 Index spolehlivosti ................................................................................................ 34 

5.5 Rozptyl hodnot ...................................................................................................... 36 

5.6 Optimalizace výpočtu ............................................................................................ 37 

6 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ...................................................................................... 39 

6.1 Popis výstupu jedné varianty ................................................................................ 39 

6.1.1 Pravděpodobnost poruchy .............................................................................. 39 

6.1.2 Index spolehlivosti ......................................................................................... 42 

6.2 Souhrn výsledků všech variant.............................................................................. 44 

6.2.1 Mezní stav únosnosti ..................................................................................... 44 

6.2.2 Mezní stav použitelnosti ................................................................................ 45 

6.2.3 Diskuze výsledků ........................................................................................... 46 



 

 

7 OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI METOD ....................................................................... 49 

7.1 Monte Carlo vs Importance Sampling .................................................................. 49 

7.1.1 Ověření pravděpodobnosti poruchy ............................................................... 50 

7.1.2 Ověření indexu spolehlivosti ......................................................................... 51 

ZÁVĚR ............................................................................................................................... 53 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .............................................................................. 54 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................ 56 



 

9 

 

SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

A  Průřezová plocha. 

b  Roznášecí šířka. 

bf  Šířka pásnice. 

E  Modul pružnosti oceli. 

fyd  Návrhová pevnost materiálu. 

fyk  Pevnost materiálu. 

fynom  Nominální hodnota pevnosti materiálu. 

fyvar  Variabilní složka pevnosti materiálu. 

gd  Návrhová hodnota stálého zatížení. 

gk  Charakteristická hodnota stálého zatížení. 

gnom  Nominální hodnota stálého zatížení. 

GS  Tíha stropní desky. 

gvar  Variabilní složka stálého zatížení. 

h  Výška nosníku. 

hw  Výška stojiny. 

Iy  Moment setrvačnosti. 

L  Rozpětí nosníku. 

m  Počet opakování výpočtu. 

Me  Účinek zatížení. 

Mr  Odolnost konstrukce. 

N  Počet simulací. 

Pf  Pravděpodobnost poruchy. 

q  Hodnota proměnného zatížení. 

qd  Návrhová hodnota proměnného zatížení. 
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qk  Charakteristická hodnota proměnného zatížení. 

qnom  Nominální hodnota proměnného zatížení.  Variabilní složka proměnného zatížení. 

qvar  Variabilní složka proměnného zatížení. 

R  Odolnost konstrukce. 

RF  Funkce spolehlivosti. 

RFP  Funkce spolehlivosti pro mezní stav použitelnosti. 

RFU  Funkce spolehlivosti pro mezní stav únosnosti. 

S  Účinek zatížení. 

t  Tloušťka stropní desky. 

tf  Tloušťka pásnice. 

tw  Tloušťka stojiny. 

v(X)  Váhová funkce. 

vpf  Variační koeficient. 

W  Průřezový modul. 

w  Průhyb nosníku. 

wlim  Limitní průhyb nosníku. 

z  Vzdálenost těžiště pásnice k těžišti stojiny. 

  Index spolehlivosti. 

C  Objemová tíha betonu. 

G  Dílčí součinitel stálého zatížení. 

M0  Součinitel spolehlivosti materiálu. 

Q  Dílčí součinitel proměnného zatížení. 

S  Objemová tíha oceli. 

  Střední hodnota. 

  Směrodatná odchylka. 
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ÚVOD 

V dnešní době je k dispozici celá řada pravděpodobnostních metod, které již byly 

v minulosti vyvinuty. Dostupné pravděpodobnostní metody lze roztřídit do několika skupin 

podle způsobu dosažení výsledku. Na základě společných charakteristických vlastností se 

mohou pravděpodobnostní metody klasifikovat do skupiny simulačních, analytických nebo 

numerických metod. 

Skupinu metod, která je nejrozsáhlejší a nejvíce využívána, představují pravděpodobnostní 

techniky simulačních metod. Simulační metody jsou založené na simulační technice Monte 

Carlo a vybrané metody z této skupiny jsou také předmětem této práce. Konkrétními 

zkoumanými metodami jsou metoda klasické simulace Monte Carlo, Latin Hypercube 

Sampling a Importance Sampling.  

Každá z metod, kterými se práce zaobírá, má obecně své výhody i nevýhody. Metoda 

klasické simulace Monte Carlo dokáže dosáhnout přesného výsledku, avšak při malé 

pravděpodobnosti výskytu poruchy potřebuje velké množství simulací. Pro tuto vlastnost 

dochází k vývoji jiných metod, založených na simulaci typu Monte Carlo, které by zařídily 

větší efektivitu výpočtu. Takové metody jsou obecně pojmenovány jako zdokonalené 

simulační techniky a spadají pod ně právě metody Latin Hypercube Sampling a Importance 

Sampling.  

Předpoklad postupu výpočetní techniky u metody Latin Hypercube Sampling má zajistit 

dosažení stejného výsledku jako metodou klasické simulace Monte Carlo při daleko 

menším počtu simulačních kroků, řádově to jsou stovky simulací.  

Metoda Importance Sampling pracuje na poněkud odlišném způsobu než zbylé zmiňované 

metody. K vypočtení určité přesnosti výsledku by touto metodou mělo postačit méně 

simulací než metodou klasické simulace Monte Carlo. 

Je sledován vývoj pravděpodobnosti poruchy a indexu spolehlivosti na navržených 

konstrukcích a také rozptyl a zpřesňování výsledků, které tak určují chování a efektivitu 

daných pravděpodobnostních metod. Tyto faktory jsou pak stěžejními nástroji 

pro porovnání efektivity jednotlivých metod mezi sebou. 

Veškeré výpočty, včetně vyjádření histogramů, a grafické výstupy jsou provedeny pomocí 

programu Matlab R2012a [12]. 
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CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je v první fázi zejména vytvoření algoritmu programu pro výpočet 

pravděpodobnosti poruchy všech tří zkoumaných metod. Na základě stanovené 

pravděpodobnosti poruchy pro různý počet simulačních kroků je program rozšířen dvěma 

směry. První vede ke stanovení pravděpodobnosti poruchy pro různé velikosti rozměrů 

sledované konstrukce. Druhý pak vede k určení poruchy pro tyto konstrukce s různým 

počtem vstupujících histogramů. Současně s vypočtením pravděpodobností poruchy se 

stanoví i index spolehlivosti u všech kombinací možností konstrukcí a počtem histogramů 

pro všechny tři pravděpodobnostní metody. 

Tyto variabilní vstupy vedou k dalším cílům práce, kterými jsou sledování vývoje 

pravděpodobnosti poruchy a indexu spolehlivosti s narůstajícím počtem simulačních kroků 

a stanovení počtu kroků k dosažení požadované pravděpodobnosti poruchy jednotlivými 

metodami. 

1.1 Rozsah práce 

Rozsah práce shrnuje přehled celé práce a její rozepsání do jednotlivých kapitol. Přehled 

jednotlivých pravděpodobnostních metod a bližší popsání zkoumaných metod klasické 

simulace Monte Carlo, Latin Hypercube Sampling a Importance Sampling, včetně 

naznačení tvorby váhové funkce u poslední zmiňované metody, je uvedeno v kapitole 2 

pod názvem Pravděpodobnostní metody.  

Následuje kapitola 3, která nese název Metodika porovnávání. Zde je obsažen obecný 

pohled na věc, zdůvodnění výběru konstrukce a způsob stanovení rozměrů konstrukce. 

Dále také uvádí pravděpodobnostní přístup ke stanovení spolehlivosti konstrukcí a systém 

porovnání jednotlivých metod mezi sebou. 

V kapitole 4 s názvem Výpočetní model je přiblížena konstrukce vystupující ve výpočtu, 

stanovení jejích výhod pro výpočet, průřezových charakteristik a popis zatížení. 

Kapitola 5, Pravděpodobnostní analýza, obsahuje detailní popis postupu výpočtu. Zahrnuje 

výčet, charakteristiku, počet histogramů vstupujících do výpočtu a také strategii jejich 

vkládání do výpočtu. Uvádí i nepřesnosti rozměrů průřezu konstrukce, vzniklé při výrobě, 

v podobě válcovacích tolerancí. Naznačuje výpočet pravděpodobnosti poruchy a indexu 
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spolehlivosti pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti a zpracování rozptylu těchto dat 

pro další využití v úloze. Kvůli odlišnému způsobu se zvlášť věnuje popisu 

pravděpodobnosti poruchy a výpočtu indexu spolehlivosti u metody Importance Sampling 

Popisuje také časovou náročnost výpočtu a způsoby zkrácení strojového času. 

Další částí práce je kapitola 6 s názvem Porovnání výsledků. Zde je obsažen podrobný 

popis všech výstupů programu jedné vybrané konkrétní varianty včetně grafické podoby 

těchto výsledků. Zmiňovanými výstupy programu jsou rozptyly pravděpodobnosti poruchy 

a indexu spolehlivosti určené, zkoumanými metodami, v závislosti na počtu simulačních 

kroků, délce nosníku a počtu vstupujících histogramů. Dále následuje celkové shrnutí 

všech dostupných výsledků a jejich tabelace.  

