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Předmluva

Pravděpodobnostní metoda Přímého Optimalizovaného Pravděpodobnostního Vý-
počtu - POPV, se vyvíjí od roku 2002. Vznikala původně jako alternativa simulační
techniky Monte Carlo v metodě SBRA. Od roku 2009 se rozvíjela zcela samostatně.
Algoritmus výpočtu této nové metody je pro každou řešenou úlohu jednoznačně
dán, což se odrazilo i v původním názvu metody Přímý Determinovaný Pravdě-
podobnostní Výpočet - PDPV. Slovo determinovaný je v pravděpodobnostních
úlohách, pro které byl vyvíjený postup určen, poněkud zavádějící a byl oprávněně
připomínkován. Po diskuzích a konzultacích s některými odborníky zabývajícími
se spolehlivostí konstrukcí (Šejnoha, Novák, Keršner, Teplý - 2009, [207]) byl název
následně upřesněn do dnes používané podoby.

Rozvíjející se algoritmy výpočtů byly velmi náročné na výpočetní techniku
počtem operací. Hledaly se proto postupy, jak jejich počet minimalizovat při za-
chování korektnosti a přesnosti výpočtu. Jejich aktuální stav umožňující algorit-
mus výpočtu optimalizovat je v práci popsán a ukázán na praktických příkladech.
Metodu lze dnes využít pro řešení řady úloh hlavně při posuzování spolehlivosti
konstrukcí, kde vstupní veličiny mohou být jednoznačně determinovány, hlavně
však mohou být náhodně proměnné, a to buď jako vzájemně statisticky nezávislé
nebo jako statisticky závislé. Aplikace metody vyžaduje softwarové prostředky, je-
jichž tvorba doprovázela vývoj metody od počátku. V práci jsou teoretické základy
těchto prostředků popsány, ukázány příklady jejich aplikace a ukázkové aktuální
verze vyvinutých programových prostředků obsahuje rovněž přiložené CD.

Předložená práce je určena zejména těm, kdo se věnují problematice spolehli-
vosti stavebních konstrukcí a dále doktorandům a studentům magisterského studia
oboru Konstrukce staveb. Pravděpodobnostní metoda POPV vznikala postupně
v rámci řešení několika projektů. Vydání této publikace bylo realizováno zejména
za finanční podpory z prostředků koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací při-
dělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky. Náš dík patří také profesoru Ing. Břetislavovi Teplému, CSc., který celý
text pečlivě pročetl a navrhl v něm řadu úprav a doplnění, a profesoru Ing. Jiřímu
Šejnohovi, DrSc. za cenné připomínky a náměty.

V Ostravě, říjen 2015 autoři
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1

Kapitola 1

Úvod

Stavební konstrukce jsou objekty, které jsou z hlediska spolehlivosti popisovány
jako neopakovatelné. Na proces návrhu, posudku spolehlivosti, jednotlivých etap
výroby, montáže či provozu stavební konstrukce má vliv řada nejistot [204], ovliv-
ňujících spolehlivost těchto objektů svou náhodností, kterou nelze opomenout.
Variabilita vlastností stavebních objektů tak vstupuje do procesu projektování
i realizace.

Nosný systém každé stavební konstrukce by měl splňovat podmínky, které se
v procesu posuzování objevují ve formě kritérií spolehlivosti. Určováním pravdě-
podobnosti, s jakou budou požadované vlastnosti stavebních objektů zachovány,
se zabývá vědní obor teorie spolehlivosti konstrukcí. Aplikace teorie spolehlivosti
vede k využívání pravděpodobnostních výpočetních postupů, založených na teorii
pravděpodobnosti a matematické statistiky, jejichž vývoj zažívá v poslední době
značný vzestup.

a) Stavební konstrukce po kolapsu střechy b) Pohled na zřícenou střešní konstrukci

Obr. 1.1 Havárie dřevěné střešní konstrukce v Ostravě–Fifejdách
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2 Úvod

Hlavním rysem pravděpodobnostních metod je možnost stochastického vyjád-
ření variability vstupních veličin např. ve formě histogramů. Ve srovnání se sou-
časně platnými normovými postupy, založenými na deterministickém pojetí vstup-
ních veličin, pak pravděpodobnostní postupy vedou ke kvalitativně vyšší úrovni
posudku spolehlivosti i zajištění bezpečnosti uživatelů staveb. Na obr. 1.1 a 1.2
(převzato z [142, 143]) jsou zobrazeny příklady stavebních konstrukcí, u nichž došlo
k haváriím v nosném systému. Využitím pravděpodobnostních metod při posudku
spolehlivosti a případným přijetím vhodných opatření lze nebezpečí podobných
zřícení staveb výrazně eliminovat.

a) Celkový pohled na stavební konstrukci po
havárii

b) Celkový pohled na budovu

Obr. 1.2 Havárie zděné budovy v Ostravě–Mariánských Horách

Poznámka 1.1. Zřícení (kolaps) stavby je extrémní, zpravidla nežádoucí jev.
Stavba by měla plnit své funkce po celou dobu své životnosti s přiměřenými (nej-
lépe minimálními) náklady. V této souvislosti se hovoří o rizicích staveb [167].

Riziko je součin pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události a potenciální
škody, která přitom vznikne. Nemusí se zde tedy jednat pouze o zřícení stavby,
může se jednat o poruchu stavby jakou je např. vznik trhlin - viz obr. 1.3, zatékání,
případně o jinou nežádoucí událost. Při analýze a hodnocení rizik staveb a při je-
jich případné eliminaci se bez hodnocení pravděpodobnosti nežádoucích událostí
lze obejít jen stěží [30].

Tato práce si klade za cíl ukázat současné možnosti původní, nově vyvíjené
pravděpodobnostní metody Přímého Optimalizovaného Pravděpodobnostního Vý-
počtu (POPV) při posuzování spolehlivosti nosných konstrukcí, čemuž odpovídá
i rozvržení této práce. Po nezbytném přehledu a následném vysvětlení základních
pojmů z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky (kapitola 2.1) a spoleh-
livosti (kapitola 2.2) je v kapitole 2.3 provedeno bližší seznámení s používanými
pravděpodobnostními metodami a postupy, jež umožňují výpočet pravděpodob-
nosti poruchy u posuzovaných stavebních nosných konstrukcí.

Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

DSpace VŠB-TUO http://hdl.handle.net/10084/110988 Vloženo do DSpace 4.3.2016



3

a) Pohled na porušenou čelní stěnu b) Trhlina v nosné stěně

Obr. 1.3 Porucha stavební konstrukce

Následující kapitola 3 se detailně zaobírá pravděpodobnostní metodou Přímého
Optimalizovaného Pravděpodobnostního Výpočtu (POPV), která představuje vy-
soce účinný výpočetní nástroj pro řešení pravděpodobnostních problémů. Přínos
navrhovaného výpočetního postupu spočívá zejména v optimalizovaném způsobu
numerické integrace, který nevyžaduje aplikaci metody Monte Carlo nebo některé
z dalších simulačních příp. aproximačních metod, což v řadě případů vede k přes-
nějšímu řešení pravděpodobnostních úloh a v určitých situacích i k mnohem rych-
lejšímu výpočtu. Algoritmus výpočtu byl naprogramován v několika softwarových
aplikacích a byl úspěšně uplatněn při řešení mnoha pravděpodobnostních úloh
a pravděpodobnostních posudků spolehlivosti nosných konstrukcí.

Jednou z oblastí, kde byla metodika POPV aplikovaná, je i pravděpodobnostní
řešení šíření únavových trhlin v cyklicky namáhaných konstrukcích. V kapitole 4.1
je detailně zpracovaná a na příkladech demonstrovaná metodika pravděpodobnost-
ního posouzení konstrukce namáhané únavou s ohledem na vznik únavových trhlin
z okraje a povrchu, která vede k návrhu systému prohlídek konstrukce. V kapi-
tole 4.2 je pak uveden detailní popis metodiky pravděpodobnostního návrhu ko-
tevní výztuže dlouhých důlních a podzemních děl.
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Kapitola 2

Základy teorie
pravděpodobnosti
a spolehlivosti konstrukcí

2.1 Základy teorie pravděpodobnosti

Teorie pravděpodobnosti (pravděpodobnostní počet, např. [19, 10]) je matematická
disciplína, popisující zákonitosti týkající se jevů, které mohou a nemusí nastat,
resp. jejichž výsledná hodnota není předem jistá. Takové jevy jsou označovány
jako náhodné.

2.1.1 Náhodný pokus (experiment)

Teorie pravděpodobnosti je využívána v situacích, kdy jsou zkoumány tzv. ná-
hodné pokusy. Při náhodném pokusu není jeho výsledek jednoznačně určen
komplexem podmínek (dále jen podmínek), což jej odlišuje od pokusu determinis-
tického, kdy lze výsledek na základě stanovených podmínek stanovit jednoznačně
a také jej lze předem určit. Při zachování podmínek deterministického pokusu bude
při jeho opakování výsledek stále stejný. Při opakování náhodného pokusu lze na-
opak získat pokaždé jiné výsledky (při stejných podmínkách), přičemž výsledek
kteréhokoliv z těchto pokusů nelze předpovědět jednoznačně. Náhodnost určitého
pokusu je obvykle spojena s nedostatečnou znalostí podmínek daného pokusu.
K určení předpovědi výsledku pokusu se využívají metody teorie pravděpodob-
nosti.
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2.1 Základy teorie pravděpodobnosti 5

2.1.2 Náhodný jev
Výsledek náhodného pokusu je označován jako náhodný jev. Po provedení ná-
hodného pokusu lze určit, zda náhodný jev nastal či nikoliv. Náhodný jev tedy
představuje událost, která za určitých podmínek buď nastane nebo nenastane.
Množina všech náhodných jevů, které mohou za daných podmínek nastat, tvoří
základní prostor Ω.

Typickým příkladem náhodného pokusu je hod hrací kostkou, jenž se často
využívá k demonstračním účelům. Prvky základního prostoru tohoto náhodného
pokusu tvoří elementární náhodné jevy 𝐸1 (padne číslo 1, 𝐸1 = 1), 𝐸2 (padne
číslo 2, 𝐸2 = 2), 𝐸3 (padne číslo 3, 𝐸3 = 3), 𝐸4 (padne číslo 4, 𝐸4 = 4), 𝐸5 (padne
číslo 5, 𝐸5 = 5) a 𝐸6 (padne číslo 6, 𝐸6 = 6). Při hodu kostkou pak mohou nastat
např. náhodné jevy:

𝐴 = 𝐸1 ∨ 𝐸3 ∨ 𝐸5

padne-li liché číslo, 𝐴 = 1 ∨ 3 ∨ 5 nebo

𝐵 = 𝐸2 ∨ 𝐸4 ∨ 𝐸6

padne-li sudé číslo, 𝐵 = 2 ∨ 4 ∨ 6.
Lze rovněž definovat jev jistý (označuje se 𝐼), který nastane vždy (např. padne

číslo < 7), nebo jev nemožný (označuje se ∅), který při daném náhodném experi-
mentu nenastane nikdy (např. padne číslo > 6). Také lze hovořit o neslučitelných
(nekompatibilních, disjunktních) jevech, u nichž je nemožný jejich současný výskyt
(např. 𝐴 a 𝐵 - liché a zároveň sudé číslo nemůže být vrženo).

Obdobně lze analyzovat náhodný pokus hodu mincí. Základní prostor Ω = 𝐻, 𝑂
je tvořen dvěma prvky - elementárními náhodnými jevy 𝐸1 (padne hlava, 𝐸1 = 𝐻)
a 𝐸2 (padne orel, 𝐸2 = 𝑂). V případě tří hodů mincí je základní prostor dán
Ω = 𝐻𝐻𝐻, 𝐻𝐻𝑂, 𝐻𝑂𝑂, 𝑂𝑂𝑂, 𝑂𝑂𝐻, 𝑂𝐻𝐻, 𝐻𝑂𝐻, 𝑂𝐻𝑂. Pokud např. při třech
hodech padne dvakrát hlava, nastal náhodný jev 𝐸1 = 𝐻𝐻𝑂 ∨ 𝑂𝐻𝐻 ∨ 𝐻𝑂𝐻,
v případě hodu dvou orlů se zase naopak může jednat o náhodný jev, který lze
vyjádřit 𝐸2 = 𝑂𝑂𝐻 ∨ 𝐻𝑂𝑂 ∨ 𝑂𝐻𝑂.

Lze rovněž definovat operace s náhodnými jevy. V případě že nastane alespoň
jeden z náhodných jevů 𝐴, 𝐵 se jedná o součet jevů označovaný jako 𝐴 + 𝐵 nebo
množinově 𝐴 ∪ 𝐵 (sjednocení). Pokud nastanou oba náhodné jevy 𝐴, 𝐵 současně,
jedná se o součin obou jevů s množinovým vyjádřením 𝐴∩𝐵 (průnik). Situaci, kdy
nastane náhodný jev 𝐴 a nenastane náhodný jev 𝐵, je možno označit jako rozdíl
obou jevů s množinovým vyjádřením 𝐴 − 𝐵. Náhodný jev 𝐴 je jevem opačným
k náhodnému jevu 𝐴 a platí tedy: 𝐴 = Ω − 𝐴. Pokud se jedná o jevy neslučitelné,
musí 𝐴 · 𝐵 = ∅. V případě, že jevy 𝐴1, 𝐴2, . . . , 𝐴𝑛 jsou neslučitelné, musí být
součin 𝐴𝑖 · 𝐴𝑗 = 0 pro všechna 𝑖 ̸= 𝑗. Systém neslučitelných náhodných jevů je
úplný, pokud platí: 𝐴1 + 𝐴2 + ... + 𝐴𝑛 = 𝐼 = Ω.

Jelikož výsledky náhodného pokusu - náhodné jevy, se modelují jako systém
podmnožin, lze zavést i číselné funkce náhodných jevů. Takovou funkcí je prav-
děpodobnost.
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6 Základy teorie pravděpodobnosti a spolehlivosti konstrukcí

Pravděpodobnost 𝑃 (𝐴) měří (ohodnocuje) možnost výskytu jevu 𝐴 v náhod-
ném pokusu. Pro každý náhodný jev 𝐴 je pravděpodobnost 𝑃 (𝐴) funkce (míra)
jevu s těmito vlastnostmi:
a) 0 5 𝑃 (𝐴) 5 1 (pravděpodobnost je nezáporná a normovaná funkce),
b) 𝑃 (𝐼) = 1 (pravděpodobnost je nezáporná a normovaná funkce, t.j. její norma

je rovna 1),
c) Je-li 𝐴 ∩ 𝐵 = ∅, pak 𝑃 (𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃 (𝐴) + 𝑃 (𝐵) (pravděpodobnost sjednocení

disjunktních jevů je rovna součtu pravděpodobností jevů).
Tvrzení a), b), c) se označují jako axiomy teorie pravděpodobnosti.
Pokud základní prostor náhodného jevu tvoří konečný počet elementárních jevů

se stejnou mírou výskytu, lze pravděpodobnost definovat:

Definice 2.1. Nechť je dáno 𝑛 elementárních jevů 𝐸1, 𝐸2, . . . , 𝐸𝑛, které tvoří
úplný systém neslučitelných jevů a jsou stejně možné. Rozkládá-li se jev 𝐴 na 𝑚
(𝑚 5 𝑛) elementárních jevů z tohoto systému, pak pravděpodobnost náhodného
jevu 𝐴 je reálné číslo 𝑃 (𝐴) = 𝑚

𝑛 .

Všechny elementární jevy 𝐸𝑖=1...𝑛 se obvykle označují jako všechny možné pří-
pady. Všechny elementární jevy, na které se rozkládá jev 𝐴, se nazývají všechny
příznivé případy. Ve vztahu z definice 2.1

𝑃 (𝐴) = 𝑚

𝑛
(2.1)

pak 𝑚 představuje počet všech příznivých případů a 𝑛 počet všech možných pří-
padů.

Poznámka 2.2. Pravděpodobnost náhodného jevu je tedy číslo, udávající s jakou
jistotou lze daný náhodný jev očekávat. Míra pravděpodobnosti náleží do uzavře-
ného intervalu ⟨0, 1⟩, kde nula znamená, že událost nemůže nastat, a jednička, že
jev je jistý. Po vynásobení hodnotou 100 lze pravděpodobnost vyjádřit i procen-
tuálně.

Poznámka 2.3. V teorii spolehlivosti konstrukcí platí 𝑝𝑓 + 𝑝𝑠 = 1, kde 𝑝𝑓 je
pravděpodobnost, že v konstrukci nastane porucha, a 𝑝𝑠 pravděpodobnost, že kon-
strukce zůstane zachovaná.

Rovněž lze definovat pravděpodobnost podmíněnou:

Definice 2.4. Pravděpodobnost uskutečnění jevu 𝐴 za předpokladu, že nastal
jev 𝐵, se zapisuje 𝑃 (𝐴 | 𝐵) a nazývá se podmíněná pravděpodobnost. Je
rovna:

𝑃 (𝐴 | 𝐵) = 𝑃 (𝐴 ∩ 𝐵)
𝑃 (𝐵) . (2.2)
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2.1 Základy teorie pravděpodobnosti 7

Pro dva vzájemně nezávislé jevy 𝐴 a 𝐵 platí

𝑃 (𝐴 | 𝐵) = 𝑃 (𝐴) , (2.3)

a také
𝑃 (𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃 (𝐴) · 𝑃 (𝐵) . (2.4)

Obecně lze tedy tvrdit, že jevy 𝐴1, . . . , 𝐴𝑛 jsou vzájemně nezávislé, jestliže pro
každou jejich podmnožinu platí, že pravděpodobnost průniku jevů je rovna součinu
pravděpodobností těchto jevů.

Pro dva neslučitelné jevy 𝐴 a 𝐵 zase platí:

𝑃 (𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃 (𝐴) + 𝑃 (𝐵) . (2.5)

Pokud je nutno určit pravděpodobnost jevu 𝐴, který může nastat pouze sou-
časně s některým z jevů 𝐻1, 𝐻2, . . . , 𝐻𝑛, které tvoří úplný systém neslučitelných
jevů, pak je možno definovat větu o úplné pravděpodobnosti:

Věta 2.5 (o úplné pravděpodobnosti). Nechť je dán úplný systém vzájemně
neslučitelných jevů 𝐻1, 𝐻2, . . . , 𝐻𝑛 a libovolný jev 𝐴, který může nastat pouze
současně s některým z jevů 𝐻𝑖. Pro pravděpodobnost jevu 𝐴 platí:

𝑃 (𝐴) = 𝑃 (𝐻1) · 𝑃 (𝐴 | 𝐻1) + 𝑃 (𝐻2) · 𝑃 (𝐴 | 𝐻2) + · · · + 𝑃 (𝐻𝑛) · 𝑃 (𝐴 | 𝐻𝑛) =

=
𝑛∑︁

𝑖=1
𝑃 (𝐻𝑛) · 𝑃 (𝐴 | 𝐻𝑛) .

(2.6)

Pokud je nutno naopak určit pravděpodobnost jevu 𝐻𝑖 za předpokladu, že na-
stal jev 𝐴, pak je možno definovat Bayesovu větu o podmíněné pravděpodobnosti:

Věta 2.6 (Bayesova). Nechť je dán úplný systém vzájemně neslučitelných jevů
𝐻1, 𝐻2, . . . , 𝐻𝑛 a libovolný jev 𝐴, který může nastat jen současně s některým
z jevů 𝐻𝑖. Pravděpodobnost, že nastane jev 𝐻𝑖, za předpokladu, že nastal jev 𝐴,
je rovna:

𝑃 (𝐻𝑖 | 𝐴) = 𝑃 (𝐻𝑖) · 𝑃 (𝐴 | 𝐻𝑖)
𝑃 (𝐴) , (2.7)

kde 𝑃 (𝐴) =
𝑛∑︀

𝑘=1
𝑃 (𝐻𝑘) · 𝑃 (𝐴 | 𝐻𝑘).
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8 Základy teorie pravděpodobnosti a spolehlivosti konstrukcí

2.1.3 Náhodná veličina
Výsledky náhodných pokusů, tedy náhodné jevy, lze vyjádřit číselně. Číselné hod-
noty, které jsou takto přiřazeny náhodným jevům, tvoří obor hodnot 𝑀 proměnné,
nazývané náhodnou veličinou a označované např. 𝑋, 𝑌, 𝑍.

Definice 2.7. Náhodná veličina 𝑋 je reálná funkce definovaná na množině všech
elementárních jevů, která každému jevu přiřadí reálné číslo.

Podle oboru hodnot 𝑀 lze náhodné veličiny rozdělit na dva typy:

∙ diskrétní, kdy je obor hodnot 𝑀 tvořen konečnou nebo nekonečnou po-
sloupností čísel,

∙ spojité, kdy je obor hodnot 𝑀 definován otevřeným nebo uzavřeným inter-
valem.

Diskrétní náhodná veličina

Nechť 𝑋 je diskrétní náhodná veličina s oborem možných hodnot 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛,
která tyto hodnoty nabývá s pravděpodobnostmi 𝑝(𝑥1), 𝑝(𝑥2), . . . , 𝑝(𝑥𝑛). Každé
hodnotě 𝑥𝑖 je tedy přiřazena právě jedna hodnota pravděpodobnosti 𝑝(𝑥𝑖), což lze
chápat jako určení funkce, nazývané pravděpodobnostní funkcí:

Definice 2.8. Pravděpodobnostní funkce náhodné veličiny 𝑋 je funkce 𝑝(𝑥) =
= 𝑃 (𝑋 = 𝑥).

Funkční hodnota pravděpodobnostní funkce v 𝑥𝑖 tedy představuje pravděpo-
dobnost, že náhodná veličina 𝑋 nabude hodnotu 𝑥𝑖.

Pravděpodobnostní funkce diskrétní náhodné veličiny (např. obr. 2.1.a) má
následující vlastnosti:

∙ 𝑝(𝑥𝑖) = 0,

∙
𝑛∑︀

𝑖=1
𝑝(𝑥𝑖) = 1.

Rovněž lze definovat funkci, která se nazývá funkce distribuční, jež je určena
vztahem:

Φ(𝑥) = 𝑃 (𝑋 5 𝑥) =
∑︁

𝑥𝑖5𝑥

𝑃 (𝑋 = 𝑥𝑖) . (2.8)

Znamená to tedy, že distribuční funkce je reálná funkce, která přiřazuje každé
hodnotě 𝑥𝑖 diskrétní náhodné veličiny 𝑋 pravděpodobnost, že 𝑋 nabude hodnoty
𝑥𝑖 nebo menší.

Vlastnosti diskrétní náhodné veličiny (např. obr. 2.1.b) lze shrnout do násle-
dujících bodů:
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2.1 Základy teorie pravděpodobnosti 9

a) Pravděpodobnostní funkce 𝑃 (𝑋) b) Distribuční funkce Φ(𝑋)

Obr. 2.1 Diskrétní náhodná veličina 𝑋, vyjadřující výsledky náhodných pokusů
hodů hrací kostkou

∙ 0 5 Φ(𝑥) 5 1,
∙ 𝑃 (𝑥1 5 𝑋 < 𝑥2) = Φ(𝑥2) − Φ(𝑥1) pro 𝑥1 < 𝑥2,
∙ Φ(𝑥) je neklesající funkce,
∙ Φ(−∞) = 0, Φ(∞) = 1,
∙ Φ(𝑥) je zleva spojitá v bodech 𝑥 = 𝑥𝑖=1,2,... diskrétní náhodné veličiny a spo-

jitá v ostatních bodech.

Spojitá náhodná veličina

Spojité náhodné veličiny bývají vyjádřeny pravděpodobnostní funkcí, která se na-
zývá hustota pravděpodobnosti.

Definice 2.9. Hustota pravděpodobnosti 𝜙(𝑥) spojité náhodné veličiny
𝑋, definované na intervalu ⟨𝑎, 𝑏⟩, je nezáporná reálná funkce, vyjádřená vztahem:

𝜙(𝑥) = lim
ℎ→0

𝑃 (𝑥 5 𝑋 < 𝑥 + ℎ)
ℎ

, (2.9)

kde hodnoty 𝑥 a 𝑥 + ℎ ∈ ⟨𝑎, 𝑏⟩. Pro 𝑥 ∋ ⟨𝑎, 𝑏⟩ je 𝜙(𝑥) = 0.

Vlastnosti hustoty pravděpodobnosti 𝜙(𝑥) (např. obr. 2.3.a) spojité náhodné
veličiny 𝑋 jsou následující:

∙ pro ∀ 𝑥 ∈ 𝑅 platí: 𝜙(𝑥) = 0,
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10 Základy teorie pravděpodobnosti a spolehlivosti konstrukcí

∙
∫︀ 𝑏

𝑎
𝜙(𝑥) d𝑥 = 1, kde hodnoty 𝑎 a 𝑏 jsou krajní meze intervalu, ve kterém je

𝜙(𝑥) ̸= 0 (obecně platí
∫︀∞

−∞ 𝜙(𝑥) d𝑥 = 1).

Ze znalosti hustoty pravděpodobnosti 𝜙(𝑥) lze určit pravděpodobnost, že spo-
jitá náhodná veličina 𝑋 bude mít hodnotu z intervalu ⟨𝑥1, 𝑥2⟩, tedy

𝑃 (𝑥1 5 𝑋 5 𝑥2) =
∫︁ 𝑥2

𝑥1

𝜙(𝑥) d𝑥 . (2.10)

U spojitých náhodných veličin se podobně jako u diskrétních náhodných ve-
ličin používá k jejich vyjádření i distribuční funkce Φ(𝑥), definované stejně jako
u diskrétní náhodné veličiny vztahem:

Φ(𝑥𝑖) = 𝑃 (𝑋 5 𝑥𝑖) . (2.11)

Vlastnosti distribuční funkce Φ(𝑥) (např. obr. 2.3.b) pro spojitou náhodnou
veličinu 𝑋 lze shrnout do následujících bodů:

∙ 0 5 Φ(𝑥) 5 1,
∙ Φ(𝑥) je neklesající funkce,
∙ Φ(𝑥) = 𝑃 (𝑋 < 𝑥) =

∫︀ 𝑥

𝑎
𝜙(𝑥) d𝑥, resp. =

∫︀ 𝑥

−∞ 𝜙(𝑥) d𝑥,

∙ 𝑃 (𝑥1 5 𝑋 5 𝑥2) = Φ(𝑥2) − Φ(𝑥1) =
∫︀ 𝑥2

𝑥1
𝜙(𝑥) d𝑥 pro 𝑥1 < 𝑥2.

Mezi hustotou pravděpodobnosti 𝜙(𝑥) a distribuční funkcí Φ(𝑥) platí vztah:

𝜙(𝑥) = dΦ(𝑥)
d𝑥

. (2.12)

Spojitá náhodná veličina 𝑋 je tedy jednoznačně určena rozdělením pravdě-
podobnosti pomocí pravděpodobnostní funkce (hustoty pravděpodobnosti 𝜙(𝑥))
nebo také distribuční funkcí Φ(𝑥). Tyto funkce jsou většinou velmi složité, proto
se často definují číselnými charakteristikami (viz obr. 2.2). Jednou z možností je
vyjádření těchto charakteristik tzv. statistickými momenty[6].

První počáteční moment představuje střední hodnotu (mean) náhodné veli-
činy 𝑋 a bývá označován 𝜇. Pro diskrétní náhodnou veličinu jej lze určit ze vztahu

𝜇 = 1
𝑛

·
𝑛∑︁

𝑖=1
𝑥𝑖 =

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑥𝑖 · 𝑝(𝑥𝑖) (2.13)

a pro veličinu spojitou je dán

𝜇 =
∫︁ ∞

−∞
𝑥 · 𝜙(𝑥) d𝑥 . (2.14)
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Obr. 2.2 Charakteristiky rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny -
parametry (střední hodnota 𝜇 = 285, 74 a směrodatná odchylka 𝜎 = 23, 566) u lo-
gnormálního dvojparametrického rozdělení pravděpodobnosti, vytvořeno v pro-
gramu Freet [196]

Druhý centrální moment vyjadřuje rozptyl náhodné veličiny a jeho označení je
𝜎2. Lze jej stanovit s využitím vztahů

𝜎2 = 1
𝑛

·
𝑛∑︁

𝑖=1
(𝑥𝑖 − 𝜇)2 =

𝑛∑︁
𝑖=1

(𝑥𝑖 − 𝜇)2 · 𝑝(𝑥𝑖) (2.15)

pro veličinu diskrétní, resp.

𝜎2 =
∫︁ ∞

−∞
(𝑥 − 𝜇)2 · 𝜙(𝑥) d𝑥 (2.16)

pro veličinu spojitou. Druhá odmocnina 𝜎2, tedy 𝜎, se pak nazývá směrodatná
odchylka (standard deviation) a vyjadřuje „rozptýlenost“ hodnot náhodné veli-
činy 𝑋 vůči její střední hodnoty 𝜇.

Třetí centrální moment vyjadřuje míru asymetrie a bývá označován jako šik-
most (skewness). Pro diskrétní, příp. spojitou veličinu jej lze určit na základě:

𝛼 = 1
𝑛 · 𝜎3 ·

𝑛∑︁
𝑖=1

(𝑥𝑖 − 𝜇)3 = 1
𝜎3 ·

𝑛∑︁
𝑖=1

(𝑥𝑖 − 𝜇)3 · 𝑝(𝑥𝑖) , (2.17)

resp.
𝛼 = 1

𝜎3 ·
∫︁ ∞

−∞
(𝑥 − 𝜇)3 · 𝜙(𝑥) d𝑥 . (2.18)
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12 Základy teorie pravděpodobnosti a spolehlivosti konstrukcí

Čtvrtý centrální moment vede k stanovení míry strmosti - špičatosti (kurto-
sis), jenž je pro diskrétní, resp. spojitou veličinu určen pomocí vztahů:

𝛼 = 1
𝑛 · 𝜎4 ·

𝑛∑︁
𝑖=1

(𝑥𝑖 − 𝜇)4 = 1
𝜎4 ·

𝑛∑︁
𝑖=1

(𝑥𝑖 − 𝜇)4 · 𝑝(𝑥𝑖) − 3 , (2.19)

příp.