Poslední kapitola 7 Ověření funkčnosti metod se zabývá spolehlivostí naprogramované 

metody Importance Sampling a ověřením správného fungování metody na vhodné úloze.   
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2 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODY 

Podstata práce spočívá v provedení výpočtu se stejnými vstupními veličinami třemi 

pravděpodobnostními metodami. Pro tuto úlohu jsou zvoleny metody založené na simulaci 

Monte Carlo. Ke srovnání výsledků jsou vybrány metody klasické simulace Monte Carlo, 

Latin Hypercube Sampling a Importance Sampling. Klasická simulace Monte Carlo je 

snadno použitelná, avšak může být výpočetně náročná. Při dosažení dostatečné přesnosti 

je potřeba velkého počtu simulací. Právě pro tuto nevýhodu metody klasické simulace 

Monte Carlo dochází k vývoji dalších metod, které by měly výpočet učinit efektivnějším. 

Účelem těchto zdokonalených pravděpodobnostních metod je především zkrácení 

výpočetního času.  

2.1 Přehled pravděpodobnostních metod
1
 

1. Simulační metody 

Skupina simulačních metod je nejrozšířenější a obsahuje většinu pravděpodobnostních 

metod založených na numerické integraci Monte Carlo. Simulační metody, jejichž podstata 

spočívá na simulační technice Monte Carlo, jsou nejvyužívanější metody 

pravděpodobnostních výpočtů.  Do této skupiny patří všechny tři metody, které jsou dále 

použité v práci. 

a) Klasická simulace Monte Carlo (Direct Sampling) 

- Simulation Based Realiability Assessment (SBRA) [11] 

b) Stratifikované simulační techniky 

- Latin Hypercube Sampling (LHS) [19] 

- Stratified Sampling (SS) 

c) Pokročilé simulační metody 

- Importance Sampling (IS) [13], [14] 

- Adaptive Sampling (AS) 

- Directional Sampling (DS) 

- Line Sampling (LS) 

- Design Point Sampling (DPS) 

- Axis Orthogonal Sampling (AOS) 

                                                 
1
 Přehled čerpán z [9] 
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2. Aproximační metody 

Aproximační metody, též analytické metody vedou k nahrazení funkce spolehlivosti 

pomocí jednoduché aproximační funkce. Rozdíl mezi metodou FORM a SORM spočívá 

v aproximaci hranice poruchy lineární funkcí u metody FORM a kvadratickou funkcí  

u metody SORM. Metoda SORM vede k přesnějšímu řešení než metoda FORM.  

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

b) Metody výběru vhodného rozdělení pravděpodobnosti založené na náhodném 

výběru rezervy spolehlivosti 

c) Perturbační techniky 

d) Metody plochy odezvy [7] 

- Response Surface (RS) 

- Adaptive Response Surface (ARS) 

3. Přímé numerické metody 

Přímé numerické metody řeší integrál pravděpodobnosti poruchy přímo. Postup výpočtu je 

pro každou úlohu determinován vlastním algoritmem. Je možné využít několik 

optimalizačních kroků, které snižují časovou náročnost výpočtu. 

a) Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet (POPV) [10] 

4. Pokročilé způsoby pravděpodobnostních výpočtů 

2.2 Metoda klasické simulace Monte Carlo 

Pro metody založené na simulační technice Monte Carlo je charakteristická náhodná 

realizace náhodných proměnných, které vstupují do výpočtu. Metoda je založena 

na opakování simulací, tj. opakování výpočtu funkce spolehlivosti RF. 

Každá simulace se realizuje jako náhodný výběr hodnoty z rozptylu vstupních veličin. 

Výsledkem takového konání je pravděpodobnost výskytu hledaného jevu. 

U metody Monte Carlo je velmi důležitý počet simulačních kroků, což výrazně ovlivňuje 

přesnost výsledku. S pomocí počtu simulací a výsledné pravděpodobnosti poruchy se může 

vypočítat variační koeficient vpf, který vyjadřuje nepřesnost výpočtu a je definován 

vztahem: 
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f

pf
pN

v



1

, (2.1) 

kde N je počet simulací a pf řád pravděpodobnosti poruchy. Pokud se variační koeficient 

rovná například 1, znamená to, že nepřesnost výsledku je 100%. V takovém případě je 

potřeba adekvátně zvýšit počet simulačních kroků. 

Pro velmi dobrý odhad pravděpodobnosti poruchy pf lze dostatečný počet simulačních 

kroků N určit ze vztahu: 

  
2

1 










t
ppN ff

, (2.2) 

kde t je násobek směrodatné odchylky normálního rozdělení odpovídající požadované 

úrovni spolehlivosti v podobě zvoleného kvantilu a  je možná odchylka řešení 

pravděpodobnosti poruchy, tedy pf ± . 

Výhodou metody je jednoduchá realizace a skladba výpočetního algoritmu. Nevýhodou 

může být, při složitějších úlohách, výpočetní čas, který se pro zlepšení přesnosti výpočtu 

zvyšuje. 

2.3 Latin Hypercube Sampling 

Metoda Latin Hypercube Sampling, která se řadí mezi stratifikované metody, je také 

založena na opakování výpočtu funkce spolehlivosti a na načítání poruch nesplněním její 

podmínky. Na rozdíl od metody klasické simulace Monte Carlo nedochází k realizaci 

jednotlivých simulací náhodným výběrem, nýbrž rozdělením definičního oboru distribuční 

funkce na N intervalů se stejnou pravděpodobností [19]. 
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Obrázek 1 – Rozdělení distribuční funkce náhodné veličiny pro metodu LHS 

Při simulaci se pak intervaly vybírají v náhodném pořadí tak, aby byl každý z intervalů 

vybrán právě jednou. Zástupci jednotlivých intervalů, potřební k dalšímu výpočtu, jsou 

střední hodnotou příslušné třídy. Tento systém výběru vstupních veličin zajistí rovnoměrné 

pokrytí celého rozsahu distribuční funkce. Metoda Latin Hypercube Sampling dosáhne 

podobné úrovně výsledku pravděpodobnosti poruchy jako u metody klasické simulace 

Monte Carlo při menším počtu simulačních kroků. 

2.4 Importance Sampling 

Metoda Importance Sampling, která patří do skupiny pokročilých simulačních metod, 

provádí výběr náhodných proměnných poněkud jiným způsobem, než jak jsou realizovány 

u klasické metody Monte Carlo. Simulace jsou záměrně směrovány do poruchové oblasti 

tak, aby funkce spolehlivosti nabývala záporných hodnot častěji [13]. 

V této práci dochází ke koncentraci simulací do oblasti poruchy změnou původního 

histogramu na histogram s rovnoměrným rozdělením. Tato přeměna histogramů může být 

přijata pouze za předpokladu, že dále do výpočtu zahrneme vhodně zvolenou váhovou 

funkci. 



 

18 

 

 

Obrázek 2 – Náznak simulace metodou Importance Sampling 

Pro tuto úlohu je váhová funkce v(X) stanovena na základě četností jednotlivých hodnot 

původního histogramu. Ke stanovení pravděpodobnosti poruchy slouží funkce 

spolehlivosti, která je zde označena jako funkce poruchy G(X). Z funkce poruchy se 

vyberou záporné prvky a přiřadí se jim reálná váha na základě váhové funkce v(X). Poté 

se provede sumace těchto prvků s vahou a podělí se počtem kroků N. Celý tento postup 

výpočtu pravděpodobnosti poruchy lze zapsat ve tvaru: 
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kde fG(X) nabývá hodnoty 1 pro záporné prvky funkce poruchy G(X) a hodnoty 0 

pro nezáporné prvky funkce poruchy G(X); tzn.: 
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Váhová funkce v této práci funguje dle [13] tak, že hodnotám přetvořenému histogramu 

z původního na rovnoměrné rozdělení přiřadí váhu určenou na základě četností hodnot 

původního histogramu. Pro modelový histogram je váhová funkce určena následujícími 

kroky. 

Je sestrojen histogram s parametry: 

Minimum: Min=3 

Maximum: Max=9 

Počet tříd: Bins=6 s jednotlivými četnostmi v třídách: 1, 2, 4, 8, 6, 3 

Suma četností všech hodnot: Total=24 (=Bins) 

Zástupci hodnot jednotlivých tříd histogramu jsou stanoveni tak, aby zástupci krajních tříd 

tvořili hranice histogramu, tedy dané minimum a maximum. Vybrané hodnoty ostatních 

tříd se rozloží rovnoměrně, jak je naznačeno na Obrázku 3. 

 

Obrázek 3 – Modelový histogram sestrojený pro ukázku tvorby výběru zástupců tříd u metody IS 

Váha hodnoty v(bins), která se vyskytuje v původním histogramu jen jednou, je stanovena 

jako počet sloupců histogramu vydělený celkovým počtem hodnot vyskytujících se 

v daném histogramu, tj. dle vztahu (2.5). 
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Total

Bins
cbinsv )( , (2.5) 

kde Bins je počet tříd, Total je suma četností všech hodnot a c určuje počet hodnot 

vyskytujících se v dané třídě. Pro konkrétní modelový příklad je výpočet hodnot váhové 

funkce naznačen v Tabulce 1. 

Tabulka 1 – Náznak tvorby váhové funkce 

    Jednotková váha: 
 

Zástupce 

třídy 

Četnost 

hodnot 
  

Hodnota váhové 

funkce 

 

       
 

 
3 1  1·0,25=0,25 

 
4,2 2  2·0,25=0,5 

 
5,4 4  4·0,25=1 

 
6,6 8  8·0,25=2 

  
  

7,8 6  6·0,25=1,5 

  
9 3  3·0,25=0,75 

Výše popsaným způsobem se stanoví dílčí váhové funkce pro každou náhodně proměnnou 

vystupující ve výpočtu. Celková váhová funkce v(X), která se promítá v dalších výpočtech 

u metody Importance Sampling, je dána součinem dílčích váhových funkcí všech náhodně 

proměnných ovlivňující pravděpodobnostní výpočet. 

25,0
24

6


Total

Bins
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3 METODIKA POROVNÁVÁNÍ 

Celý výpočet je založen na stanovení pravděpodobnosti poruchy na vybraných 

konstrukcích pomocí tří pravděpodobnostních metod. Konstrukce, sloužící pouze jako 

nástroj výpočtu, jsou navrženy dle ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových 

konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [2]. S takto 

navrženými rozměrovými parametry jsou konstrukce podrobeny pravděpodobnostnímu 

výpočtu. 

Podstatná část práce se zabývá pravděpodobnostní analýzou. Pravděpodobnostní přístup 

spočívá v zavedení náhodně proměnných do výpočtu v podobě odpovídajících histogramů. 

K výpočtu pravděpodobnosti poruchy a porovnání výsledků jsou vybrány metody klasické 

simulace Monte Carlo, Latin Hypercube Sampling a Importance Sampling. Zvolené 

metody poslouží jako prostředek pro stanovení nejen pravděpodobnosti poruchy, ale také 

indexu spolehlivosti. Oba tyto výsledky povedou ke stanovení efektivity a dalšímu 

srovnání všech tří metod. 

3.1 Návrh konstrukce pro výpočet 

Konstrukcemi zvolenými jako výpočetní model úlohy tvoří prosté nosníky pěti délek L 

s průřezem svařovaného I profilu. Důležitý je návrh rozměrů průřezu tak, aby nosníky 

vyhovovaly normě ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3 [2]. Norma ČSN EN 1993-1-1 

Eurokód 3 [2] uvádí obecná pravidla pro navrhování a posuzování ocelových konstrukcí 

a také zásady a požadavky na jejich bezpečnost a použitelnost. Při návrhu průřezových 

charakteristik se vychází z podmínky, že návrhová únosnost nesmí být překročena 

návrhovou hodnotou účinků zatížení a průhyb daného nosníku nepřekročí limitní průhyb. 

Návrh je proveden dle teorie pružnosti, na čistý ohyb, přičemž je zanedbáno klopení 

i boulení konstrukce. 

Parametry potřebné pro výpočet jsou dopočteny na základě doporučení a zásad [4]: 

- výška nosníku se stanoví z rozmezí hodnot 1/12 až 1/15 rozpětí nosníku 

- šířka pásnice se obvykle volí jako 1/3 až 1/5 výšky nosníku 

- tloušťka pásnice je přibližně desetina její šířky 

- tloušťka stojiny se volí větší než setina její výšky 
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3.2 Pravděpodobnostní přístup 

Nejen dobu životnosti konstrukce, ale také celý proces návrhu i výstavby, doprovází řada 

nejistot. Pro tyto nejistoty je charakteristická jejich náhodnost. Zejména zatížení, 

materiálové a průřezové charakteristiky jsou proměnnými vstupními veličinami. Tato 

variabilita může být vyjádřena pomocí histogramu, který vhodně zavede do výpočtu 

rozptyl jednotlivých proměnných veličin. 

Měřítkem pro vyhovující stav konstrukce je funkce spolehlivosti, která udává podmínku, 

že odolnost konstrukce musí být větší než účinek zatížení. Pro tuto úlohu je účinkem 

zatížení velikost ohybového momentu pro mezní stav únosnosti a průhyb konstrukce 

pro mezní stav použitelnosti. Odolnost konstrukce, která je ovlivněna především rozměry 

průřezu a materiálem konstrukce, je popsána zvlášť pro příslušný mezní stav. Pro mezní 

stav únosnosti představuje odolnost konstrukce únosnost v ohybu a pro mezní stav 

použitelnosti vystupuje v podobě limitního průhybu konstrukce. Podmínku spolehlivosti 

RF lze zapsat například ve tvaru: 

 RF = R – S ≥ 0, (3.1) 

kde R je odolnost konstrukce a S je účinek zatížení. Nesplněním podmínky spolehlivosti 

(3.1) dochází k překrytí křivek znázorňujících pravděpodobnost účinku zatížení a odolnosti 

konstrukce a vzniká tzv. oblast poruchy. 

 

Obrázek 4 – Křivky pravděpodobnosti účinku zatížení S a odolnosti konstrukce R [9] 
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3.3 Porovnání metod 

Stěžejním nástrojem pro srovnání jednotlivých metod mezi sebou je pravděpodobnost 

poruchy a index spolehlivosti. Obě tyto veličiny se stanoví pomocí všech tří metod 

pro všechny zvolené nosníky lišící se svými rozměry. Se změnou rozměrů konstrukce se 

mění i velikost pravděpodobnosti poruchy, která pak bude ukazatelem závislosti velikosti 

pravděpodobnosti poruchy na efektivitě jednotlivých metod.  

Celý výpočet se opakuje s různým počtem simulačních kroků N. V rámci dané sady 

simulací, které jsou stanoveny na 10
n 

kroků, kde n je celé číslo nabývající hodnot 

1, 2, …, 6) dochází k dalšímu opakování výpočtu m (stejné pro všechny sady simulací 

stejné, tj. m=90), které je potřebné pro získání rozptylu hodnot výsledků a ne pouze jedné 

hodnoty.  

Pomocí získaného rozptylu se určí počet potřebných kroků k dosažení stejné 

pravděpodobnosti poruchy, nebo jestli je daný počet simulačních kroků dostatečný 

k potřebné přesnosti výsledku. Určení počtu kroků není stanoveno pro cílový odhad 

pravděpodobnosti poruchy, ale pro interval hodnot (blíže specifikovaný v kapitole 5.5) 

stanovený požadovanou přesností výsledku cílové pravděpodobnosti. 

Dalším zkoumaným jevem je vliv počtu náhodně proměnných na výsledek. To znamená 

změnu pravděpodobnosti poruchy a změnu efektivity metod se zmenšujícím se počtem 

histogramů jejich výměnou za příslušné nominální hodnoty. Strategie způsobu vkládání 

nominálních hodnot je uvedena v Tabulce 7. 
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4 VÝPOČETNÍ MODEL 

Výpočetní model úlohy tvoří prosté nosníky různých délek. Se změnou délky se mění  

i parametry průřezu, který tvoří svařovaný I profil. Svařovaný profil je vybrán proto, že je 

vytvořen z válcovaných plechů. Tak lze snadno měnit nejen jeho délkové a tloušťkové 

rozměry, ale i zavést do výpočtu rozptyl dovolených odchylek v podobě válcovacích 

tolerancí. 

Z důvodů dostupnosti dat o pevnosti oceli plechů válcovaných za tepla, potřebných  

pro vytvoření histogramu materiálu, je pro konstrukce vybrána ocel S355. 

4.1 Konstrukce 

Jedním z cílů práce je zjistit vliv velikosti pravděpodobnosti poruchy na účinnosti 

jednotlivých pravděpodobnostních metod. Proto je pro výpočet zvolen prostý nosník pěti 

délek L (konkrétně tj. 4 m, 6 m, 8 m, 10 m, 16 m).  

 
Obrázek 5 – Statické schéma konstrukce 

4.2 Zatížení 

Zatížení na nosníky vychází z jejich působení, přičemž je jeho intenzita stejná  

pro všechna rozpětí nosníků. Nosníky představují trámy ve stropní konstrukci s osovou 

vzdáleností 3 m.  

Stálým zatížením na konstrukci gk [kN/m] je vlastní tíha příslušného nosníku a tíha 

betonové stropní desky, tloušťky 100 mm a roznášecí šířky b [m]. Zatížení proměnné  

qk [kN/m] definuje hodnota 7,5 kN/m
2
, což se dle ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1 [1] 

přisuzuje kategorii ploch pro skladování a průmyslovou činnost. Návrhové hodnoty obou 

zatížení gd a qd [kN/m] obsahují navíc příslušné součinitele zatížení G a Q. Podrobný 

rozpis všech zatížení je rozepsán v [18]. 
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4.3 Průřezové charakteristiky 

Prvním krokem ve stanovení průřezových charakteristik je určení výšek všech nosníků 

dle ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3 [2]. Návrh je potřeba provést pro mezní stavy únosnosti  

i použitelnosti. Z takto vzešlých výšek průřezu nosníku se pro každý nosník vybere vždy 

větší z obou výšek, aby návrh byl na straně bezpečné. 

Pro mezní stav únosnosti (MSÚ) vychází výška nosníků z podmínky: 

 Me < Mr , (4.1) 

kde Me [kNm] představuje účinek zatížení a Mr [kNm] odolnost konstrukce. Pro tuto 

konkrétní úlohu ve tvaru: 
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2

, (4.3) 

kde gd [kN/m
2
] a qd [kN/m

2
] je návrhová hodnota stálého a proměnného zatížení a Lj [m] 

představuje jednotlivá rozpětí nosníků. Dále W [m
3
] je průřezový modul, h [m] je výška 

nosníku, Iy [m
4
] představuje moment setrvačnosti a fyd [MPa] je návrhová pevnost 

materiálu. Moment setrvačnosti je popsán pro složený průřez pomocí Steinerovy věty 

následovně: 

 233 2
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12

1
ztbtbhtI ffffwwy  , (4.4) 

kde hw [m] je výška stojiny, tw [m] vyjadřuje tloušťku stojiny, bf [m] je šířka pásnice, tf  [m] 

představuje tloušťku pásnice a z [m] určuje vzdálenost těžiště pásnice k těžišti stojiny. 