𝛼 = 1
𝜎4 ·

∫︁ ∞

−∞
(𝑥 − 𝜇)4 · 𝜙(𝑥) d𝑥 − 3 . (2.20)

Uvedené charakteristiky představují vstupní parametry pro konstrukci tzv. pa-
rametrických rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny 𝑋. Parametrickým roz-
dělením pravděpodobnosti náhodné veličiny (užívá se zejména u spojitého rozdě-
lení pravděpodobnosti) se rozumí rozdělení pravděpodobnosti, u kterého je hustota
pravděpodobnosti náhodné veličiny 𝜙(𝑥) definována funkcí s jedním nebo s více
parametry.

a) Pravděpodobnostní funkce 𝑃 (𝑋) b) Distribuční funkce Φ(𝑋)

Obr. 2.3 Spojitá náhodná veličina 𝑋, vyjádřená normálním rozdělením pravděpo-
dobnosti (𝜇 = 10, 𝜎 = 1)

K často aplikovaným parametrickým rozdělením patří normální rozdělení
(nebo také Gaussovo), k jehož sestrojení stačí znát střední hodnotu 𝜇 a směrodat-
nou odchylku 𝜎. Jedná se tedy o tzv. dvojparametrické rozdělení pravděpodob-
nosti. Náhodná veličina 𝑋 má normální rozdělení pravděpodobnosti v případě, že
její hustota pravděpodobnosti nabývá tvar daný vztahem:

𝜙(𝑥) = 1
𝜎 ·

√
2 · 𝜋

· exp
[︃

−1
2 ·
(︂

𝑥 − 𝜇

𝜎

)︂2
]︃

. (2.21)

Definiční obor náhodné veličiny 𝑋 je v tomto případě −∞ 5 𝑥 5 ∞.
V souvislosti s normálním rozdělením pravděpodobnosti je možno hovořit rov-

něž o tzv. normovaném normálním rozdělení pravděpodobnosti, které je
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2.1 Základy teorie pravděpodobnosti 13

speciálním případem obecného normálního rozdělení pravděpodobnosti s parame-
try 𝜇 = 0 a 𝜎2 = 1.

V technické praxi se používá také tzv. lognormální dvojparametrické roz-
dělení pravděpodobnosti (viz obr. 2.2). Náhodná veličina 𝑋 má lognormální
rozdělení pravděpodobnosti tehdy, pokud její hustota pravděpodobnosti nabývá
tvar daný vztahem:

𝜙(𝑥) = 1
𝜎 ·

√
2 · 𝜋 · 𝑥

· exp
[︃

−1
2 ·
(︂

ln(𝑥) − 𝜇

𝜎

)︂2
]︃

. (2.22)

Definiční obor náhodné veličiny 𝑋 je v tomto případě omezen zleva hodnotou 𝑥0
a tedy 𝑥0 5 𝑥 5 ∞.

K dalším využívaným parametrickým rozdělením pravděpodobnosti patří např.
rozdělení Weibullovo, Pearsonovo, Studentovo, Gumbelovo, 𝜒2, Beta nebo Gamma,
jejichž definice lze najít např. v [9, 11, 10, 18]. Definice lognormálního rozdělení
pravděpodobnosti s třemi parametry bylo publikováno např. v [30].

Obr. 2.4 Neparametrické (empirické) rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné
veličiny, vytvořeno v programu Freet [196]

Náhodné veličiny lze vyjádřit i empirickým rozdělením v neparamet-
rické formě pomocí histogramu, což v praxi vystihuje chování reálných náhod-
ných veličin často daleko lépe než teoretická parametrická rozdělení pravděpodob-
nosti. Jsou zpravidla podložená empirickými daty nebo jsou výsledkem výpočtu
(obr. 2.4). Lze je sestrojit např. na základě statistického vyhodnocení naměřených
dat dané náhodné veličiny (blíže viz kap. 3.8.1 a kap. 3.8.3). Histogram ve formě
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14 Základy teorie pravděpodobnosti a spolehlivosti konstrukcí

sloupcového grafu četností je grafickou formou (prezentací) pravděpodobnostní
funkce, jejíž definiční obor je rozdělen na disjunktní intervaly (třídy). Nad kaž-
dým intervalem je zkonstruován obdélník o ploše odpovídající pravděpodobnosti
v dané třídě.

Kvantil náhodné proměnné

Nechť náhodná veličina 𝑋 je popsána distribuční funkcí Φ(𝑥). Hodnota 𝑝-kvantilu
𝑥𝑝 je hodnota náhodné veličiny 𝑋, pro níž platí, že výskyt hodnot menších než
𝑥𝑝 nastane pouze s pravděpodobností 𝑝, pro níž je distribuční funkce Φ(𝑥) rovna
pravděpodobnosti 𝑝:

𝑃 (𝑋 < 𝑥𝑝) = Φ(𝑥) = 𝑝 . (2.23)

Poznámka 2.10. Kvantil, odpovídající pravděpodobnosti 𝑝 = 0, 05 (pětipro-
centní kvantil), se využívá při stanovení charakteristické hodnoty materiálových
vlastností (krychelná i válcová pevnost betonu v tlaku, napětí na mezi kluzu oceli,
pevnost zdiva v tlaku).

Poznámka 2.11. Kvantil 𝑥0,5, odpovídající pravděpodobnosti 𝑝 = 0, 5 (pade-
sátiprocentní kvantil), se nazývá medián náhodné veličiny. Dalšími používanými
kvantily jsou kvartily 𝑥0,25, 𝑥0,50, 𝑥0,75, které rozdělí obor možných hodnot ná-
hodné veličiny na čtyři části se stejnou pravděpodobností 25%; decily 𝑥0,1, 𝑥0,2 až
𝑥0,9, které rozdělí obor možných hodnot náhodné veličiny na deset částí se stej-
nou pravděpodobností 10%; a percentily 𝑥0,01, 𝑥0,02, . . . , 𝑥0,99, které rozdělí obor
možných hodnot náhodné veličiny na sto částí se stejnou pravděpodobností 1%.

Poznámka 2.12. Další důležitou hodnotou náhodné veličiny je modus, ve které
frekvenční funkce dosahuje maxima. U diskrétní náhodné veličiny se jedná o hod-
notu, v níž pravděpodobnostní funkce 𝑝(𝑥𝑖) dosahuje největší velikost. V případě
spojité náhodné veličiny představuje modus hodnotu, v níž hustota pravděpodob-
nosti 𝜙(𝑥) nabývá lokálního maxima.

Interpretace náhodných veličin v pravděpodobnostních výpočtech

Při pravděpodobnostních výpočtech se rozdělení pravděpodobnosti omezují tzv.
„useknutím“ zejména z důvodů:

∙ reálná náhodná veličina 𝑋 může nabývat hodnot pouze v úzkém spektru
definičního oboru daného parametrického rozdělení (např. mnoho náhodných
veličin nemůže nabývat záporných hodnot - viz pozn. 2.13),

∙ definiční obor rozdělení pravděpodobnosti reálné náhodné veličiny je omezen
z důvodu počítačové interpretace (např. definiční obor normálního rozdělení
pravděpodobnosti je −∞ 5 𝑥 5 ∞, což nelze z hlediska počítačové interpre-
tace beze zbytku splnit),
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2.1 Základy teorie pravděpodobnosti 15

∙ okrajové části definičního oboru daného parametrického rozdělení pravdě-
podobnosti mají na výsledek pravděpodobnostního výpočtu prakticky zane-
dbatelný vliv a jejich zakomponování do výpočtu se pak jeví jako neefektivní.

Obr. 2.5 Omezení definičního oboru rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné
veličiny

Omezený obor rozdělení pravděpodobnosti dané náhodné spojité veličiny 𝑋 je
schématicky zobrazen na obr. 2.5.

Poznámka 2.13. Omezený definiční obor rozdělení pravděpodobnosti reálné ná-
hodné veličiny lze ukázat např. na geometrii nosné konstrukce (průřezové charak-
teristiky nebo krytí výztuže nemohou nabývat záporných hodnot), případně na
materiálových charakteristikách použitého materiálu Poissonův součinitel příčné
deformace se musí pohybovat v rozmezí 0 až 0, 5, pevnost nemůže být záporná,
apod..

Poznámka 2.14. Při omezení rozsahu definičního oboru rozdělení pravděpodob-
nosti náhodné veličiny z důvodu počítačové interpretace je při programování nutno
brát v úvahu rozsah datových typů jednotlivých programových proměnných, které
nabývají rozsahy:

∙ Celočíselné typy:
– Byte (8 bitů / 1 bajt) - rozsah 0 až 255
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16 Základy teorie pravděpodobnosti a spolehlivosti konstrukcí

Obr. 2.6 Aproximace omezených rozdělení pravděpodobnosti: a) Původní (origi-
nální) rozdělení pravděpodobnosti, b) Diskrétní (discrete) rozdělení pravděpodob-
nosti, c) Čistě diskrétní (pure discrete) rozdělení pravděpodobnosti, d) Po částech
rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti

– Integer (16 bitů / 2 bajty) - rozsah -32768 až +32767
– Word (16 bitů / 2 bajty) - rozsah 0 až 65535
– LongInt (32 bitů / 4 bajty) - rozsah -2147483648 až 2147483647

∙ Typy s plovoucí čárkou:
– Single (32 bitů / 4 bajty) - rozsah ±3, 4 · 10−38 až 3, 4 · 10−38

– Double (64 bitů / 8 bajtů) - rozsah ±1, 7 · 10−308 až 1, 7 · 10308

– Extended (80 bitů / 10 bajtů) - rozsah ±3, 4 · 10−4932 až 3, 4 · 104932.

Histogramy, vstupující při pravděpodobnostních úlohách do výpočtu, je např.
podle [41] nutno považovat za aproximaci původního rozdělení pravděpodobnosti
náhodné veličiny (obr. 2.6.a). V případě rovnoměrného rozdělení hodnot uvnitř
jednotlivých tříd histogramu se jedná o aproximaci původního rozdělení pravděpo-
dobnosti náhodné veličiny rozdělením po částech rovnoměrným (obr. 2.6.d).
Pokud jsou jednotlivé třídy histogramu reprezentovány jedinou hodnotou, origi-
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2.1 Základy teorie pravděpodobnosti 17

nální rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny je aproximováno diskrétním
rozdělením pravděpodobnosti (obr. 2.6.b a 2.6.c).

Poznámka 2.15. S vyjádřením náhodné veličiny diskrétním (obr. 2.6.b) a čistě
diskrétním rozdělením pravděpodobnosti (obr. 2.6.c) se lze setkat např. v me-
todě POPV (blíže viz kap. 3). Po částech rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti
(obr. 2.6.d) se používá např. v metodě SBRA [17]. U metody LHS (zmiňované
v kap. 2.3.1) lze pracovat s náhodnými veličinami s diskrétním vyjádřením rozdě-
lení pravděpodobnosti (obr. 2.6.b) a s po částech rovnoměrným rozdělením prav-
děpodobnosti (obr. 2.6.d).

2.1.4 Funkce náhodných veličin
V pravděpodobnostních výpočtech se výpočetní model definuje funkcí s obecně 𝑛
náhodnými veličinami 𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑛. Výsledná veličina 𝑍, zapsaná obecně

𝑍 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑛) , (2.24)

je rovněž náhodnou veličinou, která může být vyjádřena statistickými momenty,
parametrickým rozdělením pravděpodobnosti nebo empirickým rozdělením prav-
děpodobnosti formou neparametricky definovaného histogramu.

Náhodné veličiny vstupující do výpočtu mohou být navzájem statisticky zá-
vislé, což se nejčastěji popisuje koeficientem korelace 𝜌. Pro dvě náhodné veličiny
𝑋 a 𝑌 se určí:

𝜌(𝑋, 𝑌 ) = cov(𝑋, 𝑌 )√︁
𝜎2

𝑥 · 𝜎2
𝑦

, (2.25)

kde cov(𝑋, 𝑌 ) je kovariance, tedy střední hodnota součinu odchylek náhodných
veličin 𝑋 a 𝑌 od jejich středních hodnot, což lze pro diskrétní náhodné veličiny
stanovit s využitím vztahu

cov(𝑋, 𝑌 ) =
∑︁

𝑖

∑︁
𝑗

𝑥𝑖 · 𝑦𝑗 · 𝑝(𝑥𝑖, 𝑦𝑗) − 𝜇𝑥 · 𝜇𝑦 , (2.26)

a pro spojité náhodné veličiny naopak na základě výrazu

cov(𝑋, 𝑌 ) =
∫︁ ∞

−∞

∫︁ ∞

−∞
𝑥𝑖 · 𝑦𝑗 · 𝜙(𝑥𝑖, 𝑦𝑗) d𝑥 d𝑦 − 𝜇𝑥 · 𝜇𝑦 . (2.27)

Pro vzájemně nezávislé náhodné veličiny 𝑋 a 𝑌 platí:

cov(𝑋, 𝑌 ) = 𝜌(𝑋, 𝑌 ) = 0 . (2.28)

Detailnější výklad zaměřený na stanovení statistické závislosti náhodných pro-
měnných, související s teorií náhodných vektorů, i množství řešených příkladů je
podrobně publikováno např. v [19]. Způsob vyjádření statistické závislosti v me-
todě POPV je pak popsán v kapitole 3.5.
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18 Základy teorie pravděpodobnosti a spolehlivosti konstrukcí

Poznámka 2.16. Typickým příkladem ze stavební praxe dvou statisticky závis-
lých veličin je např. pevnost betonu v tahu a tlaku. Předpokládá se např., že vyšší
pevnost v tahu se bude vyskytovat u zkušebních vzorků s vyšší pevností v tlaku.

Citlivost náhodných proměnných

Vliv jednotlivých vstupních náhodných proměnných na výsledku funkce náhod-
ných veličin 𝑓(𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑛) - rozptyl nebo dominantnost jednotlivých vstup-
ních veličin, zkoumá citlivostní analýza. Citlivost výsledné náhodné veličiny 𝑍 =
= 𝑓(𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑛) na variabilitě vstupních náhodných veličin 𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑛

lze definovat např. na základě porovnání variačních koeficientů [26].
Variační koeficient 𝑣𝑋𝑖

vstupní náhodné proměnné 𝑋𝑖 může být určen vztahem:

𝑣𝑋𝑖 = 𝜎𝑋𝑖

𝜇𝑋𝑖

. (2.29)

Výpočet variačního koeficientu 𝑣𝑍𝑖 lze provést za předpokladu, že při stanovení
výsledné náhodné veličiny 𝑍𝑖 bude za náhodnou vstupní veličinu považovaná jen
𝑋𝑖 a zbývající vstupní proměnné 𝑋𝑗=1,2, . . . , 𝑖−1, 𝑖+1, . . . , 𝑛 budou zadány pouze
svou střední hodnotou 𝜇𝑗 . Tak lze získat i střední hodnotu 𝜇𝑍𝑖

a směrodatnou
odchylku 𝜎𝑍𝑖

výsledné veličiny 𝑍𝑖, ze které se určí i požadovaný variační koeficient
𝑣𝑍𝑖 .

Na základě srovnání variačních součinitelů podle vztahu (2.30) se může stanovit
faktor citlivosti 𝛼𝑣

𝑖

𝛼𝑣
𝑖 = 𝑣𝑍𝑖

𝑣𝑋𝑖

, (2.30)

který vyjadřuje relativní vliv vstupní veličiny 𝑋𝑖 na výslednou náhodnou veličinu
𝑍𝑖.

Další postupy, související s citlivostní analýzou pravděpodobnostní úlohy, lze
najít v [5].

2.2 Spolehlivost konstrukcí
V procesu návrhu konstrukce se provádí řada výpočetních operací, souvisejících
s posudkem spolehlivosti jednotlivých konstrukčních částí nebo konstrukce jako
celku (např. [29]). Musí být splněna různá kritéria spolehlivosti, definovaná pří-
slušnými normovými předpisy.

Veličiny, vstupující do výpočtů, se mnohdy vážou na řadu nahodilostí a nejis-
tot [204]. Jejich charakter bývá náhodný s různou proměnlivostí [113]. Jako hlavní
zdroje nahodilostí lze považovat např.:

1. Konstrukce:
(a) vlastnosti materiálu,
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2.2 Spolehlivost konstrukcí 19

(b) geometrické nepřesnosti:
∙ výrobní:

– tvar,
– průřezové charakteristiky.

∙ montážní.

2. Zatížení:
(a) stálé zatížení (vlastní tíha),
(b) užitné zatížení,
(c) vítr,
(d) sníh,
(e) zemětřesení.

3. Prostředí:
(a) teplota,
(b) vlhkost (koroze),
(c) základové poměry.

Uvedené zdroje nahodilostí vstupních veličin souvisí s tzv. nejistotami fyzikál-
ními. Na výslednou spolehlivost konstrukce však mají vliv i nejistoty pramenící
z použitého výpočetního modelu, statistického zpracování vstupních veličin a v ne-
poslední řadě i lidský faktor vstupující do procesu návrhu, realizace i používání
objektu [186].

2.2.1 Účinek zatížení
Zatížení je jednou z nejvýznamnějších veličin, která vstupuje do procesu posudku
spolehlivosti konstrukcí. Při stanovení účinků zatížení v pravděpodobnostních vý-
počtech je nutno brát v úvahu zdroj zatížení, způsob působení na konstrukci,
intenzitu, směr, dobu trvání, ale i vliv prostředí - např. změnu teploty či vlhkosti.

Účinek zatížení 𝑆 (označuje se rovněž písmenem 𝐸) je nutno považovat za ná-
hodnou veličinu zejména vzhledem k náhodné proměnlivosti zatížení v čase a pro-
storu. Pravděpodobnostní vyjádření zatížení jako náhodného procesu je sice velice
výstižné, nicméně velice pracné zejména vzhledem k získání potřebných údajů.
Náhodné veličiny spojené se zatížením se často vyjadřují pomoci histogramů (viz
např. [17, 127]). Mnohdy se používají tzv. křivky trvání zatížení, kdy se po ur-
čitý časový úsek sleduje proměnlivost zatížení a získané hodnoty se nakonec seřadí
vzestupně.

Veličina, vyjadřující účinek zatížení, se váže na mezní stav, podle něhož se
daný pravděpodobnostní posudek provádí. V případě mezního stavu únosnosti
tak může účinek zatížení představovat skutečnou velikost dané vnitřní síly, příp.
napětí. U mezního stavu použitelnosti je účinek zatížení zpravidla dán skutečným
přetvořením konstrukce.
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2.2.2 Odolnost konstrukce
Odolnost konstrukce 𝑅 je schopnost konstrukce odolávat v daných podmínkách
účinkům zatížení. Je závislá zejména na výpočetním modelu, materiálových vlast-
nostech konstrukce (pevnostní a tuhostní charakteristiky použitých materiálů)
a jejích geometrických charakteristikách (tvar, rozměr nosných prvků, průřezové
charakteristiky, výrobní a montážní nepřesnosti) [204].

Veličina, vyjadřující odolnost konstrukce, se váže na mezní stav, podle něhož se
daný pravděpodobnostní posudek spolehlivosti provádí. V případě mezního stavu
únosnosti tak může odolnost konstrukce představovat únosnost v daném namá-
hání, kterou lze určit na úrovni vnitřní síly nebo daného napětí. U mezního stavu
použitelnosti je odolnost konstrukce dána mezním přetvořením konstrukce, příp.
přípustnou frekvencí kmitání.

S mezním stavem, v rámci něhož se pravděpodobnostní výpočet provádí, sou-
visí i samotná tvorba výpočetního modelu. Svou roli přitom hraje použitá me-
todika výpočtu (teorie 1. či 2. řádu) nebo matematický popis chování materiálu
konstrukce (pružné chování materiálu, kdy je limitním stavem dosažení napětí na
mezi kluzu, nebo využití plastických vlastností, kdy je limitní plastická únosnost,
přípustná velikost trvalé deformace, případně tažnost materiálu).

Na výpočetní model může mít rozhodující vliv i skutečnost, zda je předmětem
pravděpodobnostního výpočtu posudek spolehlivosti pouze části nosné konstrukce
(prvek, průřez) nebo celý nosný systém.

2.2.3 Funkce spolehlivosti
Konstrukce musí být navržena tak, aby odolnost konstrukce 𝑅 byla větší než je úči-
nek zatížení 𝑆. S přihlédnutím ke všem nahodilostem v zatížení, výrobním a mon-
tážním nepřesnostem a prostředí, v němž konstrukce plní svou funkci, odolnost
konstrukce 𝑅 i účinek zatížení 𝑆 je nutno považovat za veličiny náhodné, jak je
zobrazeno na obr. 2.7. Je nezbytné, aby obě veličiny vykazovaly stejný fyzikální
rozměr.

Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti je založen na podmínce spolehlivosti,
kterou lze vyjádřit ve tvaru:

𝑅 − 𝑆 > 0 , (2.31)

kde 𝑅 je odolnost konstrukce a 𝑆 účinek zatížení. Levá strana nerovnice (2.31)
se nazývá funkce spolehlivosti 𝑅𝐹 (reliability function), ale bývá také označována
jako funkce poruchy 𝐺 či rezerva spolehlivosti 𝑍.

Podmínku spolehlivosti (2.31) lze rovněž vyjádřit vztahy (viz např. [18]):

𝑅

𝑆
> 1 , (2.32)

případně
ln(𝑅) − ln(𝑆) > 0 , (2.33)
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Obr. 2.7 Křivky hustoty pravděpodobnosti účinku zatížení 𝑆 a odolnosti kon-
strukce 𝑅 s vyznačenou oblastí možného vzniku poruchy

nebo
𝑅

𝑆
− 1 > 0 . (2.34)

Nesplnění kterékoliv podmínky spolehlivosti (2.31), (2.32), (2.33) nebo (2.34)
představuje z hlediska spolehlivosti nepříznivý, tzn. poruchový stav, kdy účinek
zatížení 𝑆 převyšuje velikost odolnosti konstrukce 𝑅. Oblast, kde lze očekávat
vznik poruchy, je graficky zobrazena na obr. 2.7.

Podrobný teoretický rozbor funkce spolehlivosti obsahuje např. [4].

2.2.4 Pravděpodobnost poruchy
V oblasti překrývajících se křivek hustoty pravděpodobnosti odolnosti konstrukce
𝑅 a účinku zatížení 𝑆 z obr. 2.7 je pak možno stanovit pravděpodobnost poruchy
𝑝𝑓 :

𝑝𝑓 = 𝑃 (𝑍 5 0) = 𝑃 (𝑅 − 𝑆 5 0) . (2.35)

Její velikost je ovlivněna částí histogramu rezervy spolehlivosti 𝑍, pro kterou
platí 𝑍 5 0. Pravděpodobnost bezporuchového stavu 𝑝𝑠 je pak rovna 1 − 𝑝𝑓 (viz
např. obr. 2.9).

Proměnlivost odolnosti konstrukce 𝑅 a účinku zatížení 𝑆 lze vyjádřit histo-
gramy nebo podle [26] i s pomocí funkce hustoty pravděpodobnosti (frekvenční
funkce) 𝜙𝑅(𝑥), resp. 𝜙𝑆(𝑥). Pravděpodobnost poruchy pro dvě náhodné proměnné
vstupní veličiny (účinek zatížení 𝑆 a odolnost konstrukce 𝑅) pak lze schématicky
znázornit i podle obr. 2.8, kde jsou tyto křivky hustoty pravděpodobnosti účinku
zatížení 𝜙𝑆(𝑥) a odolnosti konstrukce 𝜙𝑅(𝑥) zobrazeny. Vzájemná poloha těchto
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Obr. 2.8 Křivky hustoty pravděpodobnosti účinku zatížení 𝑆 a odolnosti kon-
strukce 𝑅 s vyznačenými oblastmi, jež se mohou podílet na pravděpodobnosti
poruchy 𝑝𝑓

křivek 𝜙𝑆(𝑥) a 𝜙𝑅(𝑥) charakterizuje a specifikuje oblast, ve které může vznikat
porucha, a současně umožňuje pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓 vypočíst. Tato oblast
je pro hustotu 𝜙𝑆(𝑥) i 𝜙𝑅(𝑥) na obr. 2.8 vyšrafována samostatně.

Porucha nastane, nebude-li splněna podmínka (2.31), tzn. v případech, kdy
odolnost konstrukce bude menší než účinek jejího zatížení. Pravděpodobnost po-
ruchy 𝑝𝑓 se pak může vyjádřit např. podle [18] :

𝑝𝑓 = 𝑃 (𝑅 − 𝑆 5 0) =
∫︁∫︁
𝐷𝑓

𝜙𝑅,𝑆(𝑟, 𝑠) d𝑟 d𝑠 , (2.36)

kde 𝐷𝑓 je oblast poruchy s rezervou spolehlivosti 𝑍(X) 5 0, a 𝜙𝑅,𝑆(𝑋1, 𝑋2 až
𝑋𝑛) funkce sdružené hustoty pravděpodobnosti náhodných veličin X = 𝑋1, 𝑋2 až
𝑋𝑛.

V případě statistické nezávislosti odolnosti konstrukce 𝑅 a účinku zatížení 𝑆
je 𝜙𝑅,𝑆(𝑟, 𝑠) = 𝜙𝑅(𝑟) · 𝜙𝑆(𝑠) a vztah (2.36) lze upravit na:

𝑝𝑓 = 𝑃 (𝑅 − 𝑆 5 0) =
∫︁ ∞

−∞

∫︁ 𝑟5𝑠

−∞
𝜙𝑅(𝑟) · 𝜙𝑆(𝑠) d𝑟 d𝑠 . (2.37)

Existují-li průsečíky hustoty pravděpodobnosti 𝜙𝑅(𝑥) s osou 𝑥 s hodnotou
𝑥 = 𝑟min a hustoty pravděpodobnosti 𝜎𝑆(𝑥) s osou 𝑥 s hodnotou 𝑥 = 𝑠max, pak
pro libovolnou hodnotu 𝑠 porucha

∙ nenastane, je-li 𝑟 > 𝑠max. Pravděpodobnost poruchy je pak 𝑝𝑓 = 0,
∙ může ale nemusí nastat, je-li 𝑟min 5 𝑠 5 𝑠max. Pravděpodobnost poruchy

pak pro všechny možné hodnoty 𝑠 může nabývat velikost 0 5 𝑝𝑓 5 1,
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∙ nastane vždy, je-li 𝑟max < 𝑠min. Pravděpodobnost poruchy je pak 𝑝𝑓 = 1.

Poznámka 2.17. Teoreticky mohou tyto průsečíky vzniknout i v nekonečnu,
např. pro parametrické normální rozdělení (viz kap. 3.8.2).

Pravděpodobnost, že odolnost konstrukce 𝑅 je menší než daná hodnota 𝑥, se
dá určit i s využitím distribuční funkce Φ𝑅(𝑥).

Protože

Φ𝑅(𝑠) =
∫︁ 𝑟5𝑠

−∞
𝜙𝑅(𝑟) d𝑟 =

∫︁ 𝑠

−∞
𝜙𝑅(𝑠) d𝑟 , (2.38)

lze (2.37) upravit na tvar:

𝑝𝑓 = 𝑃 (𝑅 − 𝑆 5 0) =
∫︁ +∞

−∞
Φ𝑅(𝑠) · 𝜙𝑆(𝑠) d𝑠 , (2.39)

resp.

𝑝𝑓 = 𝑃 (𝑅 − 𝑆 5 0) =
∫︁ +∞

−∞
Φ𝑅(𝑥) · 𝜙𝑆(𝑥) d𝑥 . (2.40)

Obecný zápis odhadu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 , vztaženého k podmínce
spolehlivosti, je definován vztahem:

𝑝𝑓 = 𝑃 (𝑅 − 𝑆 5 0) =
∫︁

𝐷𝑓

𝑓(𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑛) d𝑋1, d𝑋2, . . . , d𝑋𝑛 , (2.41)

kde 𝐷𝑓 je oblast poruchy s rezervou spolehlivosti 𝑍(X) 5 0, a 𝑓(𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑛)
funkce sdružené hustoty pravděpodobnosti náhodných veličin X = 𝑋1, 𝑋2 až
𝑋𝑛.

Určení pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 na základě explicitního výpočtu inte-
grálu (2.41) je obecně nezvládnutelné. Pro řešení (2.41) byla vyvinuta a stále se
vyvíjí řada stochastických metod, jejichž přehled je uveden v kap. 2.3.1. Metoda
POPV při využívaní základů pravděpodobnostního počtu uvedený integrál řeší
numericky.

2.2.5 Návrhová pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑑

Mírou spolehlivosti konstrukce je v pravděpodobnostním výpočtu mezní návrhová
hodnota pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑑 (dále jen návrhová pravděpodobnost) nebo
index spolehlivosti 𝛽. Konstrukce je spolehlivá za splnění podmínky spolehlivosti:

𝑝𝑓 < 𝑝𝑑 , (2.42)

resp.
𝛽𝑑 < 𝛽 . (2.43)
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Návrhová hodnota pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑑 (resp. indexu spolehlivosti
𝛽) se určuje na základě požadované úrovně spolehlivosti, druhu mezního stavu
a předpokládané doby životnosti konstrukce 𝑇𝑑. Při volbě úrovně spolehlivosti
příslušné konstrukce se mají uvážit okolnosti zahrnující:

∙ možnou příčinu nebo způsob dosažení mezního stavu,
∙ možné následky poruchy vyjádřené rizikem ztráty života, zraněním a mož-

nými ekonomickými ztrátami,
∙ společenskou závažností poruchy,
∙ náklady a postupy nutné ke snížení rizika poruchy.

V normě [199], která již pozbyla platnosti, byly návrhové pravděpodobnosti 𝑝𝑑

stanoveny pro oba mezní stavy podle tab. 2.1.

Úroveň spolehlivosti Mezní stav únosnosti Mezní stav použitelnosti
Zvýšená 8 · 10−6 2, 3 · 10−2

Obvyklá 7 · 10−5 7, 0 · 10−2

Snížená 5 · 10−4 16, 0 · 10−2

Tab. 2.1 Návrhové pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑑 podle [199]

Směrné hodnoty návrhových pravděpodobností 𝑝𝑑, resp. indexu spolehlivosti
𝛽 podle platných evropských normových dokumentů [200] jsou uvedeny v tab. 2.2
a 2.3.

Minimální hodnoty 𝛽
Třída (úroveň) spolehlivosti referenční

doba 1 rok
referenční
doba 50 let

𝑝𝑑

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

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

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

Tab. 2.2 Doporučené minimální hodnoty indexu spolehlivosti 𝛽 a návrhové prav-
děpodobnosti 𝑝𝑑 pro mezní stav únosnosti podle [200]

Pro účely diferenciace spolehlivosti byly v [200] zavedeny třídy následků CC1,
CC2 a CC3 (CC - consequences classes), které zohledňují následky poruchy nebo
nefunkční nezpůsobilosti konstrukce (viz tab. 2.4). Na základě indexu spolehlivosti
𝛽 pak byly definovány i třídy spolehlivosti RC1, RC2 a RC3 (RC - reliability
classes), které souvisí se třemi třídami následků CC1, CC2 a CC3.

Na obr. 2.9 je zobrazeno schéma, které vychází z definice funkce spolehlivosti
podle (2.31) při uvážení normálního rozdělení pravděpodobnosti odolnosti kon-
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Minimální hodnoty 𝛽
Třída (úroveň) spolehlivosti referenční

doba 1 rok
referenční
doba 50 let

𝑝𝑑

RC2 2,9 1,5 6, 7 · 10−2

Tab. 2.3 Směrné hodnoty indexu spolehlivosti 𝛽 a návrhové pravděpodobnosti
𝑝𝑑 pro mezní stav použitelnosti pro nosné prvky třídy spolehlivosti RC2
podle [200]

Třídy
následků

Popis Příklady pozemních nebo in-
ženýrských staveb

CC3 Velké následky s ohledem na
ztráty lidských životů nebo velmi
významné následky ekonomické,
sociální nebo pro prostředí

Stadióny, budovy určené pro
veřejnost, kde jsou následky
poruchy vysoké (např. kon-
certní sály)

CC2 Střední následky s ohledem
na ztráty lidských životů nebo
značné následky ekonomické, so-
ciální nebo pro prostředí

Obytné a administrativní bu-
dovy určené pro veřejnost,
kde jsou následky poruchy
středně závažné (např. kance-
lářské budovy)

CC1 Malé následky s ohledem na
ztráty lidských životů nebo
malé/zanedbatelné následky
ekonomické, sociální nebo pro
prostředí

Zemědělské budovy, kam lidé
běžně nevstupují (např. bu-
dovy pro skladovací účely,
skleníky)

Tab. 2.4 Definice tříd následků podle [200]

strukce 𝑅 a účinku zatížení 𝑆. Porucha konstrukce nastává v souladu se vzta-
hem (2.35) v případě, že 𝐺 5 0 (funkce poruchy 𝐺 viz kap. 2.2.3). Index spoleh-
livosti 𝛽 je pak stanoven jako vzdálenost střední hodnoty funkce poruchy 𝐺 od
počátku, stanovenou v jednotkách směrodatné odchylky 𝜎𝐺. Pro index spolehli-
vosti pak platí:

𝛽 = 𝜇𝐺

𝜎𝐺
, (2.44)

kde střední hodnota 𝜇𝐺 je dána rozdílem:

𝜇𝐺 = 𝜇𝑅 − 𝜇𝑆 , (2.45)

a směrodatná odchylka 𝜎𝐺 vztahem

𝜎𝐺 =
√︁

𝜎2
𝑅 + 𝜎2

𝑆 , (2.46)
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26 Základy teorie pravděpodobnosti a spolehlivosti konstrukcí

Obr. 2.9 Stanovení indexu spolehlivosti 𝛽

kde 𝜇𝑅,𝑆 jsou odpovídající střední hodnoty odolnosti konstrukce 𝑅, resp. účinku
zatížení 𝑆, a 𝜎𝑅,𝑆 , jejich směrodatné odchylky.

Grafická interpretace indexu spolehlivosti 𝛽 je uvedena i na obr. 2.10, případně
v [11]. Z rovnice (2.44) lze odvodit index spolehlivosti 𝛽, který se váže k tzv.
návrhovému bodu (design point):

𝛽 = 𝜇𝐺

𝜎𝐺
= 𝜇𝑅 − 𝜇𝑆√︀

𝜎2
𝑅 + 𝜎2

𝑆

= 𝛽𝑑. (2.47)

Z rovnice (2.47) podle [200] vyplývá i přímý vztah mezi indexem spolehlivosti
𝛽 a pravděpodobností poruchy 𝑝𝑓 :

𝑝𝑓 = Φ(−𝛽) , 𝑝𝑑 = Φ(−𝛽𝑑) , (2.48)

kde 𝜑 představuje distribuční funkci normovaného normálního rozdělení (𝜇𝑁 =
= 0, 𝜎𝑁 = 1), resp.

𝛽 = −Φ−1(𝑝𝑓 ) , 𝛽𝑑 = −Φ−1(𝑝𝑑) , (2.49)

kde Φ je inverzní distribuční funkce normovaného normálního rozdělení pro prav-
děpodobnost poruchy 𝑝𝑓 .

Závislost mezi pravděpodobností poruchy 𝑝𝑓 a indexem spolehlivosti 𝛽 je rov-
něž uvedena v tab. 2.5 [200, 203].
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2.2 Spolehlivost konstrukcí 27

Obr. 2.10 Geometrická interpretace indexu spolehlivosti 𝛽

𝑝𝑓 10−1 10−2 10−3 10−4 10−5 10−6 10−7

𝛽 1,28 2,32 3,09 3,72 4,27 4,75 5,20

Tab. 2.5 Závislost mezi 𝑝𝑓 a 𝛽 podle [200, 203]

V publikaci [93] jsou uvedeny i aproximační výrazy na výpočet pravděpodob-
nosti poruchy 𝑝𝑓 a indexu spolehlivosti 𝛽 pro interval 10−7 5 𝑝𝑑 5 10−1 ve tvaru

𝑝𝑓 ≈ 10[−0, 1981 · (−𝛽 − 0, 605)2 − 0, 297] , (2.50)
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28 Základy teorie pravděpodobnosti a spolehlivosti konstrukcí

𝛽𝑑 ≈ −0, 605 +

√︃
− log 𝑝𝑓

0, 198 − 1, 5 . (2.51)

Příklad 2.18. Návrhová hodnota indexu spolehlivosti 𝛽𝑑 pro třídu spolehlivosti
RC2 a návrhovou životnost 50 let podle tab. 2.2 činí 3,8. Tutéž hodnotu lze získat
dosazením návrhové pravděpodobnosti 𝑝𝑑 = 7, 2 · 10−5 téže třídy spolehlivosti do
vztahu (2.51):

𝛽𝑑 ≈ −0, 605 +

√︃
− log(7, 2 · 10−5)

0, 198 − 1, 5 = 3, 802104 ≈ 3, 8

nebo s využitím vztahu (2.49). Pro výpočet inverzní distribuční funkce normova-
ného normálního rozdělení lze použít tabulkový procesor Excel s tabulkovou funkcí
NORMSINV s výsledným řešením

𝛽𝑑 = −Φ−1(7, 2 · 10−5) = 3, 801195 ≈ 3, 8 .

Příklad 2.19. Hodnotu návrhové pravděpodobnosti 𝑝𝑑 lze naopak určit dosaze-
ním indexu spolehlivosti 𝛽𝑑 = 3, 8 (třída spolehlivosti RC2 s návrhovou životností
50 let podle tab. 2.2) do vztahu (2.50):

𝑝𝑑 ≈ 10[−0, 1981 · (−3, 8 − 0, 605)2 − 0, 297] = 7, 228741 · 10−5 ≈ 7, 2 · 10−5

nebo s využitím vztahu (2.48). Pro výpočet distribuční funkce normovaného nor-
málního rozdělení lze opět použít tabulkový procesor Excel s tabulkovou funkcí
NORMSDIST, která určí výslednou hodnotu návrhové pravděpodobnosti 𝑝𝑑:

𝑝𝑑 = Φ(−3.8) = 7, 234804 · 10−5 ≈ 7, 2 · 10−5 .

Při stanovení hodnoty návrhové pravděpodobnosti 𝑝𝑑 lze brát v úvahu i návrho-
vou životnost konstrukce, tedy předpokládanou dobu, po kterou má být konstrukce
nebo její část používaná při běžné údržbě pro stanovený účel, avšak bez nutnosti
zásadnější opravy [205]. Tab. 2.6 uvádí pět informativních kategorií návrhové ži-
votnosti a orientační hodnoty životnosti konstrukcí v letech, včetně příkladů staveb
podle doporučení národní přílohy [200].

Pro konstrukce s jinou návrhovou životností 𝑇𝑑𝑥 než je referenční návrhová
životnost 𝑇𝑑 lze určit návrhovou pravděpodobnost 𝑝𝑑𝑥 s využitím vztahu z [93]:

𝑝𝑑𝑥 = 1 − (1 − 𝑝𝑑)
𝑇𝑑𝑥
𝑇𝑑 , (2.52)

kde 𝑝𝑑 je návrhová pravděpodobnost pro návrhovou dobu životnosti 𝑇𝑑 a 𝑝𝑑𝑥 je
návrhová pravděpodobnost v době 𝑇𝑑𝑥 5 𝑇𝑑. Je však nutno upozornit, že pravdě-
podobnost poruchy je funkcí času 𝑝𝑓 (𝑡).
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Kategorie
návrhové
životnosti

Informativní
návrhová
životnost 𝑇𝑑

(v letech)

Příklady

1 10 Dočasné konstrukce
2 10 až 20 Vyměnitelné konstrukční části, např. jeřá-

bové nosníky, ložiska
3 25 až 50 zemědělské a obdobné stavby
4 80 budovy a další běžné stavby
5 100 monumentální stavby, mosty a jiné inženýr-

ské konstrukce

Tab. 2.6 Informativní návrhové životnosti podle [200]

2.3 Pravděpodobnostní metody řešení výpočet-
ního modelu s náhodnými proměnnými

Obecný výpočet integrálu pravděpodobnosti poruchy (2.41) bývá velmi složitý.
Rozvoj metod integrace tohoto vztahu souvisí zejména s vývojem výkonné vý-
početní techniky. V minulosti byla vyvinuta řada pravděpodobnostních postupů,
jejichž přehled je uveden v kap. 2.3.1.

Tyto postupy umožňují provádět zejména:

∙ Statistickou analýzu - jsou tedy zaměřeny na odhad statistických momentů
výpočetních parametrů jako jsou např. střední hodnoty nebo rozptyly (viz
kap. 2.1.3),

∙ Citlivostní analýzu, při které se kvantifikuje citlivost výstupu v závislosti na
proměnlivosti vstupních veličin,

∙ Spolehlivostní analýzu, při níž lze pravděpodobnostním výpočtem stanovit
teoretickou hodnotu pravděpodobnosti poruchy na základě analýzy funkce
spolehlivosti (poruchy) [31].

Důležitou součástí spolehlivostní analýzy konstrukcí je modelování a kvanti-
fikace různých zdrojů nejistot. V teorie spolehlivosti konstrukcí jsou analyzovány
zejména nejistoty aleatorní a epistemické [92]. Aleatorní nejistoty se vztahují k ná-
hodnostem fyzikálních veličin (např. variabilita meze kluzu oceli) a mohou být
modelovány jako náhodné proměnné v pravděpodobnostním formě. Epistemické
nejistoty souvisí s úrovní znalostí a vycházejí z nedokonalosti výpočtového modelu
(rozpor mezi chováním reálné konstrukce a jeho výpočetní zjednodušenou reprezen-
tací v numerického modelu, založeném např. na MKP) nebo omezené dostupnosti
náhodných vstupních dat.
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2.3.1 Přehled pravděpodobnostních metod a jejich aplikace
Uvedený přehled pravděpodobnostních metod byl publikován např. v [122, 214].

1. Simulační metody:
(a) Klasická simulace Monte Carlo (MC, Direct Sampling)

∙ Simulation Based Reliability Assessment (SBRA)
(b) Stratifikované simulační techniky:

∙ Latin Hypercube Sampling (LHS)
∙ Stratified Sampling (SS)

(c) Pokročilé simulační metody:
∙ Importance Sampling (IS)
∙ Adaptive Sampling (AS)
∙ Directional Sampling (DS)
∙ Line Sampling (LS)
∙ Design Point Sampling (DPS)
∙ Axis Orthogonal Sampling (AOS)
∙ Subset Simulation
∙ Descriptive Sampling
∙ Slice Sampling

2. Aproximační metody:
(a) First (Second) Order Reliability Method (FORM/SORM)
(b) Metody plochy odezvy

∙ Response Surface (RS)
∙ Adaptive Response Surface (ARS)

(c) Perturbační techniky
(d) Artificial Neural Network (ANN, Umělé neuronové sítě)

3. Přímé numerické metody:
(a) Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet (POPV)

Simulační metody

Do skupiny simulačních metod spadá většina pravděpodobnostních metod, které
jsou založeny na numerické integraci s využitím opakovaných vyčíslení (realizací,
simulací) funkce náhodných proměnných, např. funkce spolehlivosti (poruchy).
Simulační techniky mají svůj původ v tzv. klasické metodě Monte Carlo (MC)
(např. [24, 151, 6]), která je snadno aplikovatelná a všeobecně srozumitelná. Při
řešení obvyklých spolehlivostních úloh ale metoda Monte Carlo vyžaduje velký
počet simulací a je tedy málo efektivní.
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Z tohoto důvodu je patrný rozvoj dalších metod založených na simulacích,
u kterých lze dosáhnout zvýšené efektivity vyčíslení výsledné pravděpodobnosti
poruchy redukcí rozptylu jednotlivých simulací, příp. jejich koncentrování do ob-
lasti poruchy, což umožňuje výrazné snížení výpočetního času.

K metodám označovaným jako stratifikované simulační metody se řadí zejména
Stratified Sampling (SS) [156] a Latin Hypercube Sampling (LHS) [149, 154], je-
jichž podstatou je speciální typ numerické simulace, která používá rozvrstvení te-
oretického rozdělení pravděpodobnosti funkce vstupních náhodných veličin. Celý
prostor každé náhodné proměnné je rozdělen do podskupin se stejnou pravděpo-
dobností, ze kterých se pak generují samotné realizace (viz obr. 2.11). Výpočetní
postup byl podrobně popsán např. v [3] a je aplikován např. v programu Freet [196].

Obr. 2.11 Rozdělení definičního oboru distribuční funkce spojité náhodné veličiny
při výpočtu metodou LHS

Mezi postupy souhrnně nazývanými zdokonalené simulační metody jsou v sou-
časnosti využívány zejména metody Importance Sampling (IS) [25, 150], Adap-
tive Sampling (AS) [34], Directional Sampling (DS) [33, 38], Line Sampling (LS),
Design Point Sampling (DPS), Axis Orthogonal Sampling (AOS), Subset Simu-
lation [32], Descriptive Sampling [159] a Slice Sampling [152], které poskytují do-
statečně přesné odhady pravděpodobnosti poruchy s podstatně menším počtem
realizací než u klasické metody Monte Carlo. Postup vyčíslení u těchto simulač-
ních technik se zaměřuje na oblast poruchy, což napomáhá k rychlejší konvergenci
k výsledné pravděpodobnosti poruchy.
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Aproximační metody

Základní aproximační metody FORM/SORM – First (Second) Order Reliability
Method, využívají při pravděpodobnostním výpočtu analytické aproximace, které
vedou k určení indexu spolehlivosti 𝛽 (Hasofer-Lind) interpretovaném jako mini-
mální vzdálenost mezi počátkem a hranicí poruchy daného mezního stavu v stan-
dardizovaném normálním prostoru [42]. Nejpravděpodobnějším místem vzniku po-
ruchy je pak bod označovaný jako návrhový - tzv. „design point“ [43].

V případě metody First Order Reliability Method (FORM) se aproximace
pravděpodobnosti poruchy získá linearizací hranice poruchy 𝐺 = 0. Pokud bude
náhodný vektor X obsahovat základní náhodné veličiny X = 𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑛,
obsažené ve funkci poruchy 𝐺(X), výpočet metodou FORM se pak skládá z ná-
sledujících výpočetních kroků:

∙ Transformace základních náhodných veličin 𝑋𝑖 na normované normální ve-
ličiny 𝑌𝑖 a funkce spolehlivosti (poruchy) 𝐺(X) na 𝐺(Y).

∙ Aproximace hranice poruchy 𝐺(Y) = 0 lineární funkcí v návrhovém bodě.
Návrhový bod je definován jako bod na hranici poruchy (pro 𝐺(Y) = 0),
který je nejblíže průměru v prostoru normalizovaných veličin.

∙ Stanovení indexu spolehlivosti 𝛽 jako vzdálenost návrhového bodu od po-
čátku (viz obr. 2.12). Na základě indexu spolehlivosti 𝛽 lze s pomocí (2.48)
určit i pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓 .

Postup je zobrazen i na obr. 2.10, kde jsou znázorněny i náhodné veličiny 𝑆
a 𝑅 s normálním rozdělením.

Spolehlivostní metoda SORM (Second Order Reliability Method) pak pou-
žívá k aproximaci hranice poruchy 𝐺(Y) = 0 v návrhovém bodě kvadratickou
funkci [39], příp. parabolickou funkci vyššího řádu (viz obr. 2.12). Tak lze dosáh-
nout mnohem přesnějšího řešení než metodou FORM.

Metody FORM a SORM byly navzdory problémům s dosažením přesnosti
přijaty odbornou veřejností a dnes jsou obsaženy v normových předpisech jako
standardní nástroje pro jejich kalibraci. Problematika využití těchto základních
aproximačních metod v oblasti posuzování spolehlivosti byla souhrnně zpracovaná
např. v [5, 16].

K řešení výpočetně náročných úloh se v současnosti často využívají metody plo-
chy odezvy, zejména metoda Response Surface (RS), které je věnovaná např. [14].
Tato metoda je velice efektivní a široce použitelná pro úlohy spolehlivostní ana-
lýzy konstrukcí. Její podstata je založena na metodě nejmenších čtverců a návrhu
náhodných experimentů. Pro aproximaci reálné funkce daného mezního stavu se
v metodě Response Surface používají obvykle polynomy prvního nebo druhého
řádu. Výpočetní postup Response Surface bývá často používán ve spojitosti s me-
todou stochastických konečných prvků (SFEM), kde jsou náhodné vlastnosti ma-
teriálu a geometrie modelovány jako náhodná pole. V [13, 94] je tato pokročilá
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Obr. 2.12 Postup aproximačních metod FORM/SORM s použitím návrhového
bodu - dvourozměrný případ

výpočetní metoda využita při posouzení bezpečnosti a spolehlivosti jaderných elek-
tráren na Slovensku.

Další kategorii aproximačních metod tvoří metody perturbační , jejichž výpo-
četní algoritmus založený na odhadu perturbace [163] našel uplatnění mj. v sto-
chastické metodě konečných prvků (SFEM) [162].

Pro hodnocení spolehlivosti konstrukcí se stále častěji využívají také metody
označované jako umělé neuronové sítě (Artificial Neural Network - ANN), jejichž
výpočetní algoritmus zavádí univerzální aproximační funkci [44].

Přímé numerické řešení

K metodám, jež řeší integrál pravděpodobnosti poruchy (2.41) numericky bez po-
užití některé ze simulačních nebo aproximačních (analytických) technik, patří me-
toda Přímého Optimalizovaného Pravděpodobnostního Výpočtu (POPV), která
je detailně teoreticky popsaná v následující kapitole 3. S jejím využitím lze v sou-
časnosti řešit řadu pravděpodobnostních úloh, což je rovněž dokumentováno v ka-
pitole 3.9, kapitole 4.1 a kapitole 4.2.
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Kapitola 3

Přímý Optimalizovaný
Pravděpodobnostní Výpočet
(POPV) - teorie

Metoda pojmenovaná jako Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet
(dále jen POPV) je vyvíjena od roku 2002 [48]. Jedná se o velmi účinný způsob
pravděpodobnostního výpočtu z hlediska strojového času a přesnosti řešení, který
je založen na optimalizovaném způsobu numerického integrování (např. (2.41)) bez
využití simulací.

Podobně jako u jiných pravděpodobnostních metod jsou i u metody POPV
vstupní proměnlivé náhodné veličiny (zatížení, geometrické a materiálové charak-
teristiky, imperfekce ad.) vyjádřeny histogramy s tzv. neparametrickým rozdě-
lením (viz kap. 3.8.1), přičemž metoda není omezena ani pro použití paramet-
rických rozdělení (viz kap. 3.8.2). Tato rozdělení většinou vycházejí z pozorování
a měření často i dlouhodobých.

Původní označení metody - Přímý Determinovaný Pravděpodobnostní Výpočet
(PDPV), bylo odvozeno od skutečnosti, že postup výpočtu je pro danou úlohu jed-
noznačně determinován svým algoritmem, na rozdíl např. od metody Monte Carlo,
kde se výpočetní data pro danou simulaci náhodně generují. Řada konzultací a dis-
kusí s odborníky v oboru pravděpodobnostních metod a spolehlivostí konstrukcí
(např. [207]), však ukázala, že slovo „determinovaný“ v názvu metody je poněkud
zavádějící. Následně byl název upřesněn na Přímý Optimalizovaný Pravděpodob-
nostní Výpočet - POPV. Pojem „optimalizovaný“ vychází z následující skuteč-
nosti: počet náhodných veličin vstupujících do výpočtu pravděpodobnosti poru-
chy 𝑝𝑓 je omezen možností danou úlohu numericky zvládnout. Při velkém počtu
náhodně proměnných je totiž úloha časově velmi náročná i při dostupné výkonné
výpočetní technice. Hledaly a rozvíjely se proto cesty optimalizace výpočtů, které
snižují počet operací při zachování korektnosti výpočtu (detailně viz kap. 3.8.4).
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3.1 Podstata metody POPV 35

V současné době již lze metodou POPV s využitím optimalizačních kroků
výhodně řešit značné množství pravděpodobnostních úloh (viz např. kap. 3.9).
Pro aplikaci metody POPV je možno použít stále vyvíjený programový systém
ProbCalc (viz kap. 3.7.4, [208]), do něhož lze relativně jednoduše implementovat
analytický i numerický transformační model řešené pravděpodobnostní úlohy.

3.1 Podstata metody POPV
Výpočetní algoritmus metody POPV vychází ze základních pojmů a postupů teorie
pravděpodobnosti, které je pro názorné vysvětlení následující problematiky nutno
blíže přiblížit.

V případě, že má za určitých podmínek nastat jeden z 𝑛 navzájem se vylučují-
cích náhodných jevů (žádný z nich nemá větší možnost výskytu než jiný), pak lze
tvrdit, že tyto náhodné jevy mají stejnou pravděpodobnost:

𝑝 = 1
𝑛

. (3.1)

Poznámka 3.1. Detailnější výklad pojmu náhodný jev a pravděpodobnost jeho
výskytu byl proveden v kap. 2.1.2.

Je-li nějaký náhodný jev 𝐴 důsledkem kteréhokoliv z 𝑚 náhodných jevů při
daném počtu 𝑛 možných náhodných jevů (navzájem se vylučujících a stejně prav-
děpodobných), je pravděpodobností jevu 𝐴 poměr

𝑝 = 𝑚

𝑛
. (3.2)

Pravděpodobnost současného výskytu několika nezávislých jevů se rovná sou-
činu pravděpodobností těchto jevů, pravděpodobnost výskytu stejného jevu
z několika navzájem se vylučujících jevů se rovná součtu pravděpodobností
těchto jevů (např. [21], viz též kap. 2.1).

Příklad 3.2. Výše uvedené poznatky lze jednoduše dokumentovat na příkladě.
Jako optimální příklad pro demonstraci fungování těchto principu může poslou-
žit elementární náhodný pokus hodu hrací kostkou o šesti stranách, uvedený
v kap. 2.1.2.

Při hodu hrací kostkou je pravděpodobnost, že padne libovolné ze šesti čísel:

𝑝1 = 1
6 = 0, 16 . (3.3)

Při druhém hodu hrací kostky je pravděpodobnost výskytu libovolného čísla
stejná a to opět:

𝑝2 = 1
6 = 0, 16 . (3.4)

Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

DSpace VŠB-TUO http://hdl.handle.net/10084/110988 Vloženo do DSpace 4.3.2016



36 Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet (POPV) - teorie

Pravděpodobnost současného výskytu dvou libovolných čísel ve dvou hodech
po sobě se rovná v daném případě součinu:

𝑝 = 𝑝1 · 𝑝2 = 1
6 · 1

6 = 1
36 = 0, 027 . (3.5)

Tuto pravděpodobnost výskytu mají při dvou hodech hrací kostkou všechny
libovolné dvojice čísel, které mohou ve dvou po sobě jdoucích hodech padnout.
Pokud je nutno určit pravděpodobný výsledek součtu čísel ze dvou po sobě jdou-
cích hodů, pak nebude u všech možností stejný, přestože platí výše uvedené pro
pravděpodobnost dvojice čísel. Číslo 2 je např. výsledkem součtu 1 + 1 a pravdě-
podobnost jeho výskytu je

𝑝(2) = 1
36 . (3.6)

Číslo 3 již ale může být výsledkem součtu 1 + 2 nebo 2 + 1 a pravděpodobnost
jeho výskytu je dána součtem pravděpodobností v daném případě dvou navzájem
se vylučujících možností tj.

𝑝(3) = 1
36 + 1

36 = 2
36 . (3.7)

Obr. 3.1 Schématické znázornění všech kombinací tažených čísel při hodu hrací
kostkou pro stanovení pravděpodobnosti jejich součtu (36 možností)

Obdobně tomu bude při výpočtu pravděpodobnosti výskytu všech ostatních
možností výskytu součtu 𝑠 dvou zcela libovolných čísel z prvního nebo druhého
hodu. Veškeré kombinace všech čísel z obou hodů hrací kostky jsou znázorněny na
obr. 3.1. Součet 𝑠 dvou čísel ze dvou hodů hrací kostky se pohybuje v intervalu
𝑠 ∈ ⟨2; 12⟩. Princip sestavení výsledného histogramu pro součet je pak schématicky
demonstrován na obr. 3.2.
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Obr. 3.2 Princip sestavení výsledného histogramu pro součet dvou čísel tažených
při dvou po sobě jdoucích hodech hrací kostkou (36 možností)

K výslednému histogramu pro součet je pak možno ještě uvést, že součet všech
pravděpodobností je roven

𝑝𝑠 =
12∑︁

𝑠=2
𝑝(𝑠) = 1 . (3.8)

Naprosto shodným způsobem lze postupovat v případě součinu, rozdílu a po-
dílu čísel získaných ze dvou po sobě jdoucích hodů hrací kostkou. Výsledná rozdě-
lení pravděpodobnosti jednotlivých aritmetických úkonů pak lze získat fundamen-
tálním ručním výpočtem, lze jej i jednoduše aplikovat v některém z dostupných
vývojářských prostředí [120], příp. i v programech HistOp (viz kap. 3.7.3) nebo
ProbCalc (viz kap. 3.7.4). Celý postup výpočtu programem ProbCalc je např.
přehledně zpracován např. v [15]. Je zmiňován i v úvodu kap. 3.6 v souvislosti
s vývojem programu HistOp.
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3.2 Základní výpočetní algoritmus
Obdobně jako s čísly získanými hodem hrací kostkou se při pravděpodobnostních
výpočtech metodou POPV provádí výpočetní operace s jakýmkoliv histogramem
náhodné vstupní veličiny. Náhodné veličiny mohou být v metodě POPV vyjádřeny
histogramy s diskrétním (discrete) nebo čistě diskrétním (pure discrete) rozdělením
pravděpodobnosti. Způsob, jakým jsou tyto typy histogramů definovány, je nejvíce
zřejmý z obr. 3.3 a obr. 3.4.

Obr. 3.3 Histogram diskrétní náhodné veličiny

Obr. 3.4 Histogram čistě diskrétní náhodné veličiny
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Poznámka 3.3. Ve výpočtech metodou POPV se v převážné většině případů
vyjadřují vstupní náhodné veličiny histogramem s diskrétním rozdělením pravdě-
podobnosti. Tyto histogramy mohou vzniknout na základě statistického zpracování
naměřených hodnot (viz kap. 3.8.3) nebo diskretizací původně spojité frekvenční
funkce některého parametrického rozdělení pravděpodobnosti(viz kap. 3.8.2).

S histogramem čistě diskrétního rozdělení pravděpodobnosti, který vyjadřuje
náhodnost veličiny s pevně danými hodnotami (většinou celými čísly, což ale prin-
cipiálně nemusí být pravidlem), se lze setkat např. při testovacích výpočtech s hrací
kostkou nebo u pravděpodobnostních výpočtů rizikové analýzy [212], kdy se během
rozboru rizik spojených s blíže identifikovaným a ohroženým segmentem a přísluš-
ným zdrojem nebezpečí využívá histogram obsahující pouze hodnoty definované
stupnicí závažnosti nebezpečí (stupeň závažnosti může nabývat hodnot 0, 1, 2 nebo
3 podle toho, zda-li expertem posuzované nebezpečí je nepatrné, malé, střední či
velké).

Další výklad je zaměřen na matematický popis základního výpočetního al-
goritmu metody POPV, která předpokládá spojité rozdělení pravděpodobnosti
náhodné veličiny, jež je zpravidla vyjádřeno histogramem s diskrétním rozděle-
ním pravděpodobnosti (viz obr. 2.6 a 3.3). Uvedené postupy byly publikovány
v [48, 51, 52, 72].