Vztah pro návrh výšky nosníků v MSÚ vznikne matematickými úpravami rovnosti vztahů 

(4.2) a (4.3) za vytvoření kubické rovnice. Celé odvození kořene kubické rovnice je 

popsáno v [18] pomocí [15]. Výsledný vztah výšky nosníků nabývá tvar: 
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kde a, b, c, d nabývá hodnot:  

 wta 
12

1
, (4.6) 

 ff tbb 
2

1
, (4.7) 
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. (4.9) 

kde q1 je součet veškerého zatížení (stálé a proměnné) v návrhových hodnotách. 

Pro mezní stav použitelnosti (MSP) vychází výška nosníků z podmínky: 

 w < wlim, (4.10) 

kde wlim [m] je maximální dovolený průhyb, pro tuto úlohu zvolený jako 1/300 délky 

nosníku a w [m] je průhyb nosníku, pro prostý nosník ve tvaru: 
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384

5
, (4.11) 

kde g [kN/m
2
] a q [kN/m

2
] jsou hodnoty stálého a proměnného zatížení, pro návrh nosníků 

v charakteristických hodnotách a pro pravděpodobnostní vyšetření v návrhových 

hodnotách, Lj [m] představuje jednotlivé délky nosníků, E [kPa] je modul pružnosti oceli a 

Iy [m
4
] je moment setrvačnosti. 

Vyjádřením rovnosti vztahů (4.11) a limitního průhybu a následně jejich matematickými 

úpravami vznikne vzorec pro výšku nosníků vzešlou z mezního stavu použitelnosti. Celé 

odvození kořene kubické rovnice je detailně rozepsáno v [18]. Výsledný tvar vztahu 

pro návrh výšky dle MSP je stejný podle vzorce (4.5) jako pro MSÚ. Proměnné a, b, c, d 

nabývají hodnot: 
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, (4.12) 
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1
, (4.13) 
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kde q2 je součet veškerého zatížení (stálé a proměnné) v charakteristických hodnotách. 

K návrhu výšky je potřeba přistupovat iteračně, protože výšku nosníku ovlivňuje  

mj. vlastní tíha nosníku, která závisí právě na této výšce. 

Ve výpočtu se dále uvažuje s větší hodnotou z dvojice výšek každého nosníku. 

U nejkratšího nosníku (tj. délky 4 m) byl pro návrh výšky rozhodující mezní stav 

únosnosti. U zbylých nosníků (tj. délky 6 m, 8 m, 10 m, 16 m) rozhoduje hodnota výšky 

stojiny nosníků vypočtená z mezního stavu použitelnosti. 

Tabulka 2 – Vypočtené výšky stojiny podle mezního stavu únosnosti (MSÚ) 

MSÚ 

Prostý nosník 
Délky nosníků 

4 m 6 m 8 m 10 m 16 m 

Výška stojiny hw [m] 0,299 0,323 0,339 0,351 0,380 

 

Tabulka 3 – Vypočtené výšky stojiny podle mezního stavu použitelnosti (MSP) 

MSP 

Prostý nosník 
Délky nosníků 

4 m 6 m 8 m 10 m 16 m 

Výška stojiny hw [m] 0,288 0,359 0,420 0,474 0,617 

 

Tabulka 4 – Navržené výšky potřebné pro další výpočet 

Prostý nosník 
Délky nosníků 

4 m 6 m 8 m 10 m 16 m 

Výška stojiny hw [m] 0,299 0,359 0,420 0,474 0,617 
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Na základě již stanovených výšek (viz Tabulka 4) se pomocí vztahů (4.4), (4.16), (4.17) 

a (4.18) dopočítají ostatní průřezové charakteristiky potřebné pro další výpočet. Nominální 

hodnoty všech těchto parametrů jsou sepsány v Tabulce 5. 

Tabulka 5 – Ostatní dopočtené parametry prostého nosníku 

Prostý nosník 

Nosník 

č. 
L [m] h [m] bf [m] tf [m] tw [m] Iy [m

4
] W [m

3
] A [m

2
] 

1 4 0,316 0,080 0,008 0,004 3,9·10
-5

 24,9·10
-5

 247,8·10
-5

 

2 6 0,383 0,120 0,012 0,006 12,2·10
-5

 63,8·10
-5

 503,3·10
-5

 

3 8 0,452 0,160 0,016 0,008 29,2·10
-5

 129,4·10
-5

 847,6·10
-5

 

4 10 0,514 0,200 0,020 0,010 57,7·10
-5

 224,5·10
-5

 1273,8·10
-5

 

5 16 0,681 0,320 0,032 0,016 246,8·10
-5

 725,3·10
-5

 3034,5·10
-5

 

 

Kde L [m] představuje délky jednotlivých nosníků a h [m] je celková výška nosníku, 

určená vztahem: 

 h = hw + 2 · tf , (4.16) 

kde tf [m] je tloušťka pásnice a spolu s hodnotami šířky pásnice bf [m] a tloušťky stojiny  

tw [m] vzešly z doporučených rozmezí hodnot [4] uvedených v kapitole 3.1. Dále tabulka 

obsahuje momenty setrvačnosti, plochy a průřezové moduly jednotlivých nosníků. Vztah 

pro výpočet momentu setrvačnosti Iy [m
4
] je vypsán výše viz (4.4). Průřezový modul 

W [m
3
] je pak dán: 

 
h

I
W

y

2

, (4.17) 

Plocha průřezu nosníku A [m
2
] je vyjádřena pomocí již známých rozměrů: 

 A = hw · tw + 2 · bf · tf., (4.18) 
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5  PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ANALÝZA 

Pravděpodobnostní výpočet je proveden pro různý počet simulačních kroků (konkrétně  

pro 10
n 

kroků, kde n je celé číslo nabývající hodnot 1, 2, …, 6), aby bylo možné sledovat 

vývoj pravděpodobnosti poruchy jednotlivých metod s narůstajícím počtem kroků.  

Pro stanovení rozptylu výsledků hodnot pravděpodobnosti poruchy proběhne u každé sady 

10
n 

kroků 90 opakování tohoto výpočtu. Tím lze sledovat velikost zpřesnění všech metod 

pro jednotlivé n u počtu kroků. 

5.1 Histogramy 

Základem pravděpodobnostního výpočtu je předpoklad, že veličiny vstupující do výpočtu 

obsahují variabilní složku. Zatížení, materiál a průřezové charakteristiky nejsou popsány 

nominálními hodnotami, ale jejich variabilita je stanovena pomocí histogramů. Tyto 

variabilní složky jsou vynásobeny příslušnými extrémními hodnotami, které v této úloze 

odpovídají návrhovým hodnotám vypočteným dle ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3 [2]. 

Vstupní veličiny zatížení lze tedy zapsat ve tvaru: 

 g = gnom · gvar, (5.1) 

kde gvar je variabilní složka stálého zatížení (viz Obrázek 6) a gnom je nominální hodnota 

stálého zatížení. Obdobně lze vyjádřit i hodnotu proměnného zatížení: 

 q = qnom · qvar, (5.2) 

kde qvar představuje variabilní složku proměnného zatížení (viz Obrázek 7) a qnom je 

nominální hodnota proměnného zatížení. Histogramem je také popsán materiál konstrukce, 

jehož prvky tvoří naměřené hodnoty meze kluzu oceli S355 pro válcované plechy tloušťky 

10-40 mm [16]. Pevnost materiálu vstupující do výpočtu lze zapsat ve tvaru: 

 fy = fynom · fyvar, (5.3) 

kde fyvar představuje variabilní složku pevnosti materiálu oceli (viz Obrázek 8) a fynom je 

nominální hodnota pevnosti materiálu, tj. mez kluzu oceli S355 (fynom =355 MPa). 
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Obrázek 6 – Histogram stálého zatížení DEAD1 s rozptylem <0,818; 1> 

 

Obrázek 7 – Histogram proměnného zatížení LONG1 s rozptylem <0; 1> 

 

Obrázek 8 – Histogram rozptylu pevnosti materiálu oceli S355 pro plechy válcované za tepla [16] 
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Variabilní složku obsahují i průřezové charakteristiky, protože žádný ocelový prvek 

vyrobený válcováním nemá rozměry průřezu nikdy zcela přesné. Tento rozptyl nepřesnosti 

rozměrů je do výpočtu zaveden pomocí válcovacích tolerancí. V úloze jsou využity 

normové válcovací tolerance, které dle normy ČSN EN 10029 [3] dovolují určité odchylky 

od přesného rozměru v závislosti na jejich tloušťce. Konkrétní úchylky tlouštěk jsou 

stanoveny tabulkovými hodnotami dané normou ČSN EN 10029: Plechy ocelové 

válcované za tepla, tloušťky od 3 mm. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru [3]. 