Nechť náhodná proměnná 𝐵 je libovolnou funkcí 𝑓 nezávislých náhodných pro-
měnných 𝐴𝑗 , kde 𝑗 nabývá hodnot od 1 do 𝑛. Platí tedy

𝐵 = 𝑓(𝐴1, 𝐴2, 𝐴3, . . . , 𝐴𝑗 , . . . , 𝐴𝑛) . (3.9)

Každá vstupní náhodná proměnná 𝐴𝑗 je vyjádřena histogramem, který obsa-
huje 𝑖𝑗 intervalů (tříd) pro 𝑖𝑗 ∈ ⟨1, 𝑁𝑗⟩, přičemž každý interval je omezen hodnotou
𝑎𝑗(𝑖−1) zdola a hodnotou 𝑎𝑗(𝑖) shora. Znamená to například, že v intervalu 𝑖𝑗 = 1
budou hodnoty 𝑎𝑗,1:

𝑎𝑗(0) 5 𝑎𝑗,1 < 𝑎𝑗(1) , (3.10)

přičemž
𝑎𝑗(1) = 𝑎𝑗(0) + Δ𝑎𝑗 , (3.11)

kde
Δ𝑎𝑗 = 𝑎𝑗,max − 𝑎𝑗,min

𝑁𝑗
. (3.12)

V intervalu 𝑖𝑗 histogramu nezávislé náhodné proměnné 𝐴𝑗 bude tedy obecně:

𝑎𝑗(𝑖−1) 5 𝑎𝑗,𝑖𝑗 < 𝑎𝑗(𝑖) . (3.13)

Hodnoty 𝑎𝑗,𝑖𝑗
se zpravidla charakterizují střední hodnotou intervalu (třídy) 𝑖𝑗 ,

tedy:
𝑎𝑗,𝑖𝑗 =

𝑎𝑗(𝑖) − 𝑎𝑗(𝑖−1)

2 . (3.14)
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Obdobné platí i pro náhodnou proměnnou 𝐵, která je vyjádřena opět histo-
gramem. Je-li zde počet intervalů 𝑁𝐵 , pak v 𝑖𝐵-tém intervalu nabývá histogram
hodnot 𝑏(𝑖𝐵−1) až 𝑏(𝑖𝐵) s charakterizující střední hodnotou 𝑏𝑖𝐵

.
Hodnotu 𝑏𝑖𝐵

, tj. hodnotu charakterizující třídu (interval) 𝑖𝐵 histogramu ná-
hodné proměnné 𝐵, lze při softwarovém zpracování určit po volbě šířky intervalu
Δ𝑏. Počet tříd pak vyplývá ze vztahu:

𝑁𝐵 = 𝑏max − 𝑏min

Δ𝑏
. (3.15)

Pro 𝑖𝐵 = 1 je pak střední hodnota

𝑏1 = 𝑏min + Δ𝑏

2 (3.16)

a meze 1. intervalu (třídy) 𝑏(0) = 𝑏min a 𝑏(1) = 𝑏min + Δ𝑏. Obdobně pro 𝑖𝐵 = 𝑁𝐵

je střední hodnota

𝑏𝑁𝐵
= 𝑏max − Δ𝑏

2 (3.17)

a meze 𝑁𝐵-tého intervalu (třídy) 𝑏(𝑁𝐵−1) = 𝑏max − Δ𝑏 a 𝑏(𝑁𝐵) = 𝑏max. Obecně lze
stanovit střední hodnotu intervalu 𝑖𝐵 ∈ ⟨2; 𝑁𝐵⟩:

𝑏𝑖𝐵
= 𝑏𝑖𝐵−1 + Δ𝑏 (3.18)

a meze tohoto intervalu jsou 𝑏(𝑖𝐵−1) a 𝑏(𝑖𝐵).
Hodnoty náhodné proměnné 𝐵 lze pro libovolné kombinace tříd 𝑖𝑗 nezávislých

náhodných proměnných 𝐴𝑗 určit podle vztahu:

𝑏𝑘 = 𝑓
(︀
𝑎1,𝑖1 , 𝑎2,𝑖2 , 𝑎3,𝑖3 , . . . , 𝑎𝑗,𝑖𝑗 , . . . , 𝑎𝑛,𝑖𝑛

)︀
𝑘

, (3.19)

kde 𝑘 je pořadové číslo kombinace tříd histogramů nezávislých náhodných pro-
měnných 𝐴𝑗 , které nabývá hodnot 𝑘 ∈ ⟨1, 𝑘𝑚𝑎𝑥⟩, kde 𝑘max se určí jako součin:

𝑘max = 𝑁1 · 𝑁2 · 𝑁3 · . . . · 𝑁𝑗 · . . . · 𝑁𝑛 . (3.20)

Vzhledem ke skutečnosti, že u každé nezávislé náhodné proměnné 𝐴𝑗 se 𝑖𝑗

pohybuje v intervalu 𝑖𝑗 ∈ ⟨1, 𝑁𝑗⟩, bude počet hodnot 𝑏𝑘 roven 𝑘max. Některé
z hodnot 𝑏𝑘 však budou zařazeny do stejného intervalu 𝑏𝑖𝐵

, neboť jejich hodnota
bude v rozmezí dané třídy s hraničními hodnotami 𝑏(𝑖𝐵−1) a 𝑏(𝑖𝐵).

Jsou-li hodnoty 𝑎1,𝑖1 , 𝑎2,𝑖2 , 𝑎3,𝑖3 , . . . , 𝑎𝑗,𝑖𝑗
, . . . , 𝑎𝑛,𝑖𝑛

nezávislé, pak pravděpo-
dobnost výskytu hodnoty 𝑏𝑘 pro danou kombinaci 𝑘 tříd histogramů nezávis-
lých náhodných proměnných 𝐴𝑗 bude podle (2.4) rovna součinu pravděpodobností
𝑝(𝑎𝑗,𝑖𝑗 ) všech intervalů (tříd) 𝑎𝑗,𝑖𝑗 vyskytujících se ve vztahu (3.19):

𝑝(𝑏𝑘) =
[︀
𝑝(𝑎1,𝑖1) · 𝑝(𝑎2,𝑖2) · 𝑝(𝑎3,𝑖3) · . . . · 𝑝(𝑎𝑗,𝑖𝑗 ) · . . . · 𝑝(𝑎𝑛,𝑖𝑛)

]︀
𝑘

. (3.21)
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Každá z hodnot 𝑏𝑘 bude mít pravděpodobnost 𝑝(𝑏𝑘) a zařadí se do odpoví-
dajícího intervalu 𝑏𝑖𝐵

. Všem hodnotám 𝑏𝑘 zařazeným do intervalu 𝑏𝑖𝐵
pak bude

odpovídat pravděpodobnost:

𝑝(𝑏𝑖𝐵
) =

∑︁
𝑘

𝑝(𝑏𝑘) . (3.22)

Musí také platit:
𝑁𝐵∑︁

𝑖𝐵=1
𝑝(𝑏𝑖𝐵

) = 1 . (3.23)

Počet intervalů 𝑖𝑗 v každém histogramu náhodné proměnné 𝐴𝑗 může být různý
stejně jako počet intervalů 𝑖𝐵 v histogramu náhodné proměnné 𝐵. Pro počet po-
třebných výpočetních operací a potřebnou dobu výpočtu je přitom tento počet
intervalů důležitým faktorem. Rovněž podstatně ovlivňuje přesnost pravděpodob-
nostního výpočtu.

Provádění numerických operací pravděpodobnostního výpočtu se dvěma ná-
hodnými veličinami 𝐴1 a 𝐴𝑗 , vyjádřených histogramy, je zobrazen na schématu
obr. 3.5.

3.2.1 Optimalizace základního výpočetního algoritmu
Pravděpodobnostní výpočty zejména složitějších úloh jsou náročné technicky i ča-
sově. Výpočetní náročnost je u metody POPV dána zejména:

∙ Počtem náhodných vstupních veličin 𝑗 = 1 . . . 𝑛,
∙ Počtem tříd (intervalů) histogramu každé náhodné vstupní veličiny 𝑁𝑗 ,
∙ Náročností řešené úlohy (výpočetního modelu),
∙ Algoritmem pravděpodobnostního výpočtu (způsobem, jakým je výpočetní

model definován, např. v textovém režimu nebo ve strojovém kódu ve formě
dynamické knihovny, blíže viz kap. 3.7.4).

Logicky by zde měly nastupovat optimalizační techniky, které lze aplikovat
pro dvě náhodné a nezávislé veličiny, a dále pro tři a více nezávislých náhodných
veličin.

Pro dvě nezávislé vstupní veličiny přichází v úvahu:

∙ intervalová optimalizace,
∙ zónová optimalizace,
∙ jednoduchá trendová optimalizace.

Pro tři nezávislé vstupní veličiny přichází v úvahu kromě výše uvedeného:

∙ složitější trendová optimalizace,
∙ grupování vstupních a výstupních veličin,
∙ paralelizace výpočtu.
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Obr. 3.5 Princip provádění numerických operací s histogramy dvou nezávislých
náhodných proměnných

Zónová a trendová optimalizace se v pravděpodobnostních výpočtech aplikují
pouze v případech posouzení spolehlivosti (při výpočtu pravděpodobnosti poru-
chy).

Zmiňované optimalizační techniky jsou detailně popsány v následujícím textu.
Je-li počet histogramů náhodných proměnných 𝐴𝑗 roven 𝑛 a počet intervalů

v každém z těchto histogramů je 𝑁𝑗 , pak počet intervalů v histogramu náhodné
proměnné 𝐵 bude principiálně podle (3.9)

𝑁𝐵 5 𝑁1 · 𝑁2 · 𝑁3 · . . . · 𝑁𝑗 · . . . · 𝑁𝑛 . (3.24)

Počet výpočetních operací je přitom úměrný součinu

𝑃𝑜 = 𝑁1 · 𝑁2 · 𝑁3 · . . . · 𝑁𝑗 · . . . · 𝑁𝑛 (3.25)

a pro 𝑁1 = 𝑁2 = 𝑁3 = . . . = 𝑁𝑗 = . . . = 𝑁𝑛 = 𝑁 je

𝑃𝑜 = (𝑁)𝑛
. (3.26)
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3.2 Základní výpočetní algoritmus 43

Příklad 3.4. Pro 𝑛 histogramů, vyjadřujících náhodnost vstupních veličin, o stej-
ném počtu 𝑁 tříd je počet výpočetních operací úměrný:

𝑃𝑜 = 𝑁𝑛 . (3.27)

Pro konkrétní hodnoty 𝑛 = 10 a 𝑁 = 256 je pak podle (3.27) počet výpočetních
operací roven:

𝑃𝑜 = 𝑁𝑛 = 25610 = 1208925819614629174706176 = 1, 208926 · 1024 . (3.28)

Zpravidla není důvod v histogramu náhodné proměnné 𝐵 volit počet intervalů
𝑁𝐵 > 𝑃𝑜, ale z praktických hledisek i při požadované přesnosti výpočtu je účelné
volit 𝑁𝐵 ≪ 𝑃𝑜. Bude-li např. 𝑛 = 3 a 𝑁 = 100 je podle (3.26) 𝑃𝑜 = (100)3 =
= 106. Počet intervalů histogramu 𝐵 pak může být také 𝑁 = 106, ale zpravidla
bude stačit volit počet 𝑁𝐵 řádově menší. Podle výsledků parametrických výpočtů
se v dále uvedeném programovém systému ProbCalc volí zpravidla 𝑁𝐵 = 256,
počítá-li se spojitými náhodnými veličinami. Tato hodnota se podle zkušeností jeví
jako dostatečná z hlediska přesnosti výpočtu i z hlediska posuzování spolehlivosti
konstrukcí.

Poznámka 3.5. Počítá-li se s diskrétními náhodnými veličinami, může v někte-
rých případech potřebný počet intervalů 𝑁𝐵 odpovídat i počtu výpočetních operací
podle (3.25). V příkladu 3.2 je sestaven histogram odpovídající součtu výsledků
dvou hodů hrací kostkou o šesti stranách. Výsledný histogram na obr. 3.2 má 11
tříd, když počet výpočetních operací podle (3.25) je 𝑃𝑜 = 36. Provede-li se stejný
pokus s tím, že výsledky dvou nezávislých jevů (hodů) se budou násobit, bude
počet tříd 𝑁𝐵 = 𝑃𝑜 = 36 s tím, že 18 intervalů (tříd) bude mít nulovou pravdě-
podobnost výskytu (viz demonstrační příklad s hrací kostkou). Použije-li se místo
násobení např. umocňování, může dokonce platit, že 𝑁𝐵 = 𝑃𝑜. Počet intervalů
s nulovým výskytem by ovšem v tomto případě enormně narostl.

Intervalová optimalizace

Počet výpočetních operací je podle vztahu (3.25), respektive (3.26) přímo úměrný
součinu intervalů všech proměnných vstupujících do výpočtu. Volba počtu inter-
valů každé proměnné je do značné míry volitelná. V podstatě by měla být taková,
aby doba výpočtu byla zvládnutelná, a aby i zvyšování počtu intervalů nemělo
významný vliv na výsledek. Předpokládá se přitom, že přesnost výpočtu s počtem
intervalů roste.

Intervalová optimalizace je výpočetní postup, jehož smyslem je minimalizo-
vat počet intervalů (tříd) každé proměnné veličiny vstupující do výpočtu s cílem
minimalizovat dobu výpočtu při zachování požadované přesnosti řešení. Vstupní
náhodné proměnné veličiny neovlivňují výsledek pravděpodobnostního výpočtu
(např. náhodnou proměnnou 𝐵, pravděpodobnost poruchy apod.) stejně. Jsou
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různě citlivé. U vstupních veličin, které pravděpodobnostní výsledek méně ovliv-
ňují, lze proto počet tříd snížit zpravidla více, než u veličin, u kterých tomu tak
není. Při minimalizaci počtů intervalů (tříd) každé náhodné proměnné se zpravidla
postupuje tak, že se omezí počet intervalů u všech proměnných, kromě jediné, která
se testuje. U testované veličiny se mění počet intervalů a hledá se jeho minimální
počet, při kterém je výsledek pravděpodobnostního výpočtu dosažen s předepsa-
nou přesností. Tak se testují všechny vstupní veličiny. Vlastní pravděpodobnostní
výpočet se pak realizuje s minimálním počtem intervalů každé vstupní náhodné
veličiny.

Počítá-li se s diskrétními náhodnými veličinami a je-li potřebné, aby výsledkem
byly opět diskrétní náhodné veličiny, pak nelze s intervalovou optimalizací počítat.

Další detaily týkající se intervalové optimalizace jsou uvedeny také v kapi-
tole 3.8.4.

Poznámka 3.6. Pro vysvětlení podstaty intervalové analýzy (optimalizace) pro
názornost vstupuje do výpočtu 𝑛 histogramů 𝐴𝑗 o stejném počtu 𝑡1 = 𝑁 tříd.

Při provádění optimalizace se vychází ze základního algoritmu metody POPV,
popsaného v kap. 3.2. Přitom se ale neprovádí kombinace pro všechny třídy his-
togramů vstupních veličin. U histogramu 𝐴𝑘, u něhož se určuje akceptovatelný
počet tříd z hlediska požadované přesnosti, vstupují do výpočtu nejprve všechny
jeho třídy 𝑖𝑘, u zbývajících histogramů 𝐴𝑙 dojde ke kumulaci pravděpodobností
v jednotlivých třídách do 4 tříd, resp. 3 tříd v případě, že histogram 𝐴𝑙 má
sign(𝑎min) ̸= sign(𝑎max). Díky tomu výrazně klesne počet kombinací a tím i vý-
početních operací: 𝑁 · 4𝑛−1 (resp. 𝑁 · 3𝑛−1) oproti 𝑁𝑛 v základním algoritmu.
Intervalová analýza pak probíhá v řádu několika sekund. Řešením této první vý-
početní smyčky je histogram výsledné veličiny s nepřesností danou snížením počtu
tříd u histogramů 𝐴𝑙. V případě, že výslednou veličinou je rezerva spolehlivosti
𝑍, lze pak určit i pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓,1, která bude sloužit jako vstupní
údaj pro následné porovnání přesnosti dalšího výpočtu. Pokud je 𝑝𝑓,1 = 0 nebo
výsledná veličina není rezervou spolehlivosti 𝑍, je nutno zadat velikost pravdě-
podobnosti 𝑞. Z výsledného histogramu se pak určí odpovídající kvantil 𝑧𝑞,1 z in-
tervalu (𝑧min, 𝑧max), resp. kvantil 𝑏𝑞,1 z intervalu (𝑏min, 𝑏max). Tato hodnota bude
v dalším výpočtu plnit stejnou funkci jako 𝑝𝑓,1 ̸= 0.

V dalším průběhu intervalové optimalizace se sníží počet tříd zkoumaného his-
togramu 𝐴𝑘 z hodnoty 𝑁 buď o předem zadaný krok 𝑠 na hodnotu 𝑡2 = 𝑡1−𝑠, nebo
o polovinu 𝑡2 = 𝑡1

2 (rychlejší způsob za cenu menší přesnosti). Pro takto upravený
zkoumaný histogram 𝐴𝑘 (dojde k přeskupení pravděpodobnosti v jeho třídách)
se pak opakuje výpočet podle předchozího odstavce - provede se druhá výpočetní
smyčka. Výsledná hodnota 𝑝𝑓,2 nebo 𝑧𝑞,2, resp. 𝑏𝑞,2 se pak porovná s výsledkem
předchozí výpočetní smyčky.

Pokud je splněna podmínka:

|𝑝𝑓,1 − 𝑝𝑓,2| · 100 5 𝜀 , (3.29)

lze provést další snížení počtu tříd zkoumaného histogramu 𝐴𝑘 a výpočet třetí
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(obecně 𝑚.) výpočetní smyčky s počtem tříd 𝑡𝑚 = 𝑡𝑚−1 − 𝑠, resp. 𝑡𝑚 = 𝑡𝑚−1
2 .

Iteračně lze pak pokračovat dále. Pokud podmínka 3.29 není splněna, výsledkem
intervalové optimalizace je zjištění, že zkoumaný histogram 𝐴𝑘 lze snížit na mini-
mální počet tříd 𝑡𝑚−1.

Podobně se provede intervalová analýza i pro zbývající histogramy, u nichž
se sníží počet tříd na hodnoty 𝑡𝑚−1 příslušného histogramu. Pro takto upravené
histogramy se provede závěrečný krok pravděpodobnostního výpočtu dané úlohy
podle základního algoritmu metody POPV z kap. 3.2.

Grupování vstupních a výstupních náhodných veličin

V mnoha případech nemusí být počet výpočetních operací úměrný hodnotě 𝑃𝑜

podle vztahu (3.25), může být podstatně nižší při dosažení stejného výsledku.
Podle vztahu (3.25) se realizují veškeré možné kombinace tříd histogramů ná-
hodných proměnných, které vstupují do pravděpodobnostního výpočtu, přičemž
všechny vstupní veličiny vstupují do výpočtu současně. Není to však vždy nut-
nou podmínkou. Při sestavování histogramu odpovídajícímu pokusu se součtem
výsledků tří nezávislých hodů hrací kostkou o šesti stěnách je podle (3.25) 𝑃𝑜 =
= 63 = 216. Stejného výsledku lze ovšem dosáhnout, přičte-li se k histogramu
odpovídajícímu součtu výsledků dvou nezávislých hodů hrací kostkou (má 11 tříd)
histogram odpovídající hodu jednou hrací kostkou (má 6 tříd). Počet výpočetních
operací je v tomto případě 𝑃𝑜 = 62 + 11 · 6 = 102, tedy podstatně menší. V tomto
případě byl aplikován asociativní zákon 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 = (𝑎 + 𝑎) + 𝑎. Aplikovat lze také
komutativní zákon, tedy že platí 𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎. Jinak je tomu ale v případě zákona
distributivního [48], jehož aplikace při výpočtu podle (3.9) nepřichází v úvahu.

Pravděpodobnost náhodného jevu (𝑎 + 𝑏) · 𝑐 je 𝑝 = 𝑝(𝑎) · 𝑝(𝑏) · 𝑝(𝑐), kde 𝑝(𝑎) je
pravděpodobnost výskytu jevu 𝑎, 𝑝(𝑏) je pravděpodobnost výskytu jevu 𝑏 a 𝑝(𝑐)
je pravděpodobnost výskytu jevu 𝑐. Protože podle distributivního zákona je (𝑎 +
+𝑏) ·𝑐 = 𝑎 ·𝑐+𝑏 ·𝑐, je pravděpodobnost výskytu tohoto jevu při zachování stejného
algoritmu výpočtu 𝑝′ = [𝑝(𝑎) · 𝑝(𝑐)] · [𝑝(𝑏) · 𝑝(𝑐)] = 𝑝(𝑎) · 𝑝(𝑏) · 𝑝(𝑐)2. Je zřejmé, že
výsledek výpočtu 𝑝′ je chybný.

Při výpočtu náhodné proměnné 𝐵 podle (3.9), která je funkcí 𝑛 nezávislých
náhodných proměnných 𝐴𝑗 , je nezbytné dodržovat pravidlo, že libovolná hodnota
𝑎𝑗,𝑖𝑗 histogramu náhodné proměnné 𝐴𝑗 s pravděpodobností 𝑝(𝑎𝑗,𝑖𝑗 ) se ve výpočtu
může vyskytnout v kombinaci se všemi stejnými hodnotami ostatních histogramů
náhodných proměnných 𝐴1, 𝐴2, . . . , 𝐴𝑗−1, 𝐴𝑗+1, 𝐴𝑗+2, . . . , 𝐴𝑛 pouze jednou.

Je-li tato podmínka splněna, pak lze v řadě případů vztah (3.9) upravit např.
do tvaru:

𝐵 = 𝑓(𝐴1, 𝐴2, 𝐴3, . . . , 𝐴𝑗 , . . . , 𝐴𝑛) = 𝑓 ′(𝐵1, 𝐵2, 𝐵3, . . . , 𝐵𝑘) , (3.30)

kde 𝐵1, 𝐵2, 𝐵3, . . . , 𝐵𝑘 jsou pomocné náhodné proměnné splňující výše uvedenou
podmínku a jsou např. dány následujícími funkcemi:
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𝐵1 = 𝑓1(𝐴1, 𝐴2, 𝐴3) ,

𝐵2 = 𝑓2(𝐴4, 𝐴5, 𝐴7) ,

𝐵𝑘 = 𝑓𝑘(𝐴6, . . . , 𝐴𝑗 , . . . , 𝐴𝑛) .

(3.31)

Ve vztazích (3.31) vystupuje každá náhodná proměnná pouze jednou. Náhodné
proměnné 𝐵1, 𝐵2, 𝐵𝑘 jsou výsledné grupované náhodné proměnné vypočtené vždy
ze dvou, případně více náhodných proměnných vstupujících do výpočtu.

Grupování vstupních veličin umožňuje eliminovat počet histogramů vstupních
náhodných veličin tím, že se v situacích, kde je to možné, určí jejich výsledný histo-
gram (např. 𝐵 =

𝑛∑︀
𝑗=1

𝐴𝑗), se kterým se provede výpočet definovaného výpočetního

modelu. Tímto způsobem lze dosáhnout velkého snížení výpočetních operací.

Příklad 3.7. Nechť

𝐵 = 𝐴1 + 𝐴2 + . . . + 𝐴𝑗 + . . . + 𝐴𝑛 , (3.32)

kde 𝐴𝑗=1...𝑛 představuje 𝑛 vstupních náhodných veličin pravděpodobnostního vý-
počtu (např. složky zatížení vyjádřené histogramy) a 𝐵 jejich „grupu“ (např.
kombinaci jednotlivých složek zatížení).

Při použití zadání z příkladu 3.4 (𝑛 = 10 a 𝑁 = 256) je počet všech možných
kombinací pravděpodobnostního výpočtu:

𝑃𝑜 = 𝑁𝑛 = 25610 = 1208925819614629174706176 .= 1, 208926 · 1024 . (3.33)

Stejný výsledek však lze získat postupným sčítáním vždy dvou histogramů
náhodných proměnných, zachová-li se i v dílčích výsledných histogramech počet
tříd 𝑁 = 256. V takovém případě dojde ke snížení počtu výpočetních operací na

𝑃 *
𝑜 = (𝑛 − 1) · 𝑁2 = 9 · 2562 = 9 · 65536 = 589824 , (3.34)

a poměr počtu výpočetních operací obou případů je

𝑃 *
𝑜

𝑃𝑜
= (𝑛 − 1) · 𝑁2

𝑁𝑛
= (𝑛 − 1) · 𝑁2−𝑛 = 9 · 256−8 .= 4, 878910 · 10−19 (3.35)

a odpovídá dosaženému snížení výpočetních operací při pravděpodobnostním vý-
počtu použitím této optimalizační techniky.

Poznámka 3.8. Uvedená optimalizační technika se nemusí týkat pouze sčítání
jednotlivých vstupních veličin, ale i složitějších aritmetických operací s histogramy
náhodných proměnných.

Grupování lze aplikovat nejen u vstupních náhodných veličin, ale také u dílčích
výsledků výpočtů, např. při sestavování výsledné funkce spolehlivosti.
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Paralelizace výpočtu

Výpočty metodou POPV mohou být časově velmi náročné. Některé části výpočtů
přitom mohou probíhat současně. Algoritmus výpočtu metodou POPV je výhodný
pro využití na počítačích se dvěma či více procesorovými jednotkami CPU či je-
jich jádry. V základním algoritmu metody POPV, popsaném v kap. 3.2, je možno
rozdělit objem výpočetních operací na tolik částí, kolik je k dispozici výpočetních
jednotek, a po provedení dílčích výpočtů lze z dílčích výsledků poskládat histo-
gram výsledné veličiny, např. funkce spolehlivosti 𝑅𝐹 při pravděpodobnostním
posouzení.

Rozdělení výpočtu na dílčí části je vhodné spojit s grupováním vstupních ná-
hodných veličin s využitím vztahů (3.30) a (3.31), což ovšem nemusí být podmín-
kou. Vztah (3.9) lze upravit i jinak. Histogram náhodné proměnné 𝐵 lze např.
rozdělit na části:

𝐵 = 𝐵1 + 𝐵2 + 𝐵3 + . . . + 𝐵𝑝 + . . . + 𝐵𝑠 , (3.36)

kde 𝐵𝑝 = 𝑓(𝐴1,𝑝, 𝐴2, . . . , 𝐴𝑗 , . . . , 𝐴𝑛).
Části histogramu náhodné proměnné 𝐵𝑝 jsou vypočteny ze všech histogramů

náhodných proměnných 𝐴𝑗 pro 𝑗 = 2 až 𝑛 a z části 𝑝 histogramu náhodné pro-
měnné 𝐴1, která je označena 𝐴1,𝑝. Je-li těchto částí 𝑠, pak platí:

𝐴1 = 𝐴1,1 + 𝐴1,2 + . . . + 𝐴1,𝑝 + . . . + 𝐴1,𝑠 . (3.37)

Části histogramů náhodné proměnné 𝐵 ve vztahu (3.36) se nesčítají podle
vztahu (3.9) ale tak, že se zvolí šířka třídy Δ𝑏1,𝑝 pro všechny části stejné, tj. též
pro histogram náhodné proměnné 𝐵, a sčítají se v každé třídě pravděpodobnosti
všech částí histogramů 𝐵𝑝 náhodné proměnné 𝐵 pro 𝑝 = (1, . . . , 𝑝, . . . , 𝑠).

Tento postup zajišťuje, že výsledek paralelizovaného výpočtu je identický s vý-
počtem neparalelizovaným. V případě, že se nevolí stejné šířky třídy Δ𝑏1,𝑝 při vý-
počtu všech částí histogramů 𝐵𝑝 histogramu náhodné proměnné 𝐵 podle (3.36),
pak paralelizované výpočty histogramu náhodné proměnné 𝐵 se mohou poněkud
lišit od výpočtu neparalelizovaného. Pravděpodobnost poruchy konstrukce při pa-
ralelizovaném výpočtu pak např. nemusí vycházet zcela shodně s výpočtem ne-
paralelizovaným. Rozdíl výsledků však není zpravidla podstatný a i tento postup
výpočtu lze považovat za korektní.

Poznámka 3.9. U histogramu náhodné proměnné 𝐴1 se (na rozdíl od histogramu
náhodné proměnné 𝐵) jednotlivé části histogramu 𝐴1,𝑝 nepřekrývají, ale navazují
na sebe.

Paralelizaci výpočtu lze kombinovat s intervalovou optimalizací i s grupováním.
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3.3 Výpočet pravděpodobnosti poruchy pro dvě
náhodné veličiny

Pro výpočet pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 pro dvě náhodné proměnné byl odvo-
zen vztah (2.40). Přímé analytické řešení uvedeného integrálu je velmi obtížné.
Numericky je však, jak je ukázáno dále, poměrně snadno realizovatelné.

Místo použitých křivek hustoty pravděpodobnosti podle obr. 2.8 je v dalším
vhodné využít histogramy (viz obr. 3.6).

Obr. 3.6 Histogramy účinku zatížení 𝑆 a odolnosti konstrukce 𝑅 s vyznačenými
třídami, jež se mohou podílet na pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓

Hustota pravděpodobnosti 𝜙(𝑥) je dána:

𝜙(𝑥) = lim
Δ𝑥→0

𝑝(𝑥)
Δ𝑥

, (3.38)

kde Δ𝑥 je třída (interval) histogramu a 𝑝(𝑥) je pravděpodobnost hodnoty 𝑥, která
se může vyskytovat v rozmezí 0 5 𝑝(𝑥) 5 1.

Integrál (2.40) je možné řešit numericky následujícím způsobem:

𝑝𝑓 =
∫︁ ∞

−∞
d𝑝𝑓 =

∫︁ ∞

−∞
𝜙𝑆(𝑥) · Φ𝑅(𝑥) d𝑥 =

𝑁∑︁
𝑖=1

𝜙𝑆(𝑥𝑖) · Φ𝑅(𝑥𝑖) · Δ𝑥 . (3.39)

Hustota pravděpodobnosti účinku zatížení 𝜙𝑆(𝑥) je dána vztahem:

𝜙𝑆(𝑥𝑖) = 𝑝𝑆(𝑥𝑖)
Δ𝑥

. (3.40)
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Pro distribuční funkci Φ𝑅(𝑥) platí:

Φ𝑅(𝑥) =
∫︁ 𝑥

−∞
𝜙𝑅(𝑥) d𝑥 =

𝑖∑︁
𝑖=1

𝜙𝑅(𝑥𝑖) · Δ𝑥 =

=
𝑖∑︁

𝑖=1

𝑝𝑅(𝑥𝑖)
Δ𝑥

· Δ𝑥 =
𝑖∑︁

𝑖=1
𝑝𝑅(𝑥𝑖) = Φ𝑅(𝑥𝑖) .

(3.41)

Ve vztazích (3.39) až (3.41) je 𝑖 indexem (pořadovým číslem) třídy (intervalu)
histogramů 𝑆 a 𝑅, Δ𝑥 je šířkou třídy (intervalu). Pro zjednodušení se předpokládá,
i když to není podmínkou, že šířka třídy Δ𝑥 a jednotlivé třídy 𝑖 jsou v histogramech
𝑆 a 𝑅 identické.

Po dosazení do (3.39) a úpravě lze pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓 vyjádřit:

𝑝𝑓 =
𝑁∑︁

𝑖=1
𝜙𝑆(𝑥𝑖) · Φ𝑅(𝑥𝑖) · Δ𝑥 =

𝑁∑︁
𝑖=1

(︃
𝑝𝑆(𝑥𝑖) ·

𝑖∑︁
𝑖=1

𝑝𝑅(𝑥𝑖)
)︃

. (3.42)

Počet tříd (intervalů) je ve výrazu (3.42) a ve výrazech výše uvedených roven
𝑁 . Na obr. 3.6 je interval 𝑖 = 1 zdola ohraničen hodnotou 𝑠min a poslední interval
𝑖 = 𝑁 shora ohraničen hodnotou 𝑟max.

Hodnota 𝑁 vyplývá ze vztahu:

𝑁 = 𝑟max − 𝑠min

Δ𝑥
. (3.43)

Při numerickém výpočtu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 se pak postupuje tak,
že pro každou třídu 𝑖 obou uvažovaných histogramů se postupně určí pravdě-
podobnosti 𝑝𝑅(𝑥𝑖) a 𝑝𝑆(𝑥𝑖) a následně se podle (3.42) stanoví hledaná hodnota.
Z obr. 3.6 je zřejmé, že řada hodnot pravděpodobností je nulová. Pro všechny třídy
(intervaly) histogramu 𝑅 pro 𝑥𝑖 < 𝑟min je 𝑝𝑅(𝑥𝑖) = 0, obdobně v histogramu 𝑆
pro 𝑥𝑖 > 𝑠max je 𝑝𝑆(𝑥𝑖) = 0.

Při výpočtu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 při výše uvedeném postupu je řada
operací zbytečná. Na poruše se podílí pouze ty třídy, které jsou pro oba uvažované
histogramy společné. S ostatními není nutno pro výpočet pravděpodobnosti poru-
chy 𝑝𝑓 uvažovat. Počet tříd podílejících se na vzniku poruchy lze určit vztahem:

𝑁𝑓 = 𝑠max − 𝑟min

Δ𝑥
. (3.44)

Do výpočtu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 pak v daném případě vstupují pouze
třídy, které mají nenulové hodnoty pravděpodobnosti současně v jednotlivých tří-
dách obou uvažovaných histogramů. Výpočet se tímto významně zkracuje, neboť
zpravidla platí 𝑁𝑓 ≪ 𝑁 . Výsledky výpočtu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 jsou při-
tom v obou uvedených variantách výpočtu identické. Jednotlivé třídy histogramů
𝑆 a 𝑅 je vhodné označit indexem 𝑖𝑓 . Třída 𝑖𝑓 = 1 je zleva ohraničena hodnotou
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𝑟min a třída 𝑖𝑓 = 𝑁𝑓 je zprava ohraničena hodnotou 𝑠max. Platí přitom, že šířka
třídy (intervalu) Δ𝑟 = Δ𝑠 = Δ𝑥.

Pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓 lze po úpravě vztahu (3.42) určit následně:

𝑝𝑓 =
𝑁𝑓∑︁

𝑖𝑓 =1

⎛⎝𝑝𝑆(𝑥𝑖𝑓
) ·

𝑖𝑓∑︁
𝑖𝑓 =1

𝑝𝑅(𝑥𝑖𝑓
)

⎞⎠ . (3.45)

Každá náhodná proměnná vstupující do výpočtu vyjádřená histogramem má
zpravidla odlišné vlastnosti (různý rozptyl, jiný počet údajů atd.). Nemusí pak být
vhodné a reálné dělit histogramy na stejné třídy (intervaly). Každý histogram ℎ
může mít jinou hodnotu Δ𝑥ℎ a různý počet tříd 𝑁ℎ.

Je-li v histogramu 𝑆 interval šířky Δ𝑥𝑆 , počet tříd histogramu se rovná:

𝑁𝑆 = 𝑠max − 𝑠min

Δ𝑥𝑆
, (3.46)

a obdobně, je-li v histogramu 𝑅 interval šířky Δ𝑥𝑅, počet tříd histogramu je pak:

𝑁𝑅 = 𝑟max − 𝑟min

Δ𝑥𝑅
. (3.47)

Výpočet pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 se pak týká intervalů (tříd) obou histo-
gramů, které se překrývají. Počet těchto intervalů v histogramech 𝑆 a 𝑅 je:

𝑀𝑆 = 𝑠max − 𝑟min

Δ𝑥𝑆
, (3.48)

a
𝑀𝑅 = 𝑠max − 𝑟min

Δ𝑥𝑅
. (3.49)

Různá šířka tříd v histogramech 𝑆 a 𝑅 vyžaduje jejich samostatné označení.
Pro histogram 𝑆 třídy 𝑖𝑆 nabývají hodnoty 𝑖𝑆 ∈ ⟨1, 𝑀𝑆⟩ a v histogramu 𝑅

třídy 𝑖𝑅 nabývají hodnoty 𝑖𝑅 ∈ ⟨1, 𝑀𝑅⟩.
Výpočet pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 podle (3.45) je pak nutno upravit:

𝑝𝑓 =
𝑀𝑆∑︁

𝑖𝑆=1

⎛⎜⎝𝑝𝑆(𝑥𝑖𝑆
) ·

𝑖𝑅5𝑖𝑆 · Δ𝑥𝑆
Δ𝑥𝑅∑︁

𝑖𝑅=1
𝑝𝑅(𝑥𝑖𝑅

)

⎞⎟⎠ . (3.50)

Oba indexy 𝑖𝑆 a 𝑖𝑅 musí být přirozená čísla.

3.3.1 Výpočet pravděpodobnosti poruchy pro dvě náhodné
veličiny metodou POPV

Teoretický rozbor výpočtu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 s využitím pravděpodob-
nostní metody POPV byl poprvé publikován v [46]. Při výpočtu pravděpodobnosti
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poruchy 𝑝𝑓 metodou POPV se vychází ze vztahu (2.35) a ze základního algoritmu
metody POPV, popsaného v předchozí kapitole 3.2.

Samotný výpočet pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 metodou POPV se může pro-
vést několika způsoby. Původní a nejjednodušší postup je založen na analýze histo-
gramu rezervy spolehlivosti 𝑍 na základě splnění podmínky dané vztahem (2.35).
Platí přitom, že

𝑝𝑓 =
𝑁𝑧=0∑︁
𝑖𝑧=1

𝑝(𝑧𝑖𝑧
) , (3.51)

kde 𝑝(𝑧𝑖𝑧
) vyjadřuje pravděpodobnost hodnoty 𝑧𝑖𝑧

ve třídě 𝑖𝑧 a 𝑁𝑧=0 třídu, která
je shora ohraničena hodnotou 𝑧 = 0. Je zřejmé, že pokud se 𝑁𝑧=0 = 𝑁𝑍 , pravdě-
podobnost poruchy je:

𝑝𝑓 =
𝑁𝑍∑︁

𝑖𝑧=1
𝑝(𝑧𝑖𝑧

) = 1 . (3.52)

Hodnota pravděpodobnosti 𝑝(𝑧𝑖𝑧 ) ve třídě 𝑖𝑧 je podle (3.22) součtem pravdě-
podobností 𝑝(𝑧𝑘):

𝑝(𝑧𝑖𝑧
) =

∑︁
𝑘

𝑝(𝑧𝑘) , (3.53)

kde 𝑘 je pořadové číslo kombinace hodnot 𝑥𝑖𝑅
a 𝑥𝑖𝑆

, jejichž rozdíl 𝑧𝑘 podle (3.54)
nabývá hodnot odpovídajících intervalu (třídě) 𝑧𝑖𝑧

:

𝑧𝑘 = 𝑟𝑖𝑅
− 𝑠𝑖𝑆

. (3.54)

Hodnot 𝑧𝑘 splňujících výše uvedenou podmínku může být několik. Pořadové
číslo kombinace 𝑘 nabývá v daném případě hodnot z intervalu 𝑘 ∈ ⟨1, 𝑘max⟩, kde
𝑘max = 𝑁𝑅 ·𝑁𝑆 . Hodnoty 𝑁𝑅 a 𝑁𝑆 jsou dány vztahy (3.46) a (3.47). Pravděpodob-
nost 𝑝(𝑧𝑘) je pro danou kombinaci 𝑘 hodnot 𝑟𝑖𝑅

a 𝑠𝑖𝑆
součinem pravděpodobností

𝑝𝑅(𝑖𝑅) a 𝑝𝑆(𝑖𝑆):
𝑝(𝑧𝑘) = [𝑝(𝑟𝑖𝑅

) · 𝑝(𝑠𝑖𝑆
)]𝑘 . (3.55)

Tento způsob řešení je obdobou výpočtu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 simu-
lační metodou Monte Carlo, kdy se rovněž sestavuje histogram náhodné pro-
měnné 𝑍 a následně se určuje pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓 na základě splnění
podmínky (2.35). Původně se u výpočtů metodou POPV postupovalo obdobně,
histogram rezervy spolehlivosti 𝑍 se ale nezískával pomocí simulací, nýbrž výše
popsaným způsobem. Možnosti výpočtu metodou POPV jsou ale podstatně širší.

Při samotném výpočtu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 metodou POPV lze uve-
denými postupy získat histogram rezervy spolehlivosti 𝑍, ze kterého lze ve finální
části výpočtu určit i výslednou hodnotu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 , která se
porovná s návrhovou pravděpodobností 𝑝𝑑 (viz kap. 2.2.5).

Výše se pro přehlednost volila šířka tříd Δ𝑧 = Δ𝑥 = Δ𝑠 = Δ𝑟 a třídy se
lokalizovaly tak, aby hraniční body tříd histogramů 𝑆 a 𝑅 byly identické. Tento
předpoklad nebude obecně splněn. I v tomto případě je výpočetní postup shodný.
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Obr. 3.7 Schéma základního způsobu výpočtu histogramu rezervy spolehlivosti 𝑍
dvou náhodných proměnných metodou POPV

Upřesnění však vyžaduje případ, kdy interval 𝑖𝑍 = 𝑁𝑧=0 histogramu náhodné
proměnné 𝑍 je ohraničen shora hodnotou 𝑧(𝑖𝑍 ) ∈ (− Δ𝑧

2 , Δ𝑧
2 ). Pravděpodobnost

𝑝(𝑧𝑖𝑍
) je pak nutné rozdělit na dvě části podle podílu na vzniku poruchy. Výsledná

hodnota pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 se pak určí podle následujícího pravidla
a obr. 3.8:

𝑝𝑓 =
𝑖𝑍 =𝑁𝑧=0−1∑︁

𝑖𝑍 =1
𝑝(𝑧𝑖𝑍

) + 𝑝(𝑧𝑁𝑧=0) ·

(︃
1 −

𝑧𝑁𝑧=0 + Δ𝑧
2

Δ𝑧

)︃
=

=
𝑖𝑍 =𝑁𝑧=0−1∑︁

𝑖𝑍 =1
𝑝(𝑧𝑖𝑍

) + 𝑝(𝑧𝑁𝑧=0) ·
(︂

1
2 − 𝑧𝑁𝑧=0

Δ𝑧

)︂
.

(3.56)

Poznámka 3.10. Podobným způsobem lze určit velikost pravděpodobnosti 𝑞 [%]
u jakéhokoliv náhodné veličiny 𝐵 vyjádřené histogramem, který obsahuje 𝑁𝐵 tříd
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Obr. 3.8 Schéma výpočtu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 z histogramu rezervy spo-
lehlivosti 𝑍

(intervalů) o šířce Δ𝑏:

𝑞 =
𝑁𝐵∑︁

𝑖𝐵=1
𝑝(𝑏𝑖𝐵

5 𝑏) · 100 , (3.57)

která odpovídá pravděpodobnosti 𝑃 (𝐵 5 𝑏).
Jedná se o identickou výpočetní úlohu jako je určení pravděpodobnosti poruchy

𝑝𝑓 , neboť pokud bude zkoumanou veličinou rezerva spolehlivosti 𝑍, po zadání hod-
noty 𝑏 = 0 lze získat pravděpodobnost 𝑃 (𝑍 5 0), tedy velikost pravděpodobnosti
poruchy 𝑝𝑓 .

Obdobně lze provést i výpočetní operaci opačnou, kdy se po zadání pravděpo-
dobnosti 𝑞 [%] určí hodnota odpovídajícího kvantilu 𝑏𝑞 zkoumaného histogramu
náhodné veličiny 𝐵, která splňuje podmínku:

𝑁𝑞∑︁
𝑖𝐵=1

𝑝(𝑏𝑖𝐵
) 5 𝑞

100 . (3.58)

Obě zde uvedené výpočetní procedury platí obecně, tzn. že se nemusí jed-
nat jen o histogram rezervy spolehlivosti 𝑍. Jejich praktické využití spočívá např.
v pravděpodobnostním zpracování materiálových, pevnostních či průřezových cha-
rakteristik.
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Časově méně náročný výpočetní postup získání pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓

spočívá zejména v úpravě výpočetního algoritmu, jenž využívá jen intervaly na-
cházejí se ve vyšrafované oblasti na obr. 3.6. Jestliže hodnoty v histogramu 𝑅
nebo histogramu 𝑆 jsou mimo tuto oblast, porucha nemůže nikdy nastat. Jsou-li
hodnoty 𝑟 a 𝑠 současně ve vyšrafované oblasti, pak porucha pro určité kombinace
hodnot 𝑠𝑖𝑆

a 𝑟𝑖𝑅
může, ale nemusí nastat. Porucha nastane pro hodnoty náhod-

ných veličin, splňující podmínku 𝑠𝑖𝑆
= 𝑟𝑖𝑅

. U metody POPV lze postupovat opět
s využitím základního výpočetního algoritmu, kdy se určí část histogramu rezervy
spolehlivosti 𝑍 pouze z hodnot překrývajících se intervalů histogramů 𝑆 a 𝑅. Tvoří
se tak pouze část histogramu náhodné proměnné 𝑍, označená jako zkrácený his-
togram 𝑍*.

Pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓 se určuje opět ze splnění podmínky dané vzta-
hem (2.35), tj. 𝑧 5 0. Při výpočtu celého histogramu náhodné veličiny 𝑍 je počet
operací úměrný součinu 𝑘 = 𝑁𝑆 · 𝑁𝑅, kde 𝑁𝑆 je celkový počet tříd v histogramu
náhodné veličiny 𝑆 a 𝑁𝑅 je celkový počet tříd v histogramu náhodné veličiny 𝑅.

Při výpočtu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 ze zkráceného histogramu 𝑍* pouze
z intervalů, které se na vzniku poruchy mohou ale nemusí podílet, je počet ope-
rací úměrný součinu 𝑘* = 𝑀𝑆 · 𝑀𝑅, přičemž 𝑀𝑆 a 𝑀𝑅 se určuje podle (3.48)
a (3.49). Zpravidla platí, že 𝑘* ≪ 𝑘. Využití tohoto poznatku je při výpočtu
pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 velmi racionální. Zkrácený histogram 𝑍* se určí ze
vztahu (3.59), přičemž hodnoty z histogramu 𝑅 se uvažují pouze pro 𝑟 z intervalu
𝑟𝑚𝑖𝑛 5 𝑟 5 𝑠𝑚𝑎𝑥 a obdobně hodnoty z histogramu 𝑆 se uvažují pouze pro hodnoty
𝑠 z intervalu 𝑟𝑚𝑖𝑛 5 𝑠 5 𝑠𝑚𝑎𝑥. Ve vztahu (3.59) jsou proto zkrácené histogramy
𝑆 a 𝑅 označeny 𝑆* a 𝑅*:

𝑍* = 𝑅* − 𝑆* . (3.59)

Obr. 3.9 Výsledný histogram rezervy spolehlivosti 𝑍 metodou POPV při uplatnění
zónové optimalizace – tzv. „zkrácený histogram“ 𝑍*

Je zřejmé, že zkrácený histogram 𝑍* obsahuje pouze některé hodnoty z histo-
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gramu náhodné proměnné 𝑍 (viz obr. 3.9). Pro 𝑍 5 0 a pro 𝑍* 5 0 jsou části
obou histogramů identické a platí již uvedené (3.51).

Pro zkrácený histogram 𝑍*, jehož počet tříd je 𝑁𝑍* < 𝑁𝑍 , je celková pravdě-
podobnost menší než 1 (viz obr. 3.9):

𝑃 (𝑍*) < 1 . (3.60)

I tento výpočetní postup lze ještě optimalizovat, nebo lépe řečeno raciona-
lizovat. Počítá-li se pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓 ze zkráceného histogramu 𝑍*,
pak se principiálně postupuje tak, že ze součtů pravděpodobností všech možných
kombinací se odečtou ty, pro něž jsou hodnoty 𝑍* > 0:

𝑝𝑓 =
𝑀𝑆∑︁

𝑖𝑆=1
𝑝𝑆(𝑥𝑖𝑆

) ·
𝑀𝑅∑︁

𝑖𝑅=1
𝑝𝑅(𝑥𝑖𝑅

)−

−
𝑀𝑆∑︁

𝑖𝑆=1

⎛⎜⎝𝑝𝑆(𝑥𝑖𝑆
) ·

𝑀𝑅∑︁
𝑖𝑅=1+𝑖𝑆 · Δ𝑥𝑆

Δ𝑥𝑅

𝑝𝑅(𝑥𝑖𝑅
)

⎞⎟⎠ =

= 𝑃 (𝑍*) − 𝑃 (𝑍* > 0) = 𝑃 (𝑍* 5 0) .

(3.61)

Ve vztahu (3.61) představuje 𝑃 (𝑍*) celkovou pravděpodobnost zkráceného his-
togramu 𝑍* a 𝑃 (𝑍* > 0) pravděpodobnost jeho kladné části. Na pravděpodobnosti
poruchy 𝑝𝑓 se ale podílí pouze část zkráceného histogramu 𝑍* pro níž platí 𝑍* 5 0.

Předpokládá-li se pro zjednodušení a ve shodě s obr. 3.7, že Δ𝑟 = Δ𝑠 = Δ𝑧,
lze indexy, resp. třídy ve zkrácených histogramech 𝑅* a 𝑆* označit 𝑖𝑅* = 𝑖𝑆* = 𝑖𝑓 .
Jejich počet je shodný a lze jej označit 𝑀𝑅 = 𝑀𝑆 = 𝑁𝑓 . Výraz (3.61) pak lze
upravit:

𝑝𝑓 =
𝑁𝑓∑︁

𝑖𝑓 =1
𝑝𝑆(𝑥𝑖𝑓

) ·
𝑁𝑓∑︁

𝑖𝑓 =1
𝑝𝑅(𝑥𝑖𝑓

) −
𝑁𝑓∑︁

𝑖𝑓 =1

⎛⎝𝑝𝑆(𝑥𝑖𝑓
) ·

𝑁𝑓∑︁
𝑖𝑓 +1

𝑝𝑅(𝑥𝑖𝑓
)

⎞⎠ =

= 𝑃 (𝑍*) − 𝑃 (𝑍* > 0) = 𝑃 (𝑍* 5 0) .

(3.62)

Úpravou vztahu (3.62) lze dále odvodit:

𝑝𝑓 =
𝑁𝑓∑︁

𝑖𝑓 =1

⎛⎝𝑝𝑆(𝑥𝑖𝑓
) ·

𝑖𝑓∑︁
𝑖𝑓 =1

𝑝𝑅(𝑥𝑖𝑓
)

⎞⎠ . (3.63)

Vztah (3.63) je shodný s výrazem (3.45). Je zřejmé, že racionální výpočet prav-
děpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 pro dvě nezávislé proměnné metodou POPV je identický
s numerickým výpočtem analytického vztahu (2.40). Obdobně lze (3.61) upravit
na (3.50).

Výpočet pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 podle vztahu (3.63), resp. (3.50) vede
k získání části 𝑍** histogramu náhodné proměnné 𝑍, zobrazené na obr. 3.10,
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pro kterou platí 𝑍 5 0. Lze ji realizovat podle blokového schématu na obr. 3.11.
V porovnání s výpočtem pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 ze zkráceného histogramu
𝑍* při uvažování všech v úvahu přicházejících kombinací pro dvě nezávislé veličiny
vychází počet výpočetních operací podle tohoto algoritmu zhruba poloviční. Z blo-
kového schématu a ostatně také ze vztahů (3.62) a (3.63) vyplývá směr (trend)
změn jednotlivých proměnných pro dvě nezávislé proměnné. Ten je jasný a je jed-
noznačně dán.

Obr. 3.10 Výsledný histogram rezervy spolehlivosti 𝑍 při uplatnění trendové op-
timalizace – část 𝑍** obsahující pouze zápornou část histogramu 𝑍

Směr číslování tříd pro dvě statisticky nezávislé veličiny byl zvolen shodně.
Umožňuje minimalizovat počet výpočetních operací, které se nepodílejí se na
vzniku poruchy. Při změně indexů 𝑖𝑆 a 𝑖𝑅 histogramů náhodných proměnných
𝑆 a 𝑅 se hodnota 𝑧 testuje. Je-li kladná, mění se indexy, příp. se výpočet pravdě-
podobnosti poruchy 𝑝𝑓 ukončí.

U dvou náhodných statisticky nezávislých proměnných 𝑆 a 𝑅 nemusí však být
směry číslování jednotlivých tříd histogramů shodné. Třídy v histogramu náhodné
proměnné 𝑅 lze např. číslovat od hodnoty 𝑟min ve směru osy 𝑥 a třídy v histo-
gramu náhodné proměnné 𝑆 od hodnoty 𝑠max proti směru osy 𝑥. Blokové schéma
na obr. 3.11 se v tomto případě nezmění. Výpočet pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓

nepovede k cíli, číslují-li se třídy histogramu náhodné proměnné 𝑆 od hodnoty
𝑠max ve směru osy 𝑥 a třídy histogramu náhodné proměnné 𝑅 od hodnoty 𝑟min
proti směru osy 𝑥.

Počátek a směr změn (trend) jednotlivých tříd je pro úspěšný a racionální po-
stup výpočtu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 velmi důležitý. Analýza, která k určení
vhodného trendu vede, se nazývá trendová analýza. Ukazuje se, že je vhodné
trend změn jednotlivých tříd směřovat v každém histogramu od hranice zóny 2,
směrem k zóně 3, resp. směřovat vždy od tříd histogramů, které se na pravděpo-
dobnosti poruchy 𝑝𝑓 podílejí, ke třídám, které na pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓

nemají vliv.
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Obr. 3.11 Blokové schéma výpočtu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 pro dvě náhodné
proměnné

Provede-li se závěrečné shrnutí možností výpočtů pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓

metodou POPV při dvou histogramech, vyjadřujících náhodnost účinku zatížení
𝑆 a odolnosti konstrukce 𝑅, lze realizovat tři výpočetní postupy, které povedou
k identickým výsledkům:

1. Určení histogramu rezervy spolehlivosti 𝑍 = 𝑅−𝑆 a pravděpodobnosti poruchy
𝑝𝑓 , určené z histogramu náhodné proměnné 𝑍 splňující podmínku 𝑍 5 0,

2. Určení zkráceného histogramu rezervy spolehlivosti 𝑍* = 𝑅* − 𝑆* a pravděpo-
dobnosti poruchy 𝑝𝑓 , určené z části zkráceného histogramu 𝑍* splňující pod-
mínku 𝑍* 5 0,

3. Určení části histogramu 𝑍, označené jako 𝑍** (tj. sestavení pouze části histo-
gramu rezervy spolehlivosti 𝑍 pro níž platí 𝑍 5 0), a pravděpodobnosti poruchy
𝑝𝑓 , určené ze vztahů (3.61), resp.(3.63).
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První uvedený způsob je nejjednodušší, jeho nevýhodou je největší počet ope-
rací vedoucích k výsledku.

Druhý způsob je složitější v tom, že je nezbytné vymezit části histogramů
náhodných proměnných, které se na vzniku poruchy nepodílejí nikdy, nebo se
na ní mohou ale nemusí podílet. Toto vymezení je při dvou histogramech jedno-
duché. Podstatně složitější je při výpočtu poruchy konstrukce s více náhodnými
veličinami, kdy na některých histogramech může být navíc oblast 1, která se na
vzniku poruchy podílí vždy. Při tomto způsobu výpočtu se na jednotlivých his-
togramech musí vymezit jednoznačně ohraničené oblasti - zóny, podle toho, jak
se podílejí na vzniku poruchy konstrukce. Tento optimalizační způsob výpočtu
pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 při aplikaci metody POPV je označován zónová
analýza/optimalizace (viz také kap. 3.8.4).

Třetí uvedený způsob navazuje na zónovou analýzu a určuje trendy změn jed-
notlivých proměnných - provádí se trendová analýza. Při výpočtu se dvěma náhod-
nými proměnnými je výpočet poměrně jednoduchý, při více vstupních proměnných
je už podstatně složitější, vhodným numerickým postupem ale stále realizovatelný.
Pro tento postup optimalizace výpočtu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 při aplikaci
metody POPV se používá označení trendová analýza/optimalizace (viz také
kap. 3.8.4).

Popsaný výpočetní postup, potřebný k získání pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓

pro dvě náhodné veličiny metodou POPV, byl komplexně publikován v [46, 76, 79,
80, 211] .

Poznámka 3.11. Při výpočtu se dvěma nezávislými náhodnými proměnnými
není počet výpočetních operací rozhodující. Ukazuje se však jako limitující při
větším počtu vstupních náhodných veličin, kdy počet výpočetních operací enormně
narůstá.

Poznámka 3.12. Při výpočtu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 v histogramech ná-
hodných veličin může vzniknout i zóna 1, ve které porucha nastává vždy. Podrob-
něji viz kap. 3.4.

Poznámka 3.13. Výpočet pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 pro dvě náhodné pro-
měnné metodou POPV vede ke stejnému numerickému řešení jako numerické řešení
integrálu (2.40). Tento výpočet lze formulovat explicitně. Je realizovatelný i bez
použití metody POPV. Přímé numerické řešení integrálu (2.41) pro více náhod-
ných proměnných nelze explicitně řešit. Při aplikaci metody POPV jej lze však
numericky zvládnout.

3.4 Pravděpodobnost poruchy při větším počtu
náhodně proměnných veličin

Při větším počtu náhodných veličin je pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓 formálně de-
finována vztahem (2.41), který lze metodou POPV řešit numericky. Možnosti jsou
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zde shodné s možnostmi výpočtu pro dvě vstupní náhodné veličiny, uvedenými
v předchozí kapitole. V první fázi rozvoje metody POPV se postupovalo výhradně
cestou popsanou bodem 1. v závěru kap. 3.3. Při zadaných histogramech náhod-
ných proměnných 𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑛 a zadané funkční závislosti 𝑓 se v daném vý-
počtu nejdříve určil histogram náhodné proměnné 𝑍, pro níž platí:

𝑍 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑗 , . . . , 𝑋𝑛) (3.64)

a následně se z histogramu náhodné proměnné 𝑍 vypočetla pravděpodobnost po-
ruchy

𝑝𝑓 = 𝑃 (𝑍 5 0) . (3.65)

Tento výpočet je při velkém počtu náhodných veličin časově velmi náročný (viz
např. příklad 3.4), neboť je-li v histogramu náhodné proměnné 𝑋𝑗 počet intervalů
(tříd) 𝑁𝑗 , pak při výpočtu histogramu náhodné proměnné 𝑍 je počet operací
úměrný součinu

𝑃𝑜 = 𝑁1 · 𝑁2 · . . . · 𝑁𝑗 · . . . · 𝑁𝑛 , (3.66)

a pro 𝑁1 = 𝑁2 = . . . = 𝑁𝑗 = . . . = 𝑁𝑛 = 𝑁 je počet operací:

𝑃𝑜 = 𝑁𝑛 . (3.67)

Proto se hledaly cesty, jak tento výpočet racionalizovat při zachování korekt-
nosti řešení. Pozornost byla nejdříve věnována snižování počtu intervalů (tříd)
vstupních veličin jednotlivých histogramů při zachování celého rozsahu každé ná-
hodné vstupní veličiny (tzv. intervalová analýza/ optimalizace) a tzv. grupo-
vání těch vstupních veličin, které mohou do pravděpodobnostního výpočtu vstu-
povat společně a lze pro ně předem vytvořit společný histogram („předzpracování“
však musí být korektní a mělo by zabezpečit, že společný histogram vstupující do
výpočtu vede ke stejnému výsledku, jako když do výpočtu vstupuje každý histo-
gram samostatně) a kombinaci uvedených metod (viz kap. 3.2.1).

Při výpočtu, který byl popsán v 2. bodě závěrečného shrnutí kap. 3.3.1, je eli-
minace výpočetních úkonů dosažena tím, že do výpočtu vstupují pouze ty třídy
histogramů vstupních náhodných proměnných, které se podílejí na vzniku poru-
chy. Na každém histogramu vstupních náhodných veličin jsou aplikací tzv. zónové
analýzy/optimalizace vymezeny oblasti - zóny, podle jejich vlivu na vznik po-
ruchy. Tento výpočetní postup umožňuje sestavit část 𝑍** histogramu náhodné
proměnné 𝑍 i pro více vstupních náhodných proměnných.

Pro více náhodných proměnných již ale nemusí být výpočetní postup tak jedno-
značně a jednoduše daný jako při výpočtu se dvěma náhodnými proměnnými. Při
výpočtu hodnoty 𝑧 části 𝑍** histogramu náhodné veličiny 𝑍 se zvolí směr (trend)
změn jednotlivých proměnných veličin vstupujících do výpočtu pravděpodobnosti
poruchy 𝑝𝑓 . Při všech zvolených proměnných veličinách se postupně mění pouze
jedna z nich a to pro všechny hodnoty nebo po dosažení podmínky 𝑧 > 0. Dále
se již nemusí výpočet pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 s danou proměnnou veličinou
provádět, bude-li jednoznačně platit, že podmínka 𝑧 > 0 je při zvoleném směru
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změn dané proměnné vždy splněna. Určení směru (trendu) změn je proto velmi
důležité.

Při výpočtech s aplikaci tzv. trendové analýzy/ optimalizace je pak vý-
sledkem jen část 𝑍** histogramu náhodné veličiny 𝑍 podle obr. 3.10 pro níž platí
𝑍** 5 0, a která je numerickým řešením integrálu (2.41). Náhodné veličiny, vstu-
pující do výpočtu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 , nemají z hlediska zónové analýzy
stejný charakter. V každém histogramu mohou vznikat principiálně jeden až tři
druhy zón (viz kap. 3.8.4).

Obr. 3.12 Histogramy náhodných veličin, jež se na
pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 podílí monotónně

Proměnné veličiny mohou
mít navíc dvojí charakter:
(a) podílí se na vzniku poru-

chy jednosměrně – mono-
tónně, tj. při jejich změně
zleva příp. zprava prav-
děpodobnost poruchy 𝑝𝑓

při jinak stejných vstupních
náhodných veličinách mo-
notónně roste nebo klesá
(viz obr. 3.12). V tomto pří-
padě mohou být v histo-
gramu zóny 1, 2 nebo 3, při-
čemž každá z nich se vysky-
tuje maximálně jednou.