Tabulka 6 – Mezní úchylky tloušťky; jednotlivé rozměry jsou v [mm] 

Jmenovitá 

tloušťka 

Mezní úchylky tloušťky 

Třída A Třída B Třída C Třída D 

dolní 

úchylka 

horní 

úchylka 

dolní 

úchylka 

horní 

úchylka 

dolní 

úchylka 

horní 

úchylka 

dolní 

úchylka 

horní 

úchylka 

≥ 3 < 5 -0,4 +0,8 -0,3 +0,9 0 +1,2 -0,6 +0,6 

≥ 5 < 8 -0,4 +1,1 -0,3 +1,2 0 +1,5 -0,75 +0,75 

≥ 8 < 15 -0,5 +1,2 -0,3 +1,4 0 +1,7 -0,85 +0,85 

≥ 15 < 25 -0,6 +1,3 -0,3 +1,6 0 +1,9 -0,95 +0,95 

≥ 25 < 40 -0,8 +1,4 -0,3 +1,9 0 +2,2 -1,1 +1,1 

≥ 40 < 80 -1,0 +1,8 -0,3 +2,5 0 +2,8 -1,4 +1,4 

≥ 80 < 150 -1,0 +2,2 -0,3 +2,9 0 +3,2 -1,6 +1,6 

≥ 150 < 250 -1,2 +2,4 -0,3 +3,3 0 +3,6 -1,8 +1,8 

 

Ve výpočtu vystupují mezní úchylky třídy D, pro něž je určující stejná horní i dolní hranice 

hodnot. Rozptyl válcovacích tolerancí tvoří variabilní složku rozměrů průřezu v podobě 

histogramu s normálním rozdělením. Normální (Gaussovo) rozdělení je pro jednotlivá 

rozmezí tlouštěk z Tabulky 6 definováno odpovídající směrodatnou odchylkou a střední 

hodnotou. Směrodatné odchylky jsou počítány s předpokladem použití useknutého 

histogramu obecného normálního rozdělení. Hranice useknutého rozdělení tvoří hodnota 

±3 směrodatné odchylky, neboť v tomto intervalu leží dle Gaussova rozdělení 99,6%  

všech hodnot. 
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Obrázek 9 – Graf normálního (Gausova) rozdělení [17] 

Na Obrázku 9 je zřejmá pravděpodobnost, s jakou se náhodná hodnota bude lišit od střední 

hodnoty. Detailní výpočet všech směrodatných odchylek, určených pro jednotlivá rozmezí 

tlouštěk, vstupujících do úlohy je popsán v [18]. 

S využitím useknutého histogramu normálního (Gaussova) rozdělení jsou do výpočtu 

zavedeny i délkové tolerance. Odchylka délkových rozměrů je jednotná a určena rozptylem 

±5 mm. 

5.2 Postup výpočtu 

Celý proces výpočtu, který je založený na opakování stanovených počtu simulačních 

kroků, proběhne postupně pro všechny délky nosníků L. V rámci výpočtu každého jednoho 

nosníku je navíc výpočet proveden pro různý počet histogramů, aby bylo možné sledovat 

změnu výsledku v závislosti na počtu náhodně proměnných. Maximální počet náhodně 

proměnných ovlivňující výpočet je pět. Jedná se o histogramy popisující variabilitu stálého 

zatížení DEAD1 [5], proměnného zatížení LONG1 [5], pevnosti materiálu fy_var, 

válcovacích (tloušťkových) tolerancí tf(w)_var (tloušťka pásnice tf a tloušťka stojiny tw) 

a délkových tolerancí bh_var (šířka pásnice b a výška stojiny h). Postupně se tento počet 

histogramů snižuje, až zbyde ve výpočtu pouze jeden; konkrétně histogram pro stálé 

zatížení.  

Po odebrání variabilní složky vystupuje v úloze nominální hodnota x_nom dané veličiny. 

Posloupnost nahrazení variabilní složky příslušné veličiny nominální hodnotou je popsána 

v Tabulce 7. 
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Tabulka 7 – Strategie volby počtu náhodně proměnných 

Počet 

histogramů 

Zatížení 

Mez kluzu 

Tolerance 

Stálé Proměnné Délkové Válcovací 

1 

DEAD1 

q_nom 
fy_nom 

bh_nom 
tf(w)_nom 

2 

LONG1 
3 

fy_var 4 
bh_var 

5 tf(w)_var 

 

5.3 Pravděpodobnost poruchy 

Postupně všemi třemi metodami se v závislosti na počtu simulačních kroků spočítá právě 

tolik funkcí spolehlivosti zvlášť pro mezní stavy únosnosti i použitelnosti. Je tedy 

zapotřebí určit v každém kroku účinek zatížení Me, odolnost konstrukce Mr a průhyb w. 

Tyto veličiny vystupující ve funkcích spolehlivosti jsou počítány již s novými variabilními 

průřezovými charakteristikami (plocha průřezu Avar, moment setrvačnosti Ivar, průřezový 

modul Wvar), pevností materiálu (mez kluzu fyvar) a zatížením (stálé gvar a proměnné qvar).  

Pro mezní stav únosnosti lze funkci spolehlivosti RFU zapsat ve tvaru: 

 RFU = Me – Mr, (5.4) 

kde Me [kNm] je účinek zatížení počítán podle vzorce (4.2) a Mr [kNm] je odolnost 

konstrukce daná vztahem (4.3). Funkci spolehlivosti pro mezní stav použitelnosti RFP lze 

vyjádřit pomocí vztahu: 

 RFP = w – wlim, (5.5) 

kde w [m] je průhyb konstrukce určený dle vzorce (4.11) a wlim [m] je limitní průhyb 

stanovený v této úloze na 1/300 délky nosníku L. Pokud funkce spolehlivosti nabývají 

záporných hodnot, načítá se počet vzniklých poruch během simulací. Celková 

pravděpodobnost poruchy pf  pro jednotlivé mezní stavy a pro každou sadu simulací n  

(tj. pro každé 10
n 

kroků, kde n je celé číslo nabývající hodnot 1, 2, …, 6) se vypočte 

vztahem: 
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f  , (5.6) 

kde Nporuch představuje počet poruch a N je počet simulací dané sady. 

Pravděpodobnost poruchy lze stanovit postupem popsaným výše a dle vztahu (5.6) pouze 

u metody klasické simulace Monte Carlo a Latin Hypercube Sampling, které pracují 

s reálnou funkcí spolehlivosti. U metody Importance Sampling je potřeba do výpočtu 

pravděpodobnosti poruchy vhodně zakomponovat váhovou funkci, popsanou v kapitole 

2.4. Importance Sampling používá histogramy s rovnoměrným rozdělěním, tím se více 

výsledků koncentruje do oblasti poruchy. Bez užití váhové funkce, která přisuzuje 

veličinám reálné hodnoty, by pravděpodobnosti poruchy nabývaly větších hodnot 

než u metod Monte Carlo a Latin Hypercube Sampling. Určení počtu poruch 

a pravděpodobnosti poruchy metodou Importance Sampling je popsáno vztahy (5.7) 

pro počet poruch a (5.8) pro pravděpodobnost poruchy. 

      
i

ISporuch iRFivN 0, , (5.7) 

kde v(i) je váhová funkce dle kapitoly 2.4 a RF(i) je vektor funkce spolehlivosti, z něhož 

jsou vybrány pouze záporné hodnoty. Zároveň je místům záporných hodnot ve vektoru 

funkce spolehlivosti přiřazeno číslo 1 a ostatním nezáporným hodnotám číslo 0, jak je 

popsáno ve vztahu (2.3). Konečná pravděpodobnost poruchy lze zapsat: 

 
)(

)(
)(

,

,
nN

nN
np

ISporuch

ISf  , (5.8) 

kde Nporuch,IS představuje počet poruch vypočtených metodou Importance Sampling a N je 

počet simulací dané sady. 

5.4 Index spolehlivosti 

Za pomocí funkcí spolehlivosti RF se v rámci každé jedné sady simulací vypočítá i index 

spolehlivosti . Stanovení indexu spolehlivosti  je patrné z Obrázku 10. Index 

spolehlivosti, popsán v [8], udává vzdálenost střední hodnoty od počátku, neboli určuje 

kolikrát se je možno umístit směrodatnou odchylku mezi počátek (tj. nulu) a střední 

hodnotu. 
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Obrázek 10 – Grafické znázornění indexu spolehlivosti  

Pro konkrétní počet simulací se určí střední hodnota a směrodatná odchylka funkce 

spolehlivosti RF v obou mezních stavech. Z těchto veličin se spočítá index spolehlivosti 

pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti, který je určen vztahem: 

 
)(

)(
)(

RF

RF
n




  , (5.9) 

kde (RF) je střední hodnota funkce spolehlivosti RF a (RF) je směrodatná odchylka 

funkce spolehlivosti RF. 

Tímto způsobem, přímo pomocí funkce spolehlivosti, lze index spolehlivosti vypočítat 

pouze u metody Monte Carlo a Latin Hypercube Sampling. U metody Importance 

Sampling je výpočet indexu spolehlivosti o něco složitější. Nelze jej stanovit přímo 

z funkce spolehlivosti, protože je určena se změněnými histogramy z původních na nové 

s rovnoměrným rozdělením. Proto je nutné do výpočtu střední hodnoty a směrodatné 

odchylky vhodně zavést váhovou funkci již zmíněnou v kapitole 2.4. Střední hodnota 

funkce spolehlivosti s váhovou funkcí IS je počítána dle vztahu (5.10). 