(b) podílí se na změně po-
ruchy nemonotónně. Při
změně proměnlivé veličiny
jedním směrem pravděpo-
dobnost vzniku poruchy
klesá a následně stoupá (viz
obr. 3.13). V tomto pří-
padě mohou být v histo-
gramu opět zóny 1, 2 nebo
3, přičemž alespoň jedna
z nich se vyskytuje v histo-
gramu dvakrát. V práci se
prozatím předpokládá, že
v histogramu může vznik-
nout maximálně pět zón.
Velikost a počet zón přitom vyplývá z řešené úlohy a ze všech vstupních veličin

(proměnným i diskrétních) vstupujících do výpočtu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 .
V trendové analýze se při výpočtu poruchy postupuje v každém histogramu

od zóny 1 k zóně 3, tj. trend změn každé proměnné respektuje směr číslování zón.
Pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓 při více proměnných veličinách lze vypočítat podle
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Obr. 3.13 Histogram náhodné veličiny, která se na pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓

podílí nemonotónně

vztahu:
𝑝𝑓 = 𝑝𝑓,1 + 𝑝𝑓,2 , (3.68)

kde 𝑝𝑓,1 je pravděpodobnost zóny 1 (případně součet pravděpodobností zón 1)
v histogramu, kde tato zóna (případně zóny) existuje(í). Je zřejmé, že stanovení
𝑝𝑓,1 nevyžaduje mnoho výpočetních operací. Pravděpodobnost 𝑝𝑓,2 představuje
část pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 vznikající v zónách 2 ve všech histogramech
proměnných podílejících se na vzniku poruchy.

Takový výpočet je již pro více náhodných proměnných zpravidla poněkud roz-
sáhlejší. Jde jej realizovat obdobně jako u dvou proměnných tvorbou zkráceného
histogramu 𝑍* a výpočtem pravděpodobnosti 𝑝𝑓,2 pro jeho část splňující pod-
mínku 𝑍* 5 0. Vhodnější je ovšem použití trendové analýzy a přímé sestavení
části 𝑍** histogramu náhodné proměnné 𝑍, jehož pravděpodobnost je 𝑝𝑓,2.

Výpočet pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 podle vztahu (2.41) při více proměn-
ných lze tedy numericky realizovat postupem shodným s postupem uvedeným pro
dvě proměnné. Příklad blokového schématu výpočtu pravděpodobnosti poruchy
𝑝𝑓 pro 𝑛 náhodných proměnných podílejících se na účinku zatížení 𝑆 a jedné nezá-
vislé náhodné proměnné, která se podílí na odolnosti konstrukce 𝑅, je uveden na
obr. 3.14. V prvé fázi se přitom ve všech histogramech vytvoří zóny podílející se
různou váhou na tvorbě poruchy. Aplikací trendové analýzy se pak výpočet mož-
ných kombinací omezí pouze na kombinace, které se na vzniku pravděpodobnosti
poruchy 𝑝𝑓 jednoznačně podílejí.

Poznámka 3.14. Nechť pro vysvětlení podstaty zónové analýzy (optimalizace)
pro názornost vstupuje do výpočtu 𝑛 histogramů 𝑋𝑗 o stejném počtu 𝑁 tříd.
Při určování tzv. zón se vychází ze základního algoritmu, popsaného v kap. 3.2,
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Obr. 3.14 Příklad blokového schématu pro výpočet pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓

s 𝑛 + 1 náhodnými proměnnými

přitom se ale neprovádí kombinace pro všechny třídy histogramů vstupních veličin.
U histogramu 𝑋𝑡, u něhož se určují zóny, vstupují do výpočtu všechny jeho třídy
𝑁 , u zbývajících histogramů 𝑋𝑗 pouze 4 třídy, např. (1, 𝑁

3 , 2
3 · 𝑁, 𝑁), resp. 3 třídy,

např. (1, 𝑁
2 , 𝑁) v případě, že histogram 𝑋𝑗 má sign(𝑥min) ̸= sign(𝑥max). Tímto

způsobem rapidně klesne počet kombinací a tím i výpočetních operací na 𝑁 · 4𝑛−1

(resp. 𝑁 · 3𝑛−1) oproti 𝑁𝑛 v základním algoritmu. Zónová analýza pak probíhá
v řádu několika sekund.

U výsledku rezervy spolehlivosti 𝑍, získaného ze všech kombinací tříd 𝑖𝑋𝑡 zkou-
maného histogramu náhodné proměnné 𝑋𝑡 se zbývajícími histogramy 𝑋𝑗 s třídami
𝑖𝑋𝑗

= 1, . . . , 4, resp. 𝑖𝑋𝑗
= 1, . . . , 3, se sleduje znaménko. Pokud se ve všech kom-

binacích získá u výsledku záporné znaménko, třída 𝑖𝑋𝑡
zkoumaného histogramu

𝑋𝑡 spadá do zóny 1 – porucha nastala vždy (𝑍 5 0). V případě, že se ve všech
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kombinacích získá kladný výsledek, třída 𝑖𝑋𝑡 zkoumaného histogramu náhodné
proměnné 𝑋𝑡 bude spadat do zóny 3 – porucha nenastane nikdy (𝑍 > 0). Všechny
ostatní alternativy vedou k zařazení tříd 𝑖𝑋𝑡

zkoumaného histogramu 𝑋𝑡 do zóny
2 (u některých kombinací porucha nastane, u některých nikoliv).

Poznámka 3.15. Pokud se v případě zónové analýzy nejedná o posudek spo-
lehlivosti a výsledná veličina není rezervou spolehlivosti, pak se zónová analýza
nebude vztahovat k podmínce 𝑍 5 0, resp. 𝑍 > 0, nýbrž 𝑍 5 𝑑, resp. 𝑍 > 𝑑, kde
𝑑 je zadaná hodnota z intervalu 𝑑 ∈ (𝑧min, 𝑧max) a lze ji rovněž zadat i s využitím
kvantilu (např. 10%).

Uvedené způsoby výpočtu, vedoucího k určení pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓

pro více náhodných veličin, byly uveřejněny v [46, 76, 79, 80, 211] .

3.5 Vstupní náhodně proměnné veličiny se statis-
tickou závislostí

V pravděpodobnostních úlohách jsou často vstupní náhodné proměnné veličiny
statisticky závislé - například průřezové a materiálové charakteristiky. Tato skuteč-
nost by se měla v korektních výpočetních postupech respektovat. Vliv statistické
závislosti vstupních náhodných veličin na spolehlivost konstrukce byl zkoumán
např. v [37, 111, 164].

Statistická závislost může být vyjádřena např. korelačním koeficientem, resp.
korelační maticí [153]. V případě metody POPV byla problematice proměnlivých
statisticky závislých vstupních veličin doposud věnována pozornost zejména u prů-
řezových charakteristik válcovaných profilů, které lze zadávat pomocí nezávislých
veličin, zadaných např. formou histogramů. Tato problematika byla pro průřezové
charakteristiky řešena např. v [157, 185], kde je uveden způsob zadávání průřezo-
vých charakteristik pomocí nezávislých histogramů.

Ve výpočtech prováděných metodou POPV lze vstupní statisticky závislé ve-
ličiny vyjádřit pomocí tzv. vícerozměrných histogramů (dvojný, trojný), které lze
využít např. při pravděpodobnostních výpočtech a posudku spolehlivosti při apli-
kaci programového systému ProbCalc [83, 84, 116].

Klasický histogram 𝐴𝑗 má na jedné ose třídy 𝑎𝑗,𝑖𝑗 s omezeními 𝑎𝑗,min a 𝑎𝑗,max
a na druhé ose zpravidla pravděpodobnost 𝑝(𝑎𝑗,𝑖𝑗 ) výskytu dané třídy 𝑎𝑗,𝑖𝑗 . Součet
pravděpodobností výskytu všech tříd 𝑎𝑗,𝑖𝑗

histogramu se pak rovná
∑︀

𝑝(𝑎𝑗,𝑖𝑗
) = 1.

Ve dvojném histogramu dvou náhodných veličin 𝑍1 a 𝑍2 jsou hodnoty 𝑧𝑖𝑍1
omezeny

opět hodnotami 𝑧1,min a 𝑧1,max a veličina 𝑧𝑖𝑍2
podobně hodnotami 𝑧2,min a 𝑧2,max.

Ty lze rozdělit s krokem Δ𝑧1 na 𝑁𝑍1 intervalů pro náhodné veličiny 𝑍1, případně
krokem Δ𝑧2 na 𝑁𝑍2 intervalů pro náhodné veličiny 𝑍2. Počty intervalů jsou dány:

𝑁𝑍1 = 𝑧1,max − 𝑧1,min

Δ𝑧1
(3.69)
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a
𝑁𝑍2 = 𝑧2,max − 𝑧2,min

Δ𝑧2
. (3.70)

Počty intervalů lze při sestavování histogramu také volit jako vstupní parame-
try a následně určovat odpovídající šířky tříd Δ𝑧1 a Δ𝑧2.

Je-li vstupní veličina 𝑧𝑖𝑍1
v 𝑖𝑍1 -té třídě 𝑧1,𝑖𝑍1

, může teoreticky 𝑧𝑖𝑍2
nabývat

současně hodnot 𝑧2,1, 𝑧2,2, . . . , 𝑧2,𝑖𝑍2
, . . . , 𝑧2,𝑁𝑍2

, tj. celkem 𝑁𝑍2 hodnot. Dvojný
histogram náhodných veličin 𝑍1 a 𝑍2 může tedy obsahovat celkem 𝑁𝑍1 · 𝑁𝑍2

tříd. Třída je v daném případě určena dvěma hodnotami a to: 𝑧1,𝑖𝑍1
a 𝑧2,𝑖𝑍2

,
a dále pravděpodobností odpovídající výskytu této třídy 𝑝(𝑧1,𝑖𝑍1

, 𝑧2,𝑖𝑍2
). Opět

bude platit Σ𝑝(𝑧1,𝑖𝑍1
, 𝑧2,𝑖𝑍2

) = 1. Počet tříd s nenulovou pravděpodobností ve
dvojném histogramu může dosáhnout součinu 𝑁𝑍1 ·𝑁𝑍2 . Budou-li náhodné veličiny
statisticky závislé, pak počet tříd v histogramu s nenulovou pravděpodobností je
podstatně menší, než uvedený součin. Jsou-li náhodné veličiny statisticky nezávislé,
pak mohou být některé třídy dvojného histogramu také nulové. Celkový počet tříd
s nulovou pravděpodobností je však podstatně menší než u statisticky závislých
vstupních veličin, což potvrzují parametrické výpočty (viz dále).

Výskyt intervalů s nulovou pravděpodobností je pro výpočty metodou POPV
podstatným faktorem, neboť třídy s nulovou pravděpodobností výskytu není nutné
v případě dvojného příp. vícerozměrného histogramu ukládat. Počet tříd 𝑇𝑐 v ta-
kovém histogramu bude tedy odpovídat počtu tříd s nenulovou pravděpodobností
výskytu. Každé třídě 𝑇𝑠 pak odpovídá určitá pravděpodobnost výskytu 𝑝(𝑇𝑠) ná-
hodných veličin, které se v dané třídě vyskytují. Jedná-li se o dvojný histogram,
pak ve třídě 𝑇𝑠 se vyskytují proměnné náhodné veličiny 𝑧1,𝑇𝑠 a 𝑧2,𝑇𝑠 , přičemž
uváděné hodnoty jsou charakterizovány střední hodnotou příslušného intervalu.

Pro případ, že do pravděpodobnostního výpočtu bude vstupovat 𝑚 náhodných
statisticky závislých veličin 𝑍𝑚, pak vícerozměrný histogram těchto náhodných
veličin bude mít maximálně 𝑇𝑚 = 𝑁𝑍1 · 𝑁𝑍2 · . . . · 𝑁𝑍𝑗𝑧

· . . . · 𝑁𝑍𝑚−1 · 𝑁𝑍𝑚
tříd.

Jedná-li se o statisticky závislé veličiny, počet nenulových tříd bude zpravidla:

𝑇𝑐 ≪ 𝑇𝑚 . (3.71)

Podkladem pro tvorbu vícerozměrného histogramu 𝑚 statisticky závislých ná-
hodných veličin jsou prvotní data zjištěná měřením, pozorováním apod. Pro kaž-
dou náhodnou veličinu 𝑍𝑗𝑧

se určí počet intervalů 𝑁𝑍𝑗𝑧
, přičemž každá náhodná

veličina může mít počet intervalů rozdílný. Celkový počet tříd (včetně nulových),
které mohou být vytvořeny ze zvoleného počtu intervalů pro každou statisticky
závislou náhodnou vstupní veličinu, bude 𝑇𝑚. Tento počet se sníží vyloučením
tříd s nulovou pravděpodobností na 𝑇𝑐.

Prvotní data náhodných veličin se zpravidla testují, jsou-li statisticky závislá.
K tomu lze využít například Pearsonův korelační koeficient, Spearmanův koefici-
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ent pořadové korelace nebo Kendallův koeficient korelace [153]. Lze rovněž použít
numerický korelační index uvedený v kap. 3.5.2.

Koeficient korelace prvotních dat by měl odpovídat koeficientu korelace, získa-
ného po sestavení odpovídajícího histogramu. Jak ukázaly analýzy, je tato skuteč-
nost závislá na zvoleném počtu tříd každé náhodné vstupní veličiny. Se zvětšováním
počtu tříd koeficient korelace konverguje k hodnotě koeficientu korelace prvotních
dat.

Při stejném intervalu pro danou statisticky závislou náhodnou veličinu 𝑍𝑗𝑧
,

bude velikost kroku Δ𝑧𝑗𝑧
daná vztahem:

Δ𝑧𝑗𝑧
= 𝑧𝑗𝑧,max − 𝑧𝑗𝑧,min

𝑁𝑍𝑗𝑧

, (3.72)

kde 𝑁𝑗𝑧 je počet intervalů statisticky závislé náhodné proměnné 𝑍𝑗𝑧 . Výpočet
hodnot 𝑧𝑗𝑧,𝑖𝑍𝑗𝑧

je jednoduchý, neboť platí:

𝑧𝑗𝑧,1 = 𝑧𝑗𝑧,min + Δ𝑧𝑗𝑧

2 𝑧𝑗𝑧,2 = 𝑧𝑗𝑧,1 + Δ𝑧𝑗𝑧 . . .

. . . 𝑧𝑗𝑧,𝑖𝑍𝑗𝑧
= 𝑧𝑗𝑧,𝑖𝑍𝑗𝑧

−1 + Δ𝑧𝑗𝑧
. . . 𝑧𝑗𝑧,𝑁𝑍𝑗𝑧

= 𝑧𝑗𝑧,𝑁𝑍𝑗𝑧
−1 + Δ𝑧𝑗𝑧 .

(3.73)

Statisticky závislá vstupní veličina 𝑍1, která bude rozdělena ve vícerozměrném
histogramu do 𝑁𝑍1 intervalů, bude ve vícerozměrném histogramu v prvním inter-
valu celkem v 𝑁𝑍2 · . . . · 𝑁𝑍𝑗𝑧

· . . . · 𝑁𝑍𝑚−1 · 𝑁𝑍𝑚
= 𝑇𝑚/𝑁𝑍1 třídách. Podobně

tomu bude i ve všech intervalech každé statisticky závislé vstupní veličiny 𝑍𝑗𝑧 .
Pro další výpočet je vhodné určit pořadí třídy, a to jednak pro vícerozměrný his-
togram neredukovaný, ve kterém jsou třídy i s nulovou pravděpodobností, a dále
pro vícerozměrný histogram redukovaný, v němž vystupují pouze třídy s nenulo-
vou pravděpodobností. Neredukovaný vícerozměrný histogram pak má celkem 𝑇𝑚

tříd, redukovaný pouze 𝑇𝑐 nenulových tříd, tj. tříd s nenulovým výskytem pravdě-
podobnosti.

Zařazení každé skupiny náhodných statisticky závislých proměnných do glo-
bálního neredukovaného vícerozměrného histogramu lze provést výpočtem čísla
(pořadí) odpovídající třídy 𝑃𝑀 v neredukovaném vícerozměrném histogramu ná-
sledným výpočtem:

𝑃𝑀 = 𝑎1 · 𝑁𝑍2 · . . . · 𝑁𝑍𝑗𝑧
· . . . · 𝑁𝑍𝑚−1 · 𝑁𝑍𝑚+

+𝑎2 · 𝑁𝑍3 · . . . · 𝑁𝑍𝑗𝑧
· . . . · 𝑁𝑍𝑚−1 · 𝑁𝑍𝑚+

+𝑎3 · 𝑁𝑍4 · . . . · 𝑁𝑍𝑗𝑧
· . . . · 𝑁𝑍𝑚−1 · 𝑁𝑍𝑚 + 𝑎𝑀 .

(3.74)

Při výpočtu 𝑃𝑀 se vychází ze souboru prvotních dat statisticky závislých vstup-
ních veličin, které jsou dále označeny 𝑍1,𝑠 pro primární data statisticky závislé ná-
hodné proměnné 𝑍1, 𝑍2,𝑠 pro primární data statisticky závislé náhodné proměnné
𝑍2, 𝑍𝑗𝑧,𝑠 pro primární data statisticky závislé náhodné proměnné 𝑍𝑗𝑧

a 𝑍𝑚,𝑠 pro
primární data statisticky závislé náhodné proměnné 𝑍𝑚.
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Ve výpočtu (3.74) jsou koeficienty 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, . . . , 𝑎𝑗𝑧 , . . . , 𝑎𝑚 dány vztahem
𝑎1 = celá část podílu 𝑧1,𝑠 − 𝑧1,min

Δ𝑧1
, příp. 𝑎1 = 𝑧1,𝑠 − 𝑧1,min

Δ𝑧1
− 1 je-li 𝑧1,𝑠 − 𝑧1,min

Δ𝑧1
číslo celočíselného typu integer.

Obdobně platí, že 𝑎𝑗𝑧
= celá část podílu 𝑧𝑗𝑧,𝑠 − 𝑧𝑗𝑧,min

Δ𝑧𝑗𝑧

, nebo případně 𝑎𝑗𝑧
=

= 𝑧𝑗𝑧,𝑠 − 𝑧𝑗𝑧,min
Δ𝑧𝑗𝑧

−1 je-li 𝑧𝑗𝑧,𝑠 − 𝑧𝑗𝑧,min
Δ𝑧𝑗𝑧

také číslo celočíselného typu integer. Tímto
způsobem se postupuje až do hodnoty 𝑎𝑚−1.

Pro 𝑎𝑚 platí: 𝑎𝑚 = celá část podílu 𝑧𝑚,𝑠 − 𝑧𝑚,min
Δ𝑧𝑚

+ 1, nebo případně 𝑎𝑚 =

= 𝑧𝑚,𝑠 − 𝑧𝑚,min
Δ𝑧𝑚

, je-li hodnota 𝑎𝑚 přirozené číslo.

Stejné pořadí může mít i několik skupin prvotních dat náhodných statisticky
závislých vstupních veličin. Některá pořadí, a u statisticky závislých náhodných
proměnných je jich podstatná část, se nebudou reálně vůbec vyskytovat. Pravdě-
podobnost výskytu dané třídy je dána podílem součtu výskytu stejných pořadí
k součtu celkového počtu nenulových skupin náhodných statisticky nezávislých
vstupních veličin.

Znalost koeficientů 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, . . . , 𝑎𝑚 pro příslušné pořadí 𝑃𝑀 třídy v globál-
ním histogramu (koeficienty lze z pořadí 𝑃𝑀 také určit) umožňuje určit hodnoty
střední hodnoty statisticky závislých vstupních veličin třídy. Pro třídu s pořadím
𝑃𝑀 v globálním neredukovaném histogramu náleží odpovídající hodnoty těchto
koeficientů a pro příslušné střední hodnoty této třídy platí:

𝑧1 = 𝑧1,min + Δ𝑧1 ·
(︀
𝑎1 + 1

2
)︀

𝑧2 = 𝑧2,min + Δ𝑧2 ·
(︀
𝑎2 + 1

2
)︀

. . .

. . . 𝑧𝑚−1 = 𝑧𝑚−1,min + Δ𝑧𝑚−1 ·
(︀
𝑎𝑚−1 + 1

2
)︀

𝑧𝑀 = 𝑧𝑚,min + Δ𝑧𝑚 ·
(︀
𝑎𝑚 − 1

2
)︀

.

(3.75)

U závislých vstupních veličin není nutno při zpracování algoritmu výpočtu
metodou POPV ukládat data tříd s nulovou pravděpodobností. Pořadí třídy 𝑃𝑀

v neredukovaném histogramu lze nahradit pořadím 𝑃𝑐 v histogramu s pouze nenu-
lovými třídami, které pak vytvářejí redukovaný vícenásobný histogram, se kterým
lze korektně pracovat.

Vícerozměrný histogram statisticky závislých náhodných proměnných se úpra-
vou a vytvořením pořadí všech tříd 𝑃𝑀 s množstvím nenulových pravděpodobností
(nebo lépe na pořadí 𝑃𝑐 pouze s nenulovými pravděpodobnostmi) transformuje na
specifický dvourozměrný histogram. Tento histogram je vymezen pořadím třídy
𝑃𝑐, charakteristickými hodnotami (střední hodnotou) 𝑧𝑗𝑧,𝑖𝑗𝑧

vymezujícími danou
třídu a pravděpodobností výskytu dané třídy 𝑝(𝑃𝑐 = 1, . . . , 𝑇𝑐). Každá třída je
vymezena tolika charakteristikami statisticky závislých proměnných, kolik jich spe-
cifický dvojrozměrný histogram reprezentuje.
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3.5.1 Pravděpodobnostní výpočty se statisticky nezávislými
náhodnými proměnnými veličinami a skupinami vzá-
jemně statisticky závislých náhodně proměnných veli-
čin

Nechť 𝐵 je náhodná proměnná, která je libovolnou funkcí 𝑓 nezávislých náhodných
proměnných 𝐴𝑗 , kde 𝑗 nabývá hodnot od 𝑗 = 1, . . . , 𝑛, a současně funkcí skupiny
vzájemně závislých náhodných proměnných 𝑍𝑗𝑧

, kde 𝑗𝑧 nabývá hodnot od 𝑗𝑧 = 1 až
𝑚. Platí tedy:

𝐵 = 𝑓(𝐴1, 𝐴2, . . . , 𝐴𝑗 , . . . , 𝐴𝑛, 𝑍1, 𝑍2, . . . , 𝑍𝑗𝑧
, . . . , 𝑍𝑚) . (3.76)

Hodnoty proměnné 𝐵 pro libovolné kombinace 𝑖𝑗 nezávislých proměnných 𝐴𝑗

a pro pořadí 𝑃𝑐 vzájemně závislých proměnných 𝑍𝑗𝑧 ve specifickém dvojném his-
togramu lze určit podle vztahu:

𝑏𝑘 = 𝑓(𝑎1,𝑖1 , 𝑎2,𝑖2 , . . . , 𝑎𝑗,𝑖𝑗
, . . . , 𝑎𝑛,𝑖𝑛

,

, 𝑧1,𝑃𝑐
, 𝑧2,𝑃𝑐

, . . . , 𝑧𝑗𝑧,𝑃𝑐
, . . . , 𝑧𝑚,𝑃𝑐

)𝑘 ,
(3.77)

kde 𝑘 je pořadové číslo kombinace tříd histogramů nezávislých náhodných pro-
měnných 𝐴𝑗 a skupiny vzájemně závislých proměnných 𝑍𝑗𝑧 , které mají pořadí
𝑃𝑐 ve specifickém dvojném histogramu. Pořadové číslo kombinace 𝑘 se pohybuje
v intervalu 𝑘 ∈ ⟨1, 𝑘max⟩, kde 𝑘max se rovná:

𝑘max = 𝑁1 · 𝑁2 · . . . · 𝑁𝑗 · . . . · 𝑁𝑛 · 𝑇𝑐 , (3.78)

kde 𝑇𝑐 je počet nenulových tříd ve vícerozměrném histogramu vzájemně závislých
náhodných proměnných 𝑍𝑗𝑧

.
Pravděpodobnost výskytu hodnoty 𝑏𝑘 pro danou kombinaci tříd nezávislých

proměnných 𝐴𝑗 a pro dané pořadí 𝑃𝑐 ve specifickém dvojrozměrném histogramu
vzájemně závislých náhodných proměnných 𝑍𝑗𝑧 je rovna součinu:

𝑝(𝑏𝑘) =
[︀
𝑝(𝑎1,𝑖1) · 𝑝(𝑎2,𝑖2) · . . . · 𝑝(𝑎𝑗,𝑖𝑗

) · . . . · 𝑝(𝑎𝑛,𝑖𝑛
) · 𝑝(𝑃𝑐)

]︀
𝑘

. (3.79)

Ze vztahu (3.79) je zřejmé, že v dané kombinaci 𝑘 vystupují vzájemně závislé
náhodné proměnné pouze jedinou pravděpodobností 𝑝(𝑃𝑐), kterou mají všechny
hodnoty 𝑧𝑖𝑗𝑧 ,𝑇𝑠

vstupující do vztahu (3.77) charakterizující třídu, respektive pořadí
𝑃𝑐, ve specifickém dvojrozměrném histogramu náhodné proměnné s 𝑚 vzájemně
závislými proměnnými 𝑍𝑗𝑧

.
Každá z hodnot 𝑏𝑘 podle (3.77) bude mít tedy pravděpodobnost 𝑝(𝑏𝑘) vypoč-

tenou podle vztahu (3.79) a zařadí se opět do odpovídajícího intervalu 𝑏𝑖𝐵
podle

vztahu (3.22) proměnné náhodné veličiny 𝐵.
V případě, že náhodná proměnná 𝐵 podle (3.77) je funkcí 𝑓 pouze 𝑚 vzájemně

závislých náhodných proměnných 𝑍𝑗𝑧
, upraví se vztah (3.76) na:

𝐵 = 𝑓(𝑍1, 𝑍2, . . . , 𝑍𝑗𝑧 , . . . , 𝑍𝑚) . (3.80)
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U vzájemně závislých náhodných proměnných se může vyskytnout pouze počet
kombinací 𝑘, odpovídající celkovému počtu nenulových tříd 𝑇𝑐 ve vícerozměrném
histogramu vzájemně závislých náhodných proměnných 𝑍𝑗𝑧

. Hodnoty proměnné
𝐵 pro kombinaci 𝑃𝑐 vzájemně závislých proměnných 𝑍𝑗𝑧

(odpovídají pořadí 𝑃𝑐 ve
specifickém dvojném histogramu) lze určit podle vztahu:

𝑏𝑘 = 𝑏𝑃𝑐 = 𝑓(𝑧1,𝑃𝑐 , 𝑧2,𝑃𝑐 , . . . , 𝑧𝑗𝑧,𝑃𝑐 , . . . , 𝑧𝑚,𝑃𝑐) . (3.81)

Pravděpodobnost 𝑝(𝑏𝑃𝑐) výskytu hodnoty 𝑏𝑃𝑐 vyplývá ze vztahu:

𝑝(𝑏𝑘) = 𝑝(𝑏𝑃𝑐
) = 𝑝(𝑃𝑐) . (3.82)

Hodnoty 𝑏𝑃𝑐
s pravděpodobnostmi 𝑝(𝑏𝑃𝑐

) umožňují výše popsaným způsobem
sestavit histogram náhodné proměnné veličiny 𝐵.

Poznámka 3.16. Po úpravě (3.76) může být náhodná proměnná 𝐵 funkcí 𝑓
statisticky nezávislých náhodných proměnných 𝐴𝑗 a současně funkcí dvou a více
skupin vzájemně statisticky závislých náhodných proměnných.

Poznámka 3.17. I v případě pravděpodobnostního výpočtu se skupinami vzá-
jemně statisticky závislých náhodných proměnných lze aplikovat optimalizační
techniky uvedené v kap. 3.2.1 a 3.4.

Poznámka 3.18. Soubory náhodných statisticky závislých vstupních veličin pro
pravděpodobnostní výpočty lze ve formě vícerozměrných histogramů graficky zná-
zorňovat pouze v případě, že se jedná o dvě statisticky závislé vstupní veličiny.
Je-li statisticky závislých vstupních veličin více, pak jejich grafické znázornění již
není možné.

Poznámka 3.19. Do výpočtu lze zadávat formou dvojných či vícerozměrných his-
togramů i statisticky nezávislé náhodné vstupní veličiny. Díky této okolnosti není
nezbytné definovat kritéria, podle kterých jsou vstupní data jednoznačně rozdělena
na statisticky závislá a nezávislá. Předpokládá-li se však, že vstupní data mohou
být statisticky závislá, při výpočtu by se měla statistická závislost respektovat.
Výpočetní algoritmus metody POPV umožňuje provést výpočet jak se statisticky
nezávislými náhodnými vstupními veličinami, tak s daty, u kterých se předpo-
kládá možná statistická závislost současně se statisticky nezávislými náhodnými
vstupními veličinami.

3.5.2 Numerický korelační index
Skutečnost, že v neredukovaných vícerozměrných histogramech se vyskytuje řada
intervalů s nulovou pravděpodobností, lze využít k charakterizování závislosti mezi
těmito veličinami a to nejen pro lineární statistickou závislost mezi dvěma pro-
měnnými, ale také pro statistickou závislost nelineární, případně i pro více než dvě
proměnné náhodné veličiny.
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Je-li počet nenulových tříd v histogramu 𝑇𝑐 a počet všech tříd v histogramu
𝑇𝑀 , pak lze vyjádřit numerický index korelace 𝐼𝑘 [85] vztahem:

𝐼𝑘 = 𝑇𝑀 − 𝑇𝑐

𝑇𝑀
. (3.83)

Je-li počet nenulových tříd 𝑇𝑐 v histogramu velký (platí pro statisticky nezávislé
náhodné veličiny), pak 𝑇𝑀 − 𝑇𝑐 ≈ 0 a numerický korelační index se bude blížit 0,
je-li naopak 𝑇𝑐 ≈ 0, pak numerický korelační index se blíží 1 (platí pro statisticky
závislé náhodné veličiny).

Vztah (3.83) lze použít pro dostatečně velký soubor primárních dat. Pokud se
bude pro daný soubor neomezeně zvyšovat počet tříd při neměnném počtu pri-
márních dat, pak numerický korelační index 𝐼𝑘 bude vždy konvergovat k hodnotě
jedna. Je-li však počet primárních dat limitován, výpočet numerického korelačního
indexu podle (3.83) je nutné modifikovat tak, že počet všech tříd 𝑇𝑀 bude limito-
ván následujícím způsobem: Pro histogram dvou náhodných proměnných 𝑋1 a 𝑋2
je 𝑇𝑀 zatím definován vztahem 𝑇𝑀 = 𝑁𝑋1 ·𝑁𝑋2 , kde 𝑁𝑋1 je počet intervalů (tříd)
pro proměnnou 𝑋1 a 𝑁𝑋2 počet třít pro proměnnou 𝑋2. Pro proměnnou 𝑋1 i pro
proměnnou 𝑋2 mohou existovat intervaly, ve kterých primární data nejsou obsa-
žena. Důvodů může být více včetně volby velkého počtu intervalů 𝑁𝑋1 a 𝑁𝑋2 . Má-li
se tento nedostatek vyloučit, pak je vhodné výpočet 𝑇𝑀 upravit podle vztahu:

𝑇𝑀 = (𝑁𝑋1 − 𝑃𝑋1,𝑠) · (𝑁𝑋2 − 𝑃𝑋2,𝑠) , (3.84)

kde 𝑃𝑋1,𝑠 a 𝑃𝑋2,𝑠 je počet intervalů proměnné 𝑋1, resp. proměnné 𝑋2, ve kterých
se nevyskytují primární data. Numerický korelační index bude při rostoucím počtu
tříd 𝑁𝑋1 a 𝑁𝑋2 konvergovat k optimální hodnotě odpovídající počtu primárních
dat. Při rostoucím počtu tříd se bude numerický korelační index blížit jedničce, té
ovšem přesně nikdy nedosáhne, neboť 𝑇𝑐 je nenulové.