 



N

i

IS iviRF
N 1

))()((
1

 , (5.10) 

kde RF(i) jsou hodnoty vektoru funkce spolehlivosti vynásobené vektorem váhové funkce 

v(i). Dále je provedena jejich sumace vydělená počtem simulačních kroků N. 
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Se stejnou myšlenkou je počítána i směrodatná odchylka IS popsána ve vztahu (5.11). 

 



N

i

ISIS iviRF
N 1

2 ))())(((
1

 , (5.11) 

kde RF(i) jsou hodnoty vektoru funkce spolehlivosti, IS je střední hodnota určená výše 

dle (5.10), v(i) je váhová funkce a N počet simulací. 

 
IS

IS

IS n



 )( . (5.12) 

S těmito hodnotami střední hodnoty a směrodatné odchylky, určenými speciálně 

pro metodu Importance Sampling, se teprve vypočítá příslušný index spolehlivosti IS, 

potřebný pro další zkoumání úlohy. 

5.5 Rozptyl hodnot 

Z každé sady simulací (tj. pro každé 10
n 

kroků, kde n je celé číslo nabývající 

hodnot 1, 2, …, 6) se stanoví právě jedna hodnota pravděpodobnosti poruchy pf a právě 

jeden index spolehlivosti . Pro zhodnocení přesnosti výsledků hodnot pravděpodobností 

poruchy každé sady simulací s cílovou pravděpodobností poruchy, nestačí pouze jedna 

hodnota.  

Je třeba znát rozptyl hodnot, dle filosofie [6], u jednotlivých sad simulačních kroků, který 

se s narůstajícím počtem kroků snižuje. Proto ve výpočtu dochází k opakování výpočtu m 

u všech 10
n 

kroků. Tato opakování jsou jednotná pro všechny zkoumané kroky a daná 

počtem m=90 opakování. 

Pro všechny sady simulací se získá m hodnot pravděpodobností poruchy pf a m hodnot 

indexů spolehlivosti . Zpracování vzniklého rozptylu hodnot spočívá v určení střední 

hodnoty a směrodatné odchylky. Pomocí těchto dvou ukazatelů se mohou data vynést  

do grafu v ukázce na Obrázku 11, který znázorňuje zpřesnění výsledků v závislosti 

na počtu simulačních kroků. Rozptyl je v grafu vykreslen jako střední hodnota 

±3 směrodatné odchylky, vše určené z m hodnot zkoumané veličiny (pf nebo ). 
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Obrázek 11 – Rozptyl hodnot pravděpodobností poruchy v závislosti na počtu kroků 

Po dosažení cílové pravděpodobnosti poruchy je vhodným nástrojem pro porovnání 

efektivity pravděpodobnostních metod počet kroků, kterými jsme dosáhli požadované 

přesnosti. Hledá se tedy minimální počet kroků jednotlivých metod, kterými se určí cílová 

pravděpodobnost s tolerancí ±10% hodnoty pravděpodobnosti poruchy pro mezní stav 

použitelnosti a s tolerancí ±20% hodnoty pravděpodobnosti poruchy u mezního stavu 

únosnosti. 

5.6 Optimalizace výpočtu 

Kvůli velké časové náročnosti jsou ve výpočtu provedeny optimalizace, které výrazně 

snížily výpočetní čas. Jedná se o optimalizace technické než o pravděpodobnostní, avšak 

pro realizaci výpočtu nezbytně důležité. Při určování pravděpodobnosti poruchy a indexu 

spolehlivosti vycházejících z funkce spolehlivosti je provedeno postupně 10
n 

kroků, kde 

n je celé číslo nabývající hodnot 1, 2, …, 6). Každá sada je navíc opakována ještě 90x. 

To znamená uskutečnění celkem bezmála 100 miliónů simulací pro jednu variantu. 

Společně je v úloze pět různých délek nosníků a pět variant počtu vstupujících náhodně 

proměnných. To je tedy dohromady 25 možností, pro které se provádí 100 miliónů 
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simulací. Těchto 2,5 miliardy simulačních kroků je postupně realizováno v každé ze tří 

zkoumaných metod. 

Prvním způsobem, který snížil výpočetní čas o 2/3, bylo nadělení vnitřního cyklu 

programu v rámci provádění simulací. Při vyšších počtech simulačních kroků se daným 

způsobem nadělí provádění simulací na menší úlohy. 

Druhým způsobem, který závisí na možnostech počítače, je paralelizace výpočtu. Program 

lze upravit tak, aby výpočet probíhal paralelně v závislosti na počtů jader procesorů 

počítače. Při možnosti využití dvou jader se výpočet zkrátil téměř o další polovinu času. 

Výpočet, který probíhal na jednom jádru, využil výkon počítače na 65%. Při zaměstnání 

obou jader převýšilo využití výkonu počítače 90%. Paralelizace se v Matlabu [12] provádí 

pomocí funkce parfor, která se použije místo stávající funkce for v cyklu. Před užitím 

funkce parfor je třeba vyvolat funkci matlabpool, kterou zajistíme požadavek pracovat 

na více jádrech počítače, zároveň se zadá počet dostupných jader procesoru. Po dokončení 

výpočtu je třeba funkci matlabpool ukončit. 

Ukázka části skriptu popisující postup rozdělení výpočtu na jednotlivá jádra procesoru 

matlabpool('open',2) 

 
L=[4,6,8,10,16]; %i 
stdf=[17/60000,17/60000,19/60000,19/60000,11/30000]; 
stdw=[0.0002,0.00025,17/60000,17/60000,19/60000]; 
nom_hod=[0,1,2,3,4]; %j 
 

for i=1:5 
    parfor j=1:5 

 
  prosty_mc(L(i),stdf(i),stdw(i),nom_hod(j)) 

prosty_lhs(L(i),stdf(i),stdw(i),nom_hod(j)) 
prosty_is(L(i),stdf(i),stdw(i),nom_hod(j)) 

 
     end 
end 

 
matlabpool('close') 
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6 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Výstupem programu je stanovení rozptylu pravděpodobnosti poruchy v mezních stavech 

únosnosti a použitelnosti, indexu spolehlivosti pro oba mezní stavy, grafické výstupy všech 

zmiňovaných veličin a určení počtu kroků k dosažení požadované přesnosti 

pravděpodobnosti poruchy. Tyto výsledky jsou vyhodnoceny pro každý nosník se všemi 

možnostmi počtu vstupujících histogramů a všemi třemi zkoumanými metodami. 

6.1 Popis výstupu jedné varianty 

Pouze u nosníků, pro které byl rozhodující při návrhu výšky stojiny mezní stav únosnosti, 

vznikla právě v tomto mezním stavu pravděpodobnost poruchy. Jedná se o nosník nejkratší 

délky (tj. 4 m). U tohoto nosníku lze dobře pozorovat změnu chování jednotlivých metod, 

protože nabývá malých hodnot pravděpodobnosti poruchy v mezním stavu únosnosti 

a větších hodnot pravděpodobnosti poruchy v mezním stavu použitelnosti. U nosníků 

ostatních zbylých délek (tj. 6 m, 8 m, 10 m a 16 m), u kterých rozhodl v návrhu výšky 

stojiny mezní stav použitelnosti, se vyskytla porucha pouze v tomto mezním stavu.  

6.1.1 Pravděpodobnost poruchy 

Pravděpodobnosti poruchy, jejichž hodnoty jsou v různých řádech, přispívají ke zjištění, že 

metody mění svou efektivitu v závislosti právě na velikosti pravděpodobnosti poruchy. 

Popis výstupu programu je popsán a graficky vyjádřen pro nosník nejkratší délky (L=4 m) 

s maximálním počtem histogramů. 
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Obrázek 12 – Rozptyl hodnot pravděpodobností poruchy v závislosti na počtu kroků v MSÚ 

Efektivitu jednotlivých metod v mezním stavu únosnosti lze sledovat na Obrázku 12, který 

graficky vyjadřuje průběh zpřesňování cílové hodnoty pravděpodobnosti poruchy 

pro nejkratší nosník (L=4 m) s maximálním počtem histogramů (5 histogramů). Výsledné 

pravděpodobnosti poruchy pf=7,99·10
-5

 se nejrychleji a nejtěsněji přibližuje metoda 

Importance  Sampling (IS). Metody Monte Carlo (MC) a Latin Hypercube Sampling 

(LHS) se vyvíjí podobným způsobem s obdobným výsledkem. Avšak metody MC a LHS 

zaregistrovaly poruchu až s vyšším počtem simulačních kroků. Počet kroků nutný 

k dosažení intervalu hodnot příslušné pravděpodobnosti poruchy s hranicemi ±20% pf 

přesáhl u metod MC a LHS hodnotu 10
6
 kroků. Zápis konkrétních hodnot počtu kroků 

v MSÚ  je uveden v Tabulce 8. 
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Obrázek 13 – Rozptyl hodnot pravděpodobností poruchy v závislosti na počtu kroků v MSP 

Tak jako v mezním stavu únosnosti lze sledovat efektivitu simulačních metod i v mezním 

stavu použitelnosti na Obrázku 13. Ukázalo se, že metoda IS není pro větší 

pravděpodobnosti poruchy tak efektivní, jako pro velmi malé pravděpodobnosti poruchy. 