Pro vícerozměrné histogramy, vyjadřujících statistickou závislost mezi obecně
𝑡 náhodnými proměnnými bude výpočetní postup obdobný jen s tím, že hodnota
𝑇𝑀 pro (3.83) se vypočte podle vztahu:

𝑇𝑀 = (𝑁𝑋1 − 𝑃𝑋1,𝑠) · (𝑁𝑋2 − 𝑃𝑋2,𝑠) · (𝑁𝑋3 − 𝑃𝑋3,𝑠) . . . (𝑁𝑋𝑡 − 𝑃𝑋𝑡,𝑠) . (3.85)

3.6 Vývoj aplikačních programů, předcházejících
systému ProbCalc

První zárodky metody POPV se začaly rodit na přelomu let 2002 a 2003 se snahou
nahradit simulační techniku Monte Carlo využívající generátor pseudonáhodných
čísel (např. metoda SBRA[95, 96, 97, 98, 99, 123, 125, 128, 147, 148, 210]) přímým
numerickým řešením, které při sestavování vhodného algoritmu výpočtu vychází
čistě z principů matematické teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Vývoj metodiky POPV i vyvíjeného softwaru byl postupně publikován např. v [77,
78, 114].
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První aplikace vytvořená v Delphi a implementující základní algoritmus me-
tody POPV byla vyvinuta v souvislosti s elementárními aritmetickými operacemi
s histogramy, simulujícími hody hrací kostkou. S jejím využitím pak lze získat his-
togramy pravděpodobnosti výsledku dané matematické operace (obr. 3.15 a 3.16).

a) Výpočet rozdělení pravděpodobnosti
součtu obou čísel

b) Výpočet rozdělení pravděpodobnosti roz-
dílu obou čísel

Obr. 3.15 Výpočet rozdělení pravděpodobnosti vybraných aritmetických operací
s dvojicí čísel ze dvou po sobě jdoucích hodech hrací kostkou

a) Výpočet rozdělení pravděpodobnosti sou-
činu obou čísel

b) Výpočet rozdělení pravděpodobnosti podilu
obou čísel

Obr. 3.16 Výpočet rozdělení pravděpodobnosti vybraných aritmetických operací
s dvojicí čísel ze dvou po sobě jdoucích hodech hrací kostkou
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3.6.1 Výpočet kombinace zatížení

Program, jehož pracovní plocha je zobrazena na obr. 3.15 a 3.16, slouží pro jedno-
duché operace se dvěma histogramy (program byl postupně zdokonalován a dnes
je k dispozici pod označením HistOp [190] – viz kap. 3.7.3). S jeho využitím lze
tedy pracovat s jakýmikoliv histogramy, tedy např. s dvojicí stálého a dlouhodo-
bého nahodilého zatížení (obr. 3.17). Zde se objevuje další úprava výpočtového
algoritmu, kdy jsou oba zadané histogramy nejprve vynásobeny extrémní hodno-
tou daného zatížení, a pak sečteny. Postup tohoto pravděpodobnostního výpočtu
je principiálně zobrazen na obr. 3.18.

Obr. 3.17 Histogram kombinace stálého a dlouhodobého nahodilého zatížení

U vypočteného histogramu pak lze provádět detailnější analýzu - např. sta-
novení hodnoty výsledné veličiny, která odpovídá zadanému kvantilu (obr. 3.19).
V případě stanoveného 95% kvantilu u kombinace obou zatížení tak lze získat veli-
kost zatížení, které bude překročeno pouze v 5% všech možných případů. Program,
jehož pracovní plocha je zobrazena na obr. 3.19, byl v průběhu let 2003 až 2015
dále vyvíjen a dnes je rozšířen pod označením HistAn [189] (viz kap. 3.7.1).

Problematika výpočtu kombinace zatížení s využitím programu HistOp byla
prohloubena v [144] o parametrické studie různých kombinací jednokomponent-
ních účinků zatížení, jichž vodítkem byly práce [126, 127, 145, 146] zaměřené na
odlišnou metodiku výpočtu.
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Obr. 3.18 Princip pravděpodobnostního výpočtu kombinace dvou složek zatížení)

Obr. 3.19 Stanovení 95% kvantilu kombinace dvou složek zatížení
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3.6.2 Posudek spolehlivosti průřezu
Výše uvedené postupy pro matematické operace s histogramy byly rovněž apliko-
vány při posudku spolehlivosti průřezu.

Na obr. 3.20 je zobrazena pracovní plocha programu pro posudek spolehlivosti
táhla. Histogram funkce spolehlivosti je uveden v pravé části obrázku. Ukázka
aplikace pro posuzování spolehlivosti kritického průřezu oboustranně vetknutého
parabolického oblouku, zatíženého ve vrcholu soustavou tří svislých osamělých bře-
men je pak zobrazen na obr. 3.21. V těchto případech se metoda POPV ukázala
jako velice jednoduše aplikovatelná a efektivní, neboť v těchto jednoduchých prav-
děpodobnostních výpočtech dosahoval strojový čas výpočtu v porovnání s metodou
Monte Carlo minimálních hodnot (blíže viz jedny z prvních publikací, zabývajících
se metodou POPV – [48, 49, 50, 51]).

a) Pracovní plocha programu b) Histogram funkce spolehlivosti táhla

Obr. 3.20 Posudek spolehlivosti osově namáhaného průřezu

3.6.3 Posudek spolehlivosti systému
Pravděpodobnostní výpočty složitějších úloh se ukázaly být náročné technicky
i časově. Rozhodujícím faktorem je zejména počet náhodných proměnných vstu-
pujících do úlohy a počty zvolených intervalů (tříd) každé náhodné proměnné. Pro
zkoumané úlohy byl počet proměnných vždy jednoznačně stanoven, přičemž počet
intervalů (tříd) každé proměnné zůstal volitelný. Tato hodnota by měla být zvolena
s ohledem na zvládnutelnou dobu výpočtu. Za předpokladu, že přesnost výpočtu
s počtem intervalů roste, pak lze stanovit optimální hodnotu počtu intervalů, která
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Obr. 3.21 Posudek průřezu namáhaného ohybem a prostým tlakem ve vrcholu
oblouku parabolického oblouku

by již neměla mít významný vliv na výsledek. Tyto závěry byly publikovány např.
v [52] a poprvé se zde hovoří o optimalizaci pravděpodobnostního výpočtu.

Pro demonstrování uvedených závěrů tehdy posloužil příklad posudku spo-
lehlivosti kruhového dvoukloubového oblouku, zatíženého rovnoměrným spojitým
vodorovným i svislým zatížením, kdy byl poprvé proveden posudek spolehlivosti
konstrukce jako systému (viz obr. 3.22). Účinek zatížení v posuzovaném kritickém
průřezu 𝑁𝐸𝑑 a 𝑀𝐸𝑑 byl stanoven silovou metodou s použitím numerické integrace
bez uvažování vlivu normálových sil. Metoda POPV se ukázala velice efektivní
i ve spojení s metodami numerické matematiky, používaných v úlohách stavební
mechaniky.

3.6.4 Úlohy s velkým počtem vstupních náhodných veličin
Detailní zpracování možných postupů snižujících časovou náročnost bylo prove-
deno nejprve v případě posudku spolehlivosti 1x staticky neurčitého rámu z [27,
28, 54, 184], jenž sestával z 25 vstupních náhodných veličin (zatížení, materiálové
a průřezové charakteristiky, počáteční imperfekce). Významným faktorem se uká-
zalo být zejména snižování intervalů (tříd) histogramů vstupních veličin, které dalo
základ tzv. intervalové optimalizaci. Dalším efektivním krokem se stalo tzv. gru-
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Obr. 3.22 Posudek spolehlivosti kruhového oblouku jako systému

pování vstupních a výstupních veličin, které mohou ve výpočtu figurovat společně
a lze pro ně zpracovat společný histogram.

Ukázka z obr. 3.23 ukazuje histogramy funkce spolehlivosti pro mezní stav
únosnosti v kritickém průřezu sloupu. Je zde zřejmý vliv počtu intervalů (tříd)
grupy, kterou tvoří kombinace bočních účinků zatížení větrem a zemětřesením.

Obr. 3.23 Posudek spolehlivosti rámu s mnoha nahodilými vstupními veličinami -
histogram funkce spolehlivosti ve vetknutí sloupu 1 při posudku spolehlivosti podle
mezního stavu únosnosti. Použity histogramy pro zatížení větrem a zemětřesení a)
s 9 intervaly, b) s 52 intervaly, c) s 256 intervaly.
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V případě posudku spolehlivosti konzoly z [59, 60, 62] se provedl posudek spo-
lehlivosti konzolového nosníku podle mezního stavu únosnosti i použitelnosti s osmi
náhodně proměnnými veličinami (obr. 3.24). Při vývoji výpočetní aplikace vyply-
nula kromě zdokonalení intervalové optimalizace rovněž možnost zrychlení prav-
děpodobnostního výpočtu jeho omezením pouze na intervaly (třídy) vstupních
veličin, které se na výsledné pravděpodobnosti poruchy podílejí. Redukcí výpo-
četních operací je přesnost výpočtu zcela zachována. V příspěvcích [59, 60] bylo
rovněž provedeno srovnání přesnosti výpočtů dostupnými pravděpodobnostními
metodami i jejich efektivity - strojového času.

a) Pracovní plocha programu a histogram vo-
dorovného přetvoření

b) Histogram funkce spolehlivosti konzoly
podle mezního stavu únosnosti

Obr. 3.24 Posudek spolehlivosti konzoly s osmi nahodilými vstupními veličinami

3.6.5 Speciální aplikace
Kromě výše uvedených programů byla v rámci metody POPV vyvinuta řada apli-
kací se speciálním uplatněním. Vedle pravděpodobnostního posudku konstrukce
vystavené nárazu s využitím pružno-plastického chování materiálu (podobně jako
v [124, 148]) a metody efektivní ohybové tuhosti válcovaného profilu (obr. 3.25, [65,
66, 67]) se jedná např. také o studii pravděpodobnostního stanovení materiálových
charakteristik betonu s rozptýlenou výztuží – drátkobetonu, s využitím naměře-
ných hodnot (obr. 3.26, [53]).

V publikacích [55, 56, 57, 58, 61] se pak prohlubuje problematika uplatnění
pravděpodobnostních metod v geomechanice, kdy byl nejprve proveden pravděpo-
dobnostní posudek spolehlivosti nepoddajné důlní obloukové výztuže. U poddajné
důlní obloukové výztuže je posudek složitější, neboť únosnost je u ní dána buď
dosažením mezního stavu ve výztuži, nebo odporem proti prokluzu, který její
únosnost limituje, což bylo v aplikaci metody POPV zohledněno. Pravděpodob-
nostní posudek spolehlivosti obou typů obloukové výztuže pak byl proveden pro
konkrétně stanovené horninové poměry (obr. 3.27).
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a) Pracovní plocha programu b) Histogram funkce spolehlivosti

Obr. 3.25 Posudek spolehlivosti jednoduché nosné konstrukce vystavené nárazu

Obr. 3.26 Aplikace metody POPV při stanovení materiálových charakteristik drát-
kobetonu s využitím naměřených hodnot

3.7 Programový systém ProbCalc
Postupem času vyvstala potřeba softwarového produktu, jenž by umožnil uni-
verzálněji definovat složitější matematický model pravděpodobnostního výpočtu
metodou POPV. Výsledkem se stal stále vyvíjený programový systém ProbCalc,
který dnes sestává z pěti samostatných výpočetních programů poprvé představe-
ných v [68]. Software je v lite verzi ke stažení na [208] a byl prezentován např.
na [64, 70, 71, 73].
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a) Pracovní plocha programu b) Histogram funkce spolehlivosti

Obr. 3.27 Posudek spolehlivosti důlní obloukové výztuže

3.7.1 Program HistAn
Programový nástroj HistAn [189] (viz obr. 3.28) slouží k podrobnější analýze
vstupních histogramů. S jeho pomocí lze získat základní charakteristiky histo-
gramu - minimum a maximum funkční hodnoty (okrajové hranice histogramu),
počet intervalů a četnosti v nich definované. Lze provádět jednoduché výpočty -
stanovení kvantilu proměnné pro příslušnou pravděpodobnost i operaci inverzní
- stanovení pravděpodobnosti, s jakou lze očekávat výskyt proměnné s hodnotou
menší nežli je hodnota zadaná. Rovněž lze realizovat kombinace několika vstup-
ních histogramů a tzv. sumárního histogramu, kterého lze např. využít pro výpočty
s tzv. větrnou růžicí. V neposlední řadě lze v programu sestavit parametrické roz-
dělení se zadáním dvou nebo tří parametrů - střední hodnoty, směrodatné odchylky
příp. třetího parametru, závisejícího od použitého rozdělení. Uživatel si může vy-
brat ze seznamu dvou desítek nejrozšířenějších typů parametrických rozdělení. His-
togramy s parametrickým či neparametrickým rozdělením lze vytvořit i na základě
naměřených dat, jež jsou statisticky vyhodnoceny a zařazeny do tříd. V případě
parametrických rozdělení je na základě koeficientu determinace pro zvolená data
doporučen nejvhodnější typ parametrického rozdělení. Tyto výpočetní operace lze
provádět v odpovídající podobě i v ostatních výpočetních modulech programového
systému ProbCalc. Jejich detailnější popis je v kapitolách 3.8.2 a 3.8.3.

Samozřejmostí jsou běžné uživatelské operace - nastavení pracovního prostředí
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Obr. 3.28 Pracovní plocha programu HistAn [189]

podle představ uživatele, ukládání výsledného histogramu v numerické i grafické
podobě a funkce umožňující export výsledných entit např. do textového editoru.

3.7.2 Programy HistAn2D a HistAn3D
Pro aplikaci výpočetních postupů, popsaných v kap. 3.5, byly vytvořeny programy
HistAn2D [192] a HistAn3D [193]. Při jejich použití lze vytvořit dvojné a trojné his-
togramy, vyjadřující statistickou závislost mezi dvěma, resp. mezi třemi náhodně
proměnnými veličinami (viz obr. 3.29). Tímto způsobem byla např. analyzována
prvotní data průřezových charakteristik válcovaných profilů IPE 140 podle údajů
publikovaných v [158].

Po načtení textového souboru se statisticky závislými prvotními daty je pak
nutno zadat již jen počet intervalů (tříd) vytvářeného dvojného, resp. trojného
histogramu. Programy umožňují u každé náhodné proměnné zobrazit jak jedno-
duchý histogram s neparametrickým (empirickým) rozdělením pravděpodobnosti
(obr. 3.30), tak i požadovaný vícerozměrný histogram vyjadřující statistickou zá-
vislost mezi sledovanými veličinami. Dvojný histogram pak lze graficky zobrazit
(viz obr. 3.31). Při jeho tvorbě byla prvotní data rozdělena do 162 intervalů. Pokud
by byl dvojný histogram sestrojen z histogramu průřezové plochy 𝐴 a z histogramu
průřezového modulu 𝑊𝑦 (obr. 3.30), tedy ze dvou statisticky nezávislých veličin,
pak dvojný histogram těchto veličin by odpovídal grafu na obr. 3.32, který se od
dvojného histogramu dvou závislých veličin na obr. 3.31 podstatně liší.
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a) Pracovní plocha programu HistAn2D [192] b) Pracovní plocha programu HistAn3D [193]

Obr. 3.29 Software pro analýzu statistické závislosti dvou – a), resp. tří náhodných
veličin – b), a tvorbu dvojných, resp. trojných histogramů

a) Histogram průřezové plochy 𝐴 b) Histogram průřezového modulu 𝑊𝑦

Obr. 3.30 Pracovní plocha programu HistAn2D [192] se zobrazením jednoduchých
histogramů

Zobrazení trojného histogramu již možné není (jak již bylo konstatováno v po-
známce 3.18), program HistAn3D ale umožňuje jeho zobrazení po vrstvách. Vrst-
vou se rozumí hodnota jedné ze tří proměnných, přičemž zbývající dvě proměnné
tvoří rovinu vrstvy. Celkový počet vrstev odpovídá počtu hodnot, kterých nabývá
proměnná charakterizující vrstvy.

Pro prvotní data a také pro dvojné histogramy statisticky závislých vstupních
dat s různými počty intervalů byly vypočteny korelační koeficienty podle Pearsona
i Spearmana (viz tab. 3.1). Je zřejmé, že hodnoty korelačních koeficientů dvojných
histogramů se liší a se zvyšujícím se počtem intervalů jejich velikost konverguje
k hodnotám korelačních koeficientů prvotních dat, což je graficky znázorněno na
obr. 3.33. Při aplikaci výpočetního postupu se statisticky závislými vstupními ve-
ličinami (viz kap. 3.5) bylo při tvorbě dvojného histogramu zvoleno 162 intervalů,
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3.7 Programový systém ProbCalc 81

Obr. 3.31 Graf chování dvou statisticky závislých náhodných veličin – průřezové
plochy 𝐴 a průřezového modulu 𝑊𝑦, vytvořeno v programu HistAn2D [192]

Obr. 3.32 Graf chování dvou statisticky nezávislých náhodných veličin – průřezové
plochy 𝐴 a průřezového modulu 𝑊𝑦, vytvořeno v programu HistAn2D [192]

neboť vypočtené hodnoty koeficientů korelace se již pro tento počet intervalů pod-
statně neliší od hodnot koeficientů korelace prvotních dat (viz obr. 3.33).
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Počet intervalů Pearsonův korelační Spearmanův koeficient
dvojného histogramu koeficient pořadové korelace

42 = 16 0,79985097 0,79507798
62 = 36 0,86661900 0,86360377
82 = 64 0,91530000 0,91194405

102 = 100 0,93984931 0,92352904
122 = 144 0,94381175 0,93613068
142 = 196 0,95443331 0,93939308
162 = 256 0,94876401 0,93694950
182 = 324 0,95267109 0,94023800
202 = 400 0,96046634 0,94378886
222 = 484 0,95940904 0,94355084
242 = 576 0,95903334 0,94989866
262 = 676 0,96464064 0,95260826
282 = 784 0,96017017 0,94660574
302 = 900 0,95938019 0,94245225

Tab. 3.1 Korelační koeficienty dvojných histogramů s různými počty intervalů
(Pearsonův korelační koeficient pro prvotní data je roven 0,96452015; Spearma-
nův koeficient pořadové korelace pro prvotní data se rovná 0,94989221)

a) Pearsonův korelační koeficient b) Spearmanův koeficient pořadové korelace

Obr. 3.33 Hodnoty korelačních koeficientů dvojného histogramu v závislosti na
počtu intervalů

Tab. 3.2 obsahuje počty tříd dvojných histogramů s nulovou pravděpodobností
v závislosti na celkovém počtu intervalů. Lze pozorovat, že u dvojného histogramu
z obr. 3.32 je počet tříd s nulovou pravděpodobností podstatně menší nežli u dvoj-
ného histogramu vytvořeného ze stejných prvotních dat, považovaných ale za sta-
tisticky závislé (obr. 3.31). Tato skutečnost je zobrazena i v grafu na obr. 3.34.

Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

DSpace VŠB-TUO http://hdl.handle.net/10084/110988 Vloženo do DSpace 4.3.2016
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Počet intervalů Počet intervalů s nulovou hodnotou
dvojného histogramu Statisticky závislé Statisticky nezávislé

veličiny veličiny
42 = 16 6 0
62 = 36 24 0
82 = 64 48 0

102 = 100 80 0
122 = 144 119 0
142 = 196 166 14
162 = 256 222 46
182 = 324 288 69
202 = 400 361 112
222 = 484 443 160
242 = 576 531 216
262 = 676 627 258
282 = 784 735 322
302 = 900 847 372

Tab. 3.2 Počty tříd dvojných histogramů s nulovou pravděpodobností v závislosti
na zvolených počtech intervalů při jejich tvorbě z prvotních dat

Obr. 3.34 Počet intervalů dvojného histogramu s nulovou pravděpodobností

Získané vícerozměrné histogramy mohou posloužit při vyjádření statistické zá-
vislosti vstupních náhodně proměnných veličin u pravděpodobnostních výpočtů,
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řešených metodou POPV, která byla implementována např. v programovém sys-
tému ProbCalc [85]. S využitím vztahů (3.83) a (3.84) lze rovněž určit numerický
korelační index, např. z dat uvedených v tab. 3.2 (viz obr. 3.35). Je zřejmé, že pro
statisticky závislé veličiny je 𝐼𝑘 > 0.9 (pro 𝑇𝑀 > 202), pro statisticky nezávislé
veličiny je pak 𝐼𝑘 = 0. Vypočtený numerický index korelace předpokládá rozdělení
dat do co největšího počtu tříd (intervalů). Tomu musí ovšem odpovídat i dosta-
tečný počet prvotních dat, který v daném případě obsahoval 77 dvojic závislých
náhodných proměnných.

a) Graf numerického korelačního indexu b) Výstup z programu HistAn2D [192]

Obr. 3.35 Hodnoty numerického korelačního indexu dvojného histogramu v závis-
losti na počtu intervalů pro data z tab. 3.2

3.7.3 Program HistOp
S histogramy je možno provádět základní matematické operace. Např. v případě
kombinování zatížení se z těchto matematických úkonů využívá zejména sčítání his-
togramů jednotlivých typů zatížení. Pro provádění základních aritmetických ope-
rací s histogramy byl vytvořen programový prostředek HistOp [190] (viz obr. 3.36),
který umožňuje s dvojicí histogramů provádět následující aritmetické operace: sou-
čet, rozdíl, součin a podíl obou histogramů, druhou mocninu a absolutní hodnotu
prvního z histogramů.

3.7.4 Program ProbCalc
V běžné praxi je s histogramy potřebné provádět složitější operace, související
s definicí výpočetního modelu. Principiálně se však jedná stále o tytéž výpočetní
postupy, jde jen o vytvoření účinného výpočetního nástroje, kde by uživatel byl
schopen zadat výpočtový model - např. v textové podobě. Z tohoto důvodu byl
vyvinut program ProbCalc [191] (viz obr. 3.37), do kterého byly implementovány
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Obr. 3.36 Pracovní plocha programu HistOp [190]

Obr. 3.37 Pracovní plocha programu ProbCalc [191]

všechny možnosti předchozích programových prostředků. Program navíc umožňuje
provádět pravděpodobnostní výpočet zadaného matematického modelu, jenž může
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být vyjádřen analyticky formou aritmetických výrazů ve znakové podobě (s využi-
tím tzv. „kalkulačky“) nebo pomocí tzv. dynamické knihovny (soubor s příponou
DLL), která může být vytvořena v kterémkoliv programovacím jazyce (např. Del-
phi, C++ nebo Fortran).

Poznámka 3.20. Hlavní výhodou použití dynamických knihoven při pravděpo-
dobnostních výpočtech s využitím programu ProbCalc je možnost definování ma-
tematického modelu, který je omezen pouze možnostmi použitého programovacího
softwaru (v režimu tzv. „kalkulačky“ je definice matematického modelu limitována
použitím maximálně 30 řádků textu). Tímto způsobem lze do výpočetního modelu
zakomponovat veškeré programátorské techniky (logická rozhodování, cykly), příp.
pro pravděpodobnostní výpočet použít algoritmy numerické analýzy (např.[20]).

a) Výsledné posouzení spolehlivosti řešené konstrukce b) Převedení definovaného výpočetního
modelu z textového režimu do dynamické
knihovny

Obr. 3.38 Dílčí pracovní okna programu ProbCalc [191]

Poznámka 3.21. Pro pravděpodobnostní výpočty matematického modelu, který
je definován v prostředí tzv. „kalkulačky“ (tedy v textovém režimu), existuje v pro-
gramu ProbCalc možnost automatického vygenerování zdrojového textu pro vy-
tvoření dynamické knihovny v Delphi (viz obr. 3.38 vpravo). Po zadání názvu
souboru pak lze vygenerovaný text pouze vyvolat v daném programovacím pro-
středí, překompilovat do strojového kódu a připojit k programu ProbCalc. Tímto
způsobem lze docílit cca čtyřnásobného zkrácení strojového času výpočtu (pro-
gram již nemusí převádět definici matematického modelu z textového režimu do
instrukcí strojového kódu).

Pokud je předmětem pravděpodobnostního výpočtu posouzení spolehlivosti
řešené konstrukce, výpočet pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 i samotné posouzení
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podle [200] lze provést s výsledným histogramem analyzované funkce spolehlivosti
𝑅𝐹 (viz např. obr. 3.38 vlevo). K zajímavostem programu však patří i možnost 3D
zobrazení analyzované funkce spolehlivosti (viz obr. 3.39), které vede k detailnější
analýze řešené pravděpodobnostní úlohy.

Obr. 3.39 3D zobrazení funkce spolehlivosti v programu ProbCalc [191]

Do vyvíjeného softwaru byly implementovány optimalizační postupy [69] (gru-
pování, optimalizace intervalová, zónová a trendová), které umožňují výrazné sní-
žení tzv. výpočetních kroků a tudíž i strojového času výpočtu (blíže viz kap. 3.8.4).
Tyto optimalizační techniky pracují do značné míry nezávisle na uživateli.

Dalším ze způsobů snížení časové náročnosti řešených pravděpodobnostních
úloh je také jejich paralelizace. Výpočetní operace probíhající při řešení složitěj-
ších úloh metodou POPV lze totiž snadno upravit tak, aby probíhaly paralelně, což
bylo rovněž implementováno do programu ProbCalc (viz kap. 3.8.4). Má-li využí-
vaný počítač dva případně více procesorů, pak lze tímto způsobem dobu výpočtu
podstatně zkrátit.

3.8 Program ProbCalc z hlediska uživatele
Programový systém ProbCalc, jehož lite verzi je možno stáhnout z [208], je vyvíjen
od roku 2004 v programovém prostředí Delphi [197] (nejprve v Borland Delphi
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verzi 7.0, nyní v Embarcadero Delphi XE3) s nadstavbou TeeChart pro tvorbu
grafů [198]. V současné době je k dispozici již verze 1.5.3, která obsahuje všech pět
programových nástrojů [112, 115, 117, 118, 119], souhrnně popsaných v kap. 3.7.1,
3.7.2, 3.7.3 a 3.7.4.

Software byl od počátku vyvíjen s ohledem na uživatelsky příjemné prostředí,
kompatibilní se standartem operačního systému Windows [81, 82]. Postupně byly
do vyvíjeného programového balíku implementovány utility, umožňující provádět
veškeré výpočetní operace popsané teoreticky v předchozích kapitolách 3.1 až 3.4.

Následující kapitoly 3.8.1 až 3.8.4 si kladou za cíl bližší seznámení s programo-
vým systémem ProbCalc z hlediska uživatele se zaměřením na zmiňované výpo-
četní utility.

3.8.1 Neparametrická (empirické) rozdělení pravděpodob-
nosti

Do pravděpodobnostního výpočtu, prováděného v programu ProbCalc, mohou být
vstupní veličiny vyjádřeny histogramem s neparametrickým (empirickým) rozdě-
lením, které jsou definovány na obr. 3.3 pro diskrétní veličinu, příp. na obr. 3.4
pro čistě diskrétní veličinu.

Samotný datový soubor, ve kterém je definován požadovaný histogram varia-
bilní veličiny, je textový soubor s příponou *.dis, jenž obsahuje údaje následujícího
tvaru:

[Description] (1. oddíl datového souboru)
Identification= volitelný popis datového souboru
Type= Pure Discrete | Discrete (typ neparametrického rozdělení)

[Parameters] (2. oddíl datového souboru)
Min= minimální funkční hodnota
Max= maximální funkční hodnota
Bins= celkový počet tříd daného histogramu
Total= součet četností ve všech třídách

[Bins] (3. oddíl datového souboru)
...

kde položka Identification obsahuje popis daného histogramu, např. o jaká data
se jedná, příp. jejich původ. Minimální funkční hodnota 𝑎min dané veličiny, resp.
její maximální funkční hodnota 𝑎max, je určena podle obr. 3.3 nebo 3.4 podle
typu daného neparametrického rozdělení. V oddíle [Bins] jsou na každém dalším
řádku uvedeny četnosti jednotlivých intervalů (tříd). Jejich součet musí odpovídat
uvedené hodnotě Total v předchozím oddílu datového souboru.

Datové soubory uvedené syntaxe pak lze využít pro pravděpodobnostní vý-
počty nejenom v programu ProbCalc, ale i Freet [196] nebo Anthill [188], neboť
u všech zmiňovaných softwarových produktů je zajištěna jejich kompatibilita.
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3.8 Program ProbCalc z hlediska uživatele 89

Poznámka 3.22. V datovém souboru jsou tedy uvedeny četnosti v jednotlivých
intervalech (třídách). Po načtení do programu se převádějí na pravděpodobnosti
např. pro interval 𝑖 následujícím způsobem:

𝑝(𝑎𝑖) = 𝑐𝑖

𝑐
, (3.86)

kde 𝑐𝑖 je četnost v intervalu 𝑖 a 𝑐 součet četností ve všech intervalech (třídách)
daného histogramu, uvedený v datovém souboru v položce Total. Součet všech
hodnot 𝑝(𝑎𝑖) musí být roven 1.

Příklad 3.23. Datový soubor, definující histogram s neparametrickým rozdělením
pravděpodobnosti pro napětí na mezi kluzu [158, 206], vypadá následovně:

[Description]
Identification=Yield stress Fy [MPa]
Type=Discrete

[Parameters]
Min=207
Max=421
Bins=214
Total=6291

[Bins]
2
0
0
1
1
0
4
1
...

Následují četnosti ve zbývající intervalech (třídách), jejichž součet musí být
6291, což je celkový počet naměřených hodnot.