Naopak metoda LHS, která se pro malé pravděpodobnosti poruchy v mezním stavu 

únosnosti představila jako nejméně vhodná, se pro pravděpodobnosti poruchy větších 

hodnot vzniklé v mezním stavu použitelnosti jeví velmi výhodně. Počty kroků, potřebné 

pro získání hledaného intervalu pravděpodobnosti poruchy určeného, pro tento mezní stav, 

mezemi ±10% pf, stanovené jednotlivými metodami jsou rovněž zapsány v Tabulce 8. 

Tabulka 8 – Počet kroků potřebných k dosažení cílové pravděpodobnosti 

L=4 m                        

5 histogramů 

Počet kroků 

MSÚ MSP 

pf 7,99·10
-5

 0,134 

MC >10
6
 8 558 

LHS >10
6
 1 290 

IS 706 254 92 795 
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6.1.2 Index spolehlivosti 

Tak jako rozptyl pravděpodobností poruchy lze pro popsání efektivity jednotlivých metod 

použít i index spolehlivosti, stanovený též rozptylem jeho hodnot v závislosti na počtu 

simulací. Index spolehlivosti je stanoven jako vzdálenost střední hodnoty funkce 

spolehlivosti RF od počátku vyjádřená v hodnotách směrodatné odchylky. 

Všechny metody vypočítaly s určitým počtem kroků stejnou hodnotu indexu spolehlivosti 

i přes značné problémy s odchylkou střední hodnoty při malém počtu simulací 

u Importance Sampling, což je viditelné na Obrázku 14. 

Z Obrázku 14 je patrné, že i přes nejlepší efektivitu metody Importance Sampling 

u malých pravděpodobností vzniklých v mezním stavu únosnosti index spolehlivosti 

vykazuje právě u této metody největší rozptyl hodnot. To může být způsobeno 

charakteristickým výpočtem vstupních veličin indexu spolehlivosti jednotlivých metod. 

Jelikož pro výpočet indexu spolehlivosti je potřeba stanovit střední hodnotu funkce 

spolehlivosti, což je v podstatě určení 50% kvantilu, tak právě zde může být problém. 

Protože, jak se ukázalo, se metoda Importance Sampling zdá být pro odhady vysokých 

pravděpodobností horší. 

 
Obrázek 14 – Rozptyl hodnot indexu spolehlivosti v závislosti na počtu kroků v MSÚ 
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Stejná závislost je znázorněna i pro mezní stav použitelnosti na Obrázku 15. Při vyšších 

pravděpodobnostech mají křivky rozptylu hodnot indexu spolehlivosti předpokládaný 

trend, který je shodný s trendem efektivity jednotlivých metod při určování 

pravděpodobnosti poruchy vykresleném na Obrázku 13. 

Index spolehlivosti určený všemi metodami nabývá stejné hodnoty. Jeho odhad v podobě 

střední hodnoty je velmi přesný i pro malý počet simulačních kroků. 

 

Obrázek 15 – Rozptyl hodnot indexu spolehlivosti v závislosti na počtu kroků v MSP 

Tak jako počty kroků určené na základě velikosti rozptylu pravděpodobnosti poruchy 

a daných mezí požadované přesnosti (Tabulka 8), jsou vypočteny i počty kroků stanovené 

na základě velikosti rozptylu indexu spolehlivosti a stejných hranic přesnosti. Přehled 

konkrétních hodnot počtu kroků vyjádřený indexem spolehlivosti je zapsán do Tabulky 9. 
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Tabulka 9 – Počet kroků potřebných k dosažení cílové pravděpodobnosti vyjádřený pomocí indexu 

spolehlivosti 

L=4 m                        

5 histogramů 

Počet kroků 

MSÚ MSP 

pf 7,99·10
-5

 0,134 

 2,696 0,830 

MC 98 999 

LHS 66 36 

IS 7 745 60 376 

Ověření správného fungování metody Importance Sampling je, z důvodu velkého rozptylu 

indexu spolehlivosti, popsán v kapitole 7. 

6.2 Souhrn výsledků všech variant 

Jelikož rozšíření úlohy vede dvěma směry, je výstupem programu velké množství výsledků 

a grafů. Tyto výstupy popsané v kapitole 6.1 jsou rovněž vypočítány pro všechny 

kombinace délek nosníků L a počty vstupujících náhodně proměnných. 

Záznamy o počtu kroků potřebných k dosažení požadované přesnosti pravděpodobnosti 

poruchy všemi metodami jsou sepsány v Tabulce 10 pro mezní stav únosnosti 

a v Tabulce 11 pro mezní stav použitelnosti. 

6.2.1 Mezní stav únosnosti 

V mezním stavu únosnosti při výskytu malých pravděpodobností poruchy se jako 

nejvýkonnější metoda jeví Importance Sampling, jak lze pozorovat na Obrázku 12. 

Jako jediná z metod vypočítala počet kroků k dosažení požadované přesnosti 

pravděpodobnosti poruchy s výsledkem menším než 10
6
 simulačních kroků. Monte Carlo 

a Latin Hypercube Sampling se také dostaly k hledané hodnotě, avšak ne tak rychle 

a blízko jako Importance Sampling. Při ubírání počtu histogramů se jednotlivé hodnoty 

pravděpodobnosti poruchy zmenšují. U malého počtu náhodně proměnných 

nezaregistrovala ani jedna z metod žádnou poruchu. 
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Tabulka 10 – Pravděpodobnost poruchy a počet kroků potřebných ke stanovení dané přesnosti v MSÚ 

MSÚ 

Počet histogramů 

5 4 3 2 1 

pf kroky pf kroky pf kroky pf kroky pf kroky 

D
él

k
a

 n
o

sn
ík

u
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

L
 [

m
] 

4 

MC 

7,99

·10
-5

 

>10
6
 

2,67 

·10
-5

 

>10
6
 

1,79 

·10
-5

 

>10
6
 

0 

- 

0 

- 

LHS >10
6
 >10

6
 >10

6
 - - 

IS 706 254 959 367 968 713 - - 

6 

MC 

5,56

·10
-8

 

>10
6
 

1,60 

·10
-11

 

>10
6
 

0 

- 

0 

- 

0 

- 

LHS >10
6
 >10

6
 - - - 

IS >10
6
 >10

6
 - - - 

 

6.2.2 Mezní stav použitelnosti 

U mezního stavu použitelnosti při výskytu větších hodnot pravděpodobností poruchy si 

nelze nevšimnout zhoršení efektivity metody Importance Sampling. Toto chování lze vidět 

na Obrázku 13 i na počtu kroků potřebných k určení cílové přesnosti (Tabulka 11), které 

nabývají hodnot v řádech vyšších než u zbylých dvou metod MC a LHS.  

Nejefektivnější metodou u větších pravděpodobností poruchy je Latin Hypercube 

Sampling, které stačí k dosažení hledaného výsledku stovky kroků. U největších 

pravděpodobností dokonce desítky simulačních kroků. Metoda Monte Carlo se pohybuje 

při výpočtu v řádech tisíců a již zmiňovaná Importance Sampling v řádech desetitisíců 

až statisíců.  

Při postupném vkládání nominálních hodnot místo histogramů se pravděpodobnost 

poruchy, na rozdíl od mezního stavu únosnosti, zvyšuje. U výpočtu, ve kterém zbyde 

pouze jedna náhodně proměnná, dosahuje pravděpodobnost poruchy ve všech případech 

hodnoty rovné 1, tedy stoprocentní poruchy.  

Vyšší hodnoty pravděpodobnosti poruchy mohou být způsobeny pouze jedním proměnným 

zatížením, které svou hodnotou převyšuje zatížení stálé. Histogram tohoto proměnného 

zatížení, které je do výpočtu zavedené jako dlouhodobé, se z úlohy odebírá právě jako 

poslední v pořadí. Převedením náhodně proměnné dlouhodobého zatížení na nominální 

hodnotu, může být příčinou vzniku stoprocentní poruchy. 
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Tabulka 11 – Pravděpodobnost poruchy a počet kroků potřebných ke stanovení dané přesnosti v MSP 

MSP 

Počet histogramů 

5 4 3 2 1 

pf kroky pf kroky pf kroky pf kroky pf kroky 

D
él

k
a
 n

o
sn

ík
u

 L
 [

m
] 

4 

MC 

0,1341 

8 558 

0,1118 

9 380 

0,1078 

9 353 

0,1078 

9 311 

1 

- 

LHS 1 290 944 619 438 - 

IS 92 795 57 336 9 963 8 110 - 

6 

MC 

0,3881 

3 247 

0,4008 

4 139 

0,4348 

1 999 

0,4347 

2 214 

1 

- 

LHS 760 691 609 511 - 

IS 569 896 319 997 96 404 67 583 - 

8 

MC 

0,4027 

2 074 

0,4194 

2 783 

0,4492 

972 

0,4492 

983 

1 

- 

LHS 711 652 323 429 - 

IS 547 613 431 836 93 561 79 621 - 

10 

MC 

0,4224 

3 047 

0,4398 

3 104 

0,4647 

1 023 

0,4647 

972 

1 

- 

LHS 677 510 317 340 - 

IS 528 596 425 982 96 354 74 511 - 

16 

MC 

0,4850 

1 236 

0,4990 

961 

0,5100 

956 

0,5101 

982 

1 

- 

LHS 320 314 93 92 - 

IS 487 080 213 111 95 024 51 292 - 

6.2.3 Diskuze výsledků 

Grafické vyjádření počtu kroků potřebných k určení požadované přesnosti výsledku 

v závislosti na délkách nosníků je zobrazeno na Obrázku 16. Konkrétní grafický výstup je 

zobrazen pro mezní stav použitelnosti a tři vstupující náhodně proměnné. Jak už bylo 

zmíněno, tak metoda Importance Sampling potřebuje při větších pravděpodobnostech 

podstatně větší počet simulačních kroků než Monte Carlo a Latin Hypercube Sampling. 

V grafu na Obrázku 16 si lze všimnout, že u nejkratšího nosníku (tj. 4 m) je počet kroků 

u Monte Carla a Importance Sampling téměř shodný. Při dále se zmenšujících 

pravděpodobnostech poruchy nabývá Importance Sampling větší efektivity s menším 

počtem potřebných simulací než Monte Carlo, což je možné pozorovat mj. na Obrázku 17. 
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S narůstající pravděpodobností poruchy, která se pohybuje ve vyšších hodnotách, se 

snižuje minimální počet nutných simulačních kroků. U metod Monte Carlo a Latin 

Hypercube Sampling je snížení výraznější než u Importance Sampling, u které se počet 

kroků pohybuje spíše kolem podobné hodnoty. 

 
Obrázek 16 - Počet kroků potřebný k dosažení hledané přesnosti stanovený všemi metodami 

pro zkoumané délky nosníků 

 

Se snižujícím se počtem náhodně proměnných narůstá pravděpodobnost poruchy u vyšších 

hodnot pravděpodobností a u menších pravděpodobností naopak její hodnota klesá. Tento 

jev lze dobře pozorovat na Obrázku 17 a Obrázku 18. S odebíráním histogramů z výpočtu 

se snižuje minimální počet kroků k dosažení požadované přesnosti hodnoty 

pravděpodobnosti (Obrázek 17). 
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Obrázek 17 – Počet kroků potřebný k dosažení hledané přesnosti stanovený všemi metodami 

pro zkoumané počty histogramů (pro nosník o délce L=10 m) 

Při zmenšující se pravděpodobnosti poruchy dochází k postupnému zefektivnění metody 

Importance Sampling, která předstihne ve výkonu metodu Monte Carlo, jak lze vidět 

na Obrázku 18. Při velmi malých pravděpodobnostech, jaké vznikají například v mezních 

stavech únosnosti, se metoda Importance Sampling dostane svou efektivitou, co se týče 

počtu kroků, i před metodu Latin Hypercube Sampling. 

 
Obrázek 18 – Počet kroků potřebný k dosažení hledané přesnosti stanovený všemi metodami 

pro zkoumané počty histogramů (pro nosník o délce L=4 m) 
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7 OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI METOD 

Z důvodů výskytu neočekávaných výsledků, při výpočtu indexu spolehlivosti v mezním 

stavu únosnosti, se jeví jako vhodné ověřit správnost postupu výpočtu u metody 

Importance Sampling. I přes nejefektivnější způsob výpočtu pravděpodobnosti poruchy 

u malých pravděpodobností (vzniklé v MSÚ, řadově 10
-5 

a menší) se tento trend nepotvrdil 

při určování indexu spolehlivosti v tomto mezním stavu dle předpokladů.  

7.1 Monte Carlo vs Importance Sampling 

Cílem ověření funkčnosti metody Importance Sampling je porovnat ji vhodným způsobem, 

na modelovém příkladu, s metodou Monte Carlo. Úkolem je provést výměnu původních 

histogramů vstupujících do výpočtu (tj. DEAD1 pro stálé zatížení, LONG1 pro proměnné 

zatížení, fyvar pro pevnost materiálu a normální rozdělení pro průřezové charakteristiky) 

za histogramy s rovnoměrným rozdělením, jak je zobrazeno v ukázkách na Obrázku 19 

a Obrázku 20. Výsledky vypočtené oběma metodami s touto změnou, na základě myšlenky 

[13], by měly být v tomto speciálním případě shodné. 

 

Obrázek 19 – Výměna původního histogramu stálého zatížení DEAD1 za histogram s rovnoměrným 

rozdělením; vykreslení vstupních histogramů před simulací 
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Obrázek 20 – Výměna původního histogramu stálého zatížení DEAD1 za histogram s rovnoměrným 

rozdělením; vykresleno po simulaci 

7.1.1 Ověření pravděpodobnosti poruchy 

Shoda výsledků je při výpočtu pravděpodobnosti poruchy oběma metodami v tomto 

speciálním případě 100%. Tato shoda platí pro mezní stav únosnosti s vypočtenou 

pravděpodobností pf = 0,01197 i mezní stav použitelnosti s pravděpodobností pf = 0,30334, 

jak lze pozorovat na Obrázku 21 a Obrázku 22. Je patrné, že se křivky znázorňující rozptyl 

pravděpodobnosti poruchy překrývají. 

 
Obrázek 21 – Modelový příklad porovnání funkčnosti metod MC a IS v MSÚ při použití náhodně 

proměnných s rovnoměrnými rozděleními pro stanovení pravděpodobnosti poruchy 
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Obrázek 22 – Modelový příklad porovnání funkčnosti metod MC a IS v MSP při použití náhodně 

proměnných s rovnoměrnými rozděleními pro stanovení pravděpodobnosti poruchy 

7.1.2 Ověření indexu spolehlivosti 

U stanovení indexu spolehlivosti dopadl výpočet obdobně jako u výpočtu 

pravděpodobnosti poruchy. V tomto modelovém příkladu se výsledky indexu spolehlivosti 

shodovaly bez mála také stoprocentně. Odchylka příslušných hodnot mezi metodami 

vystupuje až v řádu 10
-5

. Tuto drobnou odchylku lze vidět na Obrázku 23 a Obrázku 24, 

které graficky vyjadřují rozptyl indexu spolehlivosti v mezních stavech únosnosti 

a použitelnosti. 

Z důvodů časové náročnosti výpočtu byl tento pokus stanoven pro všechny nosníky pouze 

s plným počtem histogramů, bez vkládání nominálních hodnot a počet opakování 

jednotlivých sad simulací byl snížen na m=30. 
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Obrázek 23 – Modelový příklad porovnání funkčnosti metod MC a IS v MSÚ při použití náhodně 

proměnných s rovnoměrnými rozděleními pro stanovení indexu spolehlivosti 

 
Obrázek 24 – Modelový příklad porovnání funkčnosti metod MC a IS v MSP při použití náhodně 

proměnných s rovnoměrnými rozděleními pro stanovení indexu spolehlivosti 
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ZÁVĚR 

Podstatou práce bylo vytvoření funkčního algoritmu v programu Matlab R2012a [12]. 

Výstupy tohoto programu tvoří pravděpodobnost poruchy a index spolehlivosti vypočtený 

třemi pravděpodobnostními metodami. Jednotlivé výstupní veličiny jsou stanoveny 

pro mezní stav únosnosti i mezní stav použitelnosti pomocí metody Monte Carlo, Latin 

Hypercube Sampling a Importance Sampling. 

Pro zhodnocení efektivity vybraných metod byl stanoven rozptyl hodnot hledaných veličin 

pravděpodobnosti poruchy a indexu spolehlivosti. Účinnost těchto metod byla 

porovnávána na konstrukcích prostých nosníků, různých průřezových rozměrů a délek, 

s různým počtem náhodně proměnných vstupních veličin.  

Rozsáhlým výpočtem, který se parametrizoval již zmíněnými směry, bylo zjištěno, že 

efektivita zkoumaných pravděpodobnostních metod se mění v závislosti na velikosti 

pravděpodobnosti. U malých pravděpodobností se projevila nejvhodněji metoda 

Importance Sampling, která se nejtěsněji a nejrychleji přiblížila požadované přesnosti 

hledané hodnoty. Metoda Monte Carlo a Latin Hypercube Sampling si s malými 

pravděpodobnostmi poradily o něco hůře než metoda Importance Sampling. Jejich 

efektivita měla přibližně stejný trend a dosáhly hledané přesnosti s větším rozptylem.  

Naopak u velkých pravděpodobností měla metoda Importance Sampling podstatně větší 

rozptyl hodnot a metoda tak výrazně zhoršila svou výkonnost a potřebovala ke stanovení 

dané hodnoty mnohem větší počet kroků, než zbylé dvě metody. Při výpočtu přesnosti 

hodnot velkých pravděpodobností si nejlépe vedla metoda Latin Hypercube Sampling. 

I metoda Monte Carlo se jevila v těchto případech velikosti pravděpodobností výhodněji 

než Importance Sampling. 

Při stejné strategii vkládání příslušných nominálních hodnot místo náhodně proměnných 

vstupních veličin bylo zjištěno, že se zvyšujícím se počtem nominálních hodnot se 

pravděpodobnost poruchy snižuje u malých pravděpodobností a naopak zvyšuje u velkých 

pravděpodobností. 

Kromě grafického vyjádření je vhodným ukazatelem efektivity jednotlivých metod počet 

simulačních kroků. Vlivem odebírání histogramů z výpočtu se zmenšuje minimální počet 

kroků, potřebných k dosažení cílové přesnosti, bez ohledu na to zda se pravděpodobnost 

snižuje (u malých pravděpodobností) nebo zvyšuje (u velkých pravděpodobností).  
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