Poznámka 3.24. Pokud má uživatel k dispozici soubor naměřených dat, lze uve-
dený datový soubor v textové podobě vytvořit ručně. Četnosti v jednotlivých in-
tervalech (třídách) lze určit jednoduše i s pomocí tabulkového procesoru Excel
s využitím tabulkové funkce DPOČET nebo pomocí nástroje Histogram, který
je obsažen v souboru analytických nástrojů doplňků aplikace Excel (viz např.
obr. 3.40).

Datový soubor lze vytvořit i automaticky v některém ze tří programů soft-
warového balíku ProbCalc, kdy při zadávání typu vstupní veličiny uživatel zvolí
Prvotní data (raw data) – viz následující příklad.
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a) Pracovní plocha tabulkového procesoru Excel s di-
alogovým oknem nástroje Histogram

b) Výsledný histogram

Obr. 3.40 Tabulkový procesor Excel a tvorba histogramu s neparametrickým roz-
dělením

Obr. 3.41 Tvorba histogramu s neparametrickým rozdělením v programu HistAn

Příklad 3.25. Datový soubor z příkladu 3.23 lze jednoduše vytvořit např. v pro-
gramu HistAn – viz obr. 3.41. Po zadání požadovaného počtu intervalů (tříd),
minimální a maximální funkční hodnoty dané veličiny se vytvoří výsledný histo-
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gram, který lze uložit v podobě požadovaného datového souboru.

3.8.2 Parametrická rozdělení pravděpodobnosti
Při pravděpodobnostních výpočtech lze variabilitu vstupních náhodných veličin
vyjádřit i histogramem s vhodným parametrickým rozdělením pravděpodobnosti,
které připadá v úvahu zejména při nedostatečném množství naměřených hodnot
nebo v situacích, kdy nelze danou veličinu změřit, ale jen odhadnout.

Programový systém ProbCalc disponuje v současné době 24 typy parametric-
kých rozdělení pravděpodobnosti (např. normální, lognormální dvoj i tříparamet-
rické, Gumbelovo, Raised-cosine, Cauchyho, Fisher-Tippettovo, Laplaceovo, Wei-
bullovo, Rayleighovo, Studentovo, Beta, Gamma, Exponenciální nebo 𝜒2), které
se při tvorbě histogramů diskretizují (aproximují) postupem zřejmým z obr. 3.42.
Jejich sestrojení je možné po zadání potřebných parametrů, požadovaného po-
čtu intervalů (tříd) a veličiny 𝜀 potřebné k omezení definičního oboru rozdělení
pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny (viz obr. 3.42). Tato veličina odpovídá
pravděpodobnosti zanedbávané (useknuté) části křivky hustoty pravděpodobnosti
zleva nebo zprava (viz obr. 2.5), což se pro zvolený typ parametrického rozdělení
pravděpodobnosti stanoví na základě iteračního výpočtu.

Obr. 3.42 Histogram diskretizované náhodné veličiny s parametrickým rozdělením
pravděpodobnosti

Uvedená konstrukce histogramu diskretizované náhodné veličiny s parametric-
kým rozdělením pravděpodobnosti se může vytvořit automaticky v některém ze tří
programů softwarového balíku ProbCalc, kdy při zadávání typu vstupní veličiny
uživatel zvolí Parametrické rozdělení - viz následující příklad.
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Příklad 3.26. Naměřené hodnoty z příkladů 3.23 a 3.25 mají střední hodnotu
𝜇 = 285, 737 MPa a směrodatnou odchylku 𝜎 = 23, 566 MPa. Tyto parametry
je nutno zadat např. do zvolených editačních políček programu HistAn, společně
s počtem požadovaných intervalů (tříd), např. 𝑛 = 256 a parametrem omezení
definičního oboru parametrického rozdělení pravděpodobnosti, např. 𝜀 = 1 · 10−8.
Pracovní plocha programu, společně s výsledným histogramem náhodné veličiny,
je zobrazena na obr. 3.43.

Obr. 3.43 Histogram diskretizované náhodné veličiny s parametrickým normálním
rozdělením pravděpodobnosti, vytvořený v programu HistAn

Poznámka 3.27. Potřebné parametry pro zadání parametrického rozdělení prav-
děpodobnosti lze stanovit např. s pomocí tabulkových funkcí AVERAGEA (střední
hodnota) a SMODCH (směrodatná odchylka) tabulkového procesoru Excel.

3.8.3 Zpracování naměřených dat
Do programů HistAn, HistOp a ProbCalc byl implementován modul pro vkládání
naměřených dat a pro jejich vyhodnocování [36]. Hodnoty uložené v textovém
souboru lze v programu načíst, vytvářet z nich histogramy s neparametrickým
rozdělením pravděpodobnosti s možností volby počtu intervalů nebo histogramy
s rozdělením pravděpodobnosti parametrickým. K dispozici je škála 24 již zmiňo-
vaných typů parametrických rozdělení pravděpodobnosti s možností výběru nej-
vhodnějšího z nich pro daný soubor získaných či naměřených hodnot.
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3.8 Program ProbCalc z hlediska uživatele 93

Jako míru vhodnosti křivky hustoty pravděpodobnosti parametrického rozdě-
lení pravděpodobnosti lze použít např. koeficient determinace [19]:

𝑠2
𝑌

𝑠2
𝑦

= 1 −
𝑠2

𝑦,𝑥 + 2
𝑛 ·
∑︀
𝑖

(𝑦𝑖 − 𝑌𝑖) · (𝑌𝑖 − 𝑦)

𝑠2
𝑦

, (3.87)

kde jednotlivé rozptyly pro 𝑛 intervalů (tříd) lze stanovit následujícím způsobem
(viz obr. 3.44):

𝑠2
𝑦 = 1

𝑛
·
∑︁

𝑖

(𝑦𝑖 − 𝑦)2 , (3.88)

𝑠2
𝑌 = 1

𝑛
·
∑︁

𝑖

(𝑌𝑖 − 𝑦)2 , (3.89)

𝑠2
𝑦,𝑥 = 1

𝑛
·
∑︁

𝑖

(𝑦𝑖 − 𝑌𝑖)2 . (3.90)

Obr. 3.44 Výpočet koeficientu determinace pro stanovení vhodného parametric-
kého rozdělení pravděpodobnosti

V uvedených vztazích 𝑌𝑖 představuje hodnotu funkce hustoty pravděpodobnosti
parametrického rozdělení v příslušné hodnotě 𝑥𝑖, 𝑦𝑖 je střední hodnota určená ze
všech hodnot 𝑦𝑖. Výsledná hodnota koeficientu determinace se pohybuje v rozmezí
hodnot 0 až 1. Čím je hodnota koeficientu determinace bližší hodnotě 1, tím je
analyzovaná funkce vhodnější pro dané hodnoty vstupních dat.

Pro stanovení nejvhodnějšího typu parametrického rozdělení pravděpodobnosti
může sloužit i reziduální (zbytkový) součet čtverců - rozptyl (3.90), u něhož je
žádoucí nejmenší hodnota.
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Příklad 3.28. Pro demonstrační příklad tvorby histogramu s parametrickým
rozdělením pravděpodobnosti jsou použita naměřená data z příkladů 3.23, 3.25
a 3.26. Po jejich načtení do některého programu z softwarového balíku ProbCalc
ve formě textového souboru je nutno zadat počet požadovaných intervalů (tříd),
např. 𝑛 = 256 a parametr omezení definičního oboru parametrického rozdělení
pravděpodobnosti, např. 𝜀 = 1 · 10−8. Nyní je možno spustit iterační výpočet
funkčních hodnot omezení histogramů u všech 24 typů parametrických rozdělení
pravděpodobnosti tlačítkem „Param“. Rovněž se provede vyhodnocení nejvhod-
nějšího typu parametrického rozdělení pravděpodobnosti s využitím koeficientu
determinace. Zobrazí se histogram s největší hodnotou tohoto koeficientu - viz
obr. 3.45, u kterého jsou také zobrazeny statistické parametry a momenty.

Obr. 3.45 Histogram s nejvhodnějším parametrickým rozdělením pravděpodob-
nosti

Pokud programem nabízený nejvhodnější typ parametrického rozdělení prav-
děpodobnosti nevyhovuje, lze zobrazit tabulku s dalšími již méně vhodnými typy
rozdělení s menší nenulovou hodnotou koeficientu determinace (viz obr. 3.46). Tak
lze vytvořit např. i histogram s parametrickým normálním rozdělením pravděpo-
dobnosti na obr. 3.47, jenž byl předmětem příkladu 3.26.

Uvedené postupy tvorby histogramů vstupních náhodných veličin z naměře-
ných hodnot při řešení úloh metodou POPV v prostředí programového systému
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Obr. 3.46 Tabulka se seznamem nejvhodnějších parametrických rozdělení pravdě-
podobnosti i jejich parametry

Obr. 3.47 Histogram s diskretizovanou náhodnou veličinou s normálním rozdělením
pravděpodobnosti, vytvořený v programu HistAn z naměřených dat

ProbCalc byly publikovány v [75]. Zmiňovaná publikace demonstruje výpočet hod-
not odchylek normových hodnot průřezu a mechanických vlastností válcovaných
tyčí typu K, P a TH, používaných pro ocelovou obloukovou výztuž důlních a pod-
zemních děl, které byly získány na základě měření zkušebních vzorků.
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3.8.4 Optimalizace výpočtu v programu ProbCalc
Optimalizační techniky, jež byly v metodě POPV vyvinuty, mají za cíl minima-
lizovat dobu výpočtu, neboť v kap. 3.2 zmiňovaný základní algoritmus má jistá
omezení daná zejména náročností rozsáhlých úloh, kdy počet výpočetních kroků je
velmi vysoký. S jejich využitím lze při aplikaci POPV pravděpodobnost poruchy
𝑝𝑓 určit v reálném čase při zachování korektnosti a dostatečné přesnosti řešení
i u relativně náročných pravděpodobnostních úloh.

K vyvinutým optimalizačním krokům patří:

(a) Grupování vstupních proměnlivých veličin (např. složek zatížení), které
mohou do výpočtu vstupovat společně a lze pro ně předem zpracovat spo-
lečný histogram (viz kapitola 3.2.1 a dále). Tento postup je aplikován např.
v situacích, kdy je kombinace zatížení tvořena několika složkami náhodně pro-
měnných zatížení se stejným působištěm, takže je pak lze vyjádřit jediným
společným histogramem. Lze využít i v obdobných situacích s jinými vstup-
ními veličinami.

(b) Intervalová optimalizace, při níž dochází ke snižování počtu intervalů pro-
měnlivých vstupních veličin jednotlivých histogramů při zachování celého roz-
sahu každé náhodné vstupní veličiny (viz kapitola 3.2.1 a dále). Tento způsob
zrychlení výpočtu se využívá tak, aby nebyl podstatně ovlivněn výsledek a ko-
rektnost řešení úlohy byla zachována. Při tomto postupu se nejdříve testuje
vliv počtu intervalů každé náhodné veličiny na výsledek řešení a následně se
tento počet intervalů minimalizuje.

(c) Zónová optimalizace, kdy se při výpočtu využívá pouze intervalů, které se
podílejí na hledané hodnotě, např. pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 konstrukce
(viz kapitoly 3.3, 3.4 a dále).

(d) Trendová optimalizace, jež při výpočtu zohledňuje vhodný směr (trend)
v algoritmu pravděpodobnostního výpočtu (viz kapitoly 3.3, 3.4 a dále),

(e) Grupování dílčích výsledků výpočtu, například při sestavování výsledné
funkce spolehlivosti 𝑅𝐹 (viz dále),

(f) Paralelizace výpočtu, kdy výpočet probíhá současně na několika proceso-
rech či jádrech (viz kapitola 3.2.1 a dále),

(g) Kombinace uvedených optimalizačních postupů (viz dále).

Uvedené optimalizační techniky byly postupně implementovány do programu
ProbCalc.

Grupování vstupních proměnlivých veličin

Tato optimalizační technika se často používá např. při výpočtu kombinace zatížení
(viz obr. 3.48) nebo tzv. sumárního histogramu pro vyjádření účinku zatížení větru
tzv. větrnou růžicí (viz také kap. 3.7.1), což lze v jednotlivých modulech programu
ProbCalc vyvolat v tabulce vstupních veličin. Pro zadání grupy vstupních veličin
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s jiným matematickým předpisem, než je součet, je na pracovní ploše programu
ProbCalc okno s názvem záložky Grupy.

a) Pracovní plocha programu ProbCalc
s tabulkou pro zadání jednotlivých složek
zatížení

b) Výsledný histogram kombinace složek zatížení

Obr. 3.48 Výpočet kombinace zatížení v programu ProbCalc

Pokud je „grupování“ vstupních náhodných veličin možné a korektní, před-
stavuje velmi racionální a účinnou optimalizační techniku, která razantně snižuje
počet výpočetních operací pravděpodobnostního výpočtu.

Intervalová optimalizace výpočtu

Při tomto optimalizačním způsobu je nutno ověřit, do jaké míry se snížení po-
čtu intervalů projeví na výsledku. V [59] byla publikována studie, při níž se při
průběžném snižování počtu intervalů vždy u jedné ze vstupních veličin sledoval
rozdíl mezi dosaženou pravděpodobností poruchy 𝑝𝑓 a hodnotou této veličiny, zís-
kanou při výpočtu s maximálním počtem intervalů. Tato hodnota je považována
za přesnou.

Příklad 3.29. Demonstrace intervalové optimalizace v programu ProbCalc je
ukázána na příkladu pravděpodobnostního posudku spolehlivosti ocelového prvku
namáhaného rovinným ohybem a osovým namáháním (prostým tlakem) podle
mezního stavu únosnosti a teorie II. řádu s uvažováním vlivu počátečních imper-
fekcí. Úloha, jejíž výpočetní model vychází z [184] byla publikována např. v [74]
(statické schéma viz také obr. 3.50). V této úloze se nejdříve grupováním vstupních
náhodných veličin vypočetly histogramy charakterizující kombinace vodorovného
zatížení 𝐻 a svislého zatížení 𝐹 .

Při intervalové optimalizaci se provede citlivostní analýza vlivu jednotlivých
vstupních veličin na výsledek. U veličin, které mají citlivost nižší, se zpravidla může
počet intervalů snížit výrazněji. Dovolenou odchylku od řešení, které je považováno
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za přesné, lze zadat pomocí parametru 𝜀. Např. hodnota parametru 𝜀 = 0, 01 pak
odpovídá odchylce 1% od řešení, které je považováno za přesné.

V daném případě vykazuje největší rozdíly a tedy i největší citlivost vztaženou
k výsledku, kombinace složek bočního zatížení 𝐻. Vliv této veličiny na pravdě-
podobnost poruchy je vysoký, počet intervalů při zachování korektnosti řešení lze
tudíž snížit velmi omezeně. Již nepatrné snížení počtu intervalů u této veličiny vy-
kazuje značnou odchylku oproti přesnějšímu řešení, přesahující zadanou hodnotu
𝜀. U kombinace bočních účinků tedy nelze počet intervalů snížit.

Naopak vliv kombinace svislých složek zatížení 𝐹 na výslednou pravděpodob-
nost poruchy je malý. Počet intervalů histogramu této veličiny lze při zachování
korektnosti řešení snížit výrazně. Výsledná hodnota pravděpodobnosti poruchy
se u tohoto histogramu téměř nemění ani při velmi malém počtu intervalů, což
je zřejmé z obr. 3.49. Počet intervalů se u kombinace svislých zatížení 𝐹 snížil
z počtu 256 na 33.

Obr. 3.49 Pracovní plocha modulu Intervalové optimalizace v programu ProbCalc.
Jak je z obrázku patrné, počet intervalů jednotlivých vstupních proměnných se
díky intervalové optimalizaci snížil - zejména u proměnné 𝐹 , méně pak u proměnné
𝐹𝑦. U ostatních proměnných k redukci počtu intervalů již nedošlo, což je z hlediska
výpočtu významné zejména pro proměnnou 𝐻, kde je počet intervalů vysoký (256).

Původní i snížený počet intervalů vstupních veličin dané úlohy je uveden na
obr. 3.49, kde je zobrazena pracovní plocha modulu Intervalové optimalizace v pro-
gramu ProbCalc se samotným průběhem výpočtu.
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Výsledná pravděpodobnost poruchy bez použití intervalové optimalizace vy-
chází 𝑝𝑓 = 3, 4699 · 10−5. Po aplikaci intervalové optimalizace se vstupním para-
metrem 𝜀 = 0, 01 je výsledek 𝑝𝑓 = 3, 4098 · 10−5. Rozdíl oproti přesnější hodnotě
výsledku provedeného bez intervalové optimalizační techniky je menší než 1% a od-
povídá požadované odchylce dané vstupním parametrem 𝜀.

Výpočet, který bez využití tohoto optimalizačního kroku trval 27 sekund (Pa-
rametry počítače: procesor Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40 GHz; operační
systém MS Windows 7 64-bit SP1; ProbCalc v.1.5.3), se při použití intervalové
optimalizace zkrátil na 3 sekundy. Samotná intervalová optimalizace se vstupním
parametrem 𝜀 = 0, 01 trvala 1 sekundu.

Zónová optimalizace výpočtu

V zónové analýze se každý histogram vstupních veličin rozdělí na tzv. „zóny“, které
mají různou funkci při výpočtu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 při všech možných
hodnotách v ostatních histogramech:

1.zóna - intervaly (třídy) histogramů vstupních veličin, které se na pravděpo-
dobnosti poruchy 𝑝𝑓 podílejí vždy, tzn. při jakékoliv kombinaci intervalů
zbývajících vstupních veličin (v programu ProbCalc je tato zóna označena
v histogramu červenou barvou),

2.zóna - intervaly (třídy) histogramů vstupních veličin, které se na pravděpodob-
nosti poruchy 𝑝𝑓 mohou, ale nemusí podílet, tzn. pouze při některých
kombinacích intervalů ostatních vstupních veličin (v programu ProbCalc je
zóna v histogramu označena žlutě),

3.zóna - intervaly (třídy) histogramů vstupních veličin, které se na pravděpodob-
nosti poruchy 𝑝𝑓 nepodílejí nikdy, a proto lze při určování pravděpodob-
nosti poruchy 𝑝𝑓 tuto část histogramu vynechat úplně (v programu ProbCalc
je zóna v histogramu označena modře).

Znalost zón umožňuje výpočet pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 , která se pak
skládá podle vztahu (3.68) ze dvou hodnot:

𝑝𝑓 = 𝑝𝑓,1 + 𝑝𝑓,2 , (3.91)

kde 𝑝𝑓,1 je součet všech pravděpodobností v intervalech zóny 1 analyzovaného
histogramu (pokud tato zóna existuje, pravděpodobnosti intervalů zóny 1 se na
pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 podílejí ve všech případech), 𝑝𝑓,2 představuje část
pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 vznikající v intervalech částí daného histogramu,
která spadá do zóny 2 (pravděpodobnosti intervalů zóny 3 se na pravděpodobnosti
poruchy 𝑝𝑓 , jak bylo uvedeno, nepodílejí).

Algoritmus zónové optimalizace i její praktické aspekty byly dokumentovány
v [46, 76, 79, 80].

Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

DSpace VŠB-TUO http://hdl.handle.net/10084/110988 Vloženo do DSpace 4.3.2016



100 Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet (POPV) - teorie

Obr. 3.50 Statické schéma
sloupu zatíženého sousta-
vou náhodně proměnných sil
a řešeného v příkladech 3.29,
3.30 a 3.34

Příklad 3.30. Demonstrace zónové optimalizace
v rámci programu ProbCalc je ukázána opět na
úloze řešené v [74] a příkladu 3.29 podle statického
schéma na obr. 3.50.

Po spuštění zónové optimalizace v programu
ProbCalc (obr. 3.51), která proběhla v reálném
čase, se u histogramu každé vstupní veličiny zob-
razí barevně odlišené zóny. Všechny tři typy zón se
zpravidla zobrazí pouze u nejcitlivější ze vstupních
veličin, což je v daném případě kombinace bočních
účinků 𝐻 (obr. 3.52). Samotný pravděpodobnostní
výpočet pak trvá pro danou kombinaci vstupních
hodnot 19 sekund (při aplikaci pouze zónové a sou-
časně trendové optimalizace), zatímco při řešení
úlohy bez zónové optimalizace 27 sekund. (Parame-
try počítače: procesor Intel(R) Core(TM) i7-2600
CPU @ 3.40 GHz; operační systém MS Windows 7
64-bit SP1; ProbCalc v.1.5.3)

Kombinaci bočních účinků zatížení ovlivňují
dvě složky - zatížení větrem 𝑊𝐼𝑁 a zemětřesení
𝐸𝑄. Pokud se jejich extrémní hodnoty budou mě-
nit, změní se i typy zón u jednotlivých intervalů
a v konečném důsledku i výsledný čas výpočtu, ne-
boť výpočet se provádí pouze u zón typu 2 označe-
ných žlutou barvou - viz obr. 3.53.

Schématické vyjádření podstaty zónové analýzy pro kombinaci vodorovných
složek zatížení s extrémními hodnotami podle obr. 3.53 – vlevo, je pak zobrazeno
na obr. 3.54.

Poznámka 3.31. Nevýhodou uvedeného řešení je možnost zobrazení pouze části
výsledného histogramu rezervy spolehlivosti 𝑍 - tzv. „zkráceného histogramu“ 𝑍*,
který je zobrazen např. na obr. 3.9. Uvedená skutečnost ale nemá žádný vliv na
výpočet pravděpodobnosti 𝑝𝑓 .

Trendová optimalizace výpočtu

Zónovou optimalizaci je nutno při pravděpodobnostních výpočtech doplnit i tzv.
trendovou optimalizací, která byla teoreticky vysvětlena v kap. 3.3.1 a publikována
v [46, 76, 79, 80] . Její spuštění se provádí automaticky se zónovou optimalizací,
pokud je v roletě „Nastavení“ programu ProbCalc zaškrtnuta položka Trendová
optimalizace.

Jak již bylo řečeno v minulé kapitole, v souvislosti se zónovou optimalizací se
provádí výpočet pouze u intervalů zóny typu 2, označených žlutou barvou. Pokud
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3.8 Program ProbCalc z hlediska uživatele 101

Obr. 3.51 Pracovní plocha modulu Zónové optimalizace v programu ProbCalc

Obr. 3.52 Grafické znázornění výsledků zónové analýzy pro kombinaci složek boč-
ních zatížení 𝐻

je u náhodné proměnné zaznamenán trend, že se s měnící hodnotou dané proměnné
zvyšuje výsledná kladná hodnota rezervy spolehlivosti 𝑍 podle vztahu (2.35), pro-
vedení dalších výpočetních kombinací dané veličiny je již zbytečné. Pro takovou
veličinu již nemůže funkce spolehlivosti dosáhnout záporných hodnot a nemůže tak
ovlivnit pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓 . Tímto způsobem se dá počet všech výpo-
četních kombinací eliminovat jen na nejnutnější počet.
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a) Extrémní hodnoty kombinace složek bočních
zatížení 𝑊 𝐼𝑁 = 40 kN a 𝐸𝑄 = 25 kN

b) Extrémní hodnoty kombinace složek bočních
zatížení 𝑊 𝐼𝑁 = 200 kN a 𝐸𝑄 = 100 kN

Obr. 3.53 Grafické znázornění výsledků zónové analýzy pro pozměněné kombinace
složek bočních zatížení 𝐻 = 𝑊𝐼𝑁 + 𝐸𝑄

Obr. 3.54 Schématické vyjádření podstaty zónové analýzy na řešení příkladu 3.30
s kombinací složek bočních zatížení s extrémními hodnotami podle obr. 3.53 –
vlevo

Poznámka 3.32. Tento poznatek lze nejlépe vysvětlit na konkrétních typech
vstupních veličin. Pokud je zkoumanou veličinou např. variabilní pevnostní cha-
rakteristika použitého materiálu nebo variabilní průřezová charakteristika průřezu
nosného prvku, pak se bude výsledná hodnota funkce spolehlivosti se zvyšující se
hodnotou těchto veličin zvyšovat také a spolehlivost konstrukce pak bude zajiš-
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těna ve všech zbývajících případech, překročí-li 𝑝𝑓 jednou nulu. Není proto nutné
pokračovat ve zbývajících kombinacích daného cyklu. Pro účinky zatížení je ve vět-
šině případů trend opačný - funkce spolehlivosti bude mít zvyšující se hodnotu při
snižování hodnot zatížení. Toto samozřejmě neplatí pro histogramy veličin, které
se na pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 podílejí nemonotónně (viz obr. 3.13) - např.
zatížení větrem nebo montážní imperfekce, což lze algoritmicky ošetřit.

Grupování dílčích výsledků výpočtu

Grupování dílčích výsledků výpočtu slouží zejména ke snížení výpočetních operací
při závěrečném zhodnocení histogramů veličin, které vzešly z vyřešeného výpo-
četního modelu. V případě pravděpodobnostních posudků spolehlivosti bude tuto
grupu definovat funkce spolehlivosti 𝑅𝐹 , do které se budou dosazovat vypočtená
odolnost konstrukce 𝑅 a účinek zatížení 𝑆. V některých případech lze do této grupy
zadat přímo histogram vstupní veličiny (např. pevnostní charakteristika použitého
materiálu, pokud se posudek spolehlivosti provádí na úrovni napětí a daná veli-
čina již jinak nevstupuje do výpočetního modelu, nebo limitní průhyb v případě
posudku podle mezního stavu použitelnosti).

Kombinace jednotlivých optimalizačních postupů

Počet výpočetních operací a tedy i výsledný strojový čas výpočtu může v programu
ProbCalc do jisté míry ovlivnit také uživatel při zadávání výpočetního modelu.
Doporučená posloupnost optimalizačních postupů v programu ProbCalc je proto
následující:

1. Grupování, které se doporučuje použít podle možností vždy,
2. Intervalová optimalizace - doporučuje se minimalizovat počet tříd histo-

gramů zejména při odlaďování algoritmu výpočtu, následně pak počet tříd his-
togramů optimalizovat pro dosažení korektního výsledku,

3. Ostatní optimalizační postupy, které se mohou použít podle možností a slo-
žitosti úlohy.

Příklad 3.33. Pro názornost, jak velký význam má tvůrčí přístup uživatele pro-
gramu ProbCalc pro dosažený čas výpočtu, lze ukázat dva přístupy k řešení prav-
děpodobnostního posouzení jednoduchého prostého nosníku, jehož statické schéma
je uvedeno na obr. 3.55. Úloha má 4 náhodné vstupní proměnné - dvě složky za-
tížení (stálé 𝐷𝐿 s extrémní hodnotou 2,1 kN/m a proměnné 𝐿𝐿 s extrémní hod-
notou 3,5 kN/m), průřezový modul 𝑊𝑦, jehož variabilita je vyjádřena postupem
z [185], tedy jedním histogramem 𝜀 (variabilní hodnota průřezového modulu 𝑊𝑦 je
pak dána součinem jeho nominální hodnoty 𝑊𝑦,𝑛𝑜𝑚, např. pro ocelový válcovaný
profil IPE160 je tato hodnota rovna 1, 087 · 105 mm3, a aritmetickým výrazem
(1 − 3 · 𝜀)), a napětí na mezi kluzu oceli 𝑓𝑦 coby pevnostní charakteristika po-
užitého materiálu. Účinek zatížení 𝑆 je pak dán hodnotou největšího ohybového
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Obr. 3.55 Statické schéma posuzovaného nosníku

momentu na prostém nosníku 𝑆 = 1
8 ·𝑞 · 𝑙2 = 1

8 · (2, 1 ·𝐷𝐿+3, 5 ·𝐿𝐿) ·62 a odolnost
konstrukce únosností ohýbaného prvku 𝑅 = 𝑓𝑦 · 𝑊𝑦.

∙ Přístup méně zkušeného uživatele
Uživatel, který není v práci s programem ProbCalc dostatečně zběhlý, může
výpočetní model zadat bez jakéhokoliv grupování následujícím způsobem
(Funkce POWER(𝑎, 𝑏) s dvěma vstupními parametry 𝑎, 𝑏 určuje 𝑎𝑏. Histo-
gram vyjadřující napětí na mezi kluzu je v MPa. Výsledek účinku zatížení
a odolnosti konstrukce je v kN/m.):

S=1/8*(2.1*DL+3.5*LL)*36
R=fy*1.087*power(10,-4)*(1-3*Epsilon)*1000
RF=R-S

Ve výpočetním modelu se tedy objevují všechny 4 náhodné proměnné a vý-
počet se provádí podle základního algoritmu metody POPV, popsaném v ka-
pitole 3.2. Pokud budou mít histogramy variabilních veličin 256 tříd, počet
výpočetních operací bude úměrný hodnotě 2564 = 4294967296.
Při samotném výpočtu takto zadané úlohy bylo dosaženo strojového času 2
minuty 7 sekund. (Parametry počítače: procesor Intel(R) Core(TM) i7-2600
CPU @ 3.40 GHz; operační systém MS Windows 7 64-bit SP1; ProbCalc
verze 1.5.3)

∙ Přístup zkušeného uživatele
Uživatel, který je dostatečně zasvěcen do optimalizačních postupů metody
POPV, by danou úlohu řešil s využitím grupování vstupních a výstupních
veličin. Kombinaci obou složek zatížení lze vypočítat před samotným prav-
děpodobnostním výpočtem:

ZAT=2.1*DL+3.5*LL
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3.8 Program ProbCalc z hlediska uživatele 105

Tak lze docílit snížení počtu vstupních veličin ze čtyř na tři. Lze rovněž
vypočítat další grupu vstupních veličin, která bude vyjadřovat variabilní
hodnotu průřezového modulu 𝑊𝑦:

Wy=1.087*(1-3*Epsilon)

Počet náhodných vstupních veličin se tímto sice nesníží, lze tak alespoň eli-
minovat některé přebytečné matematické operace ve výpočetním modelu,
který může být definován ve tvaru:

R=fy*Wy*0.1
S=36/8*ZAT

Na závěr pravděpodobnostního výpočtu lze obě vypočtené náhodné veličiny
- odolnost konstrukce 𝑅 i účinek zatížení 𝑆, dosadit do grupy výsledných
veličin, která popisuje funkci spolehlivosti 𝑅𝐹 :

RF=R-S

a určit výslednou pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓 .
Touto jednoduchou úpravou výpočetního postupu lze získat výsledek na po-
čítači stejného výkonu v reálném čase (bez použití intervalové, zónové či
trendové optimalizace), jelikož počet výpočetních operací bude úměrný hod-
notě 2562 +256+2563 = 16843008, tedy zhruba 255 krát méně než v prvním
případě.

Paralelizace výpočtu

Programový systém ProbCalc umožňuje řešit pravděpodobnostní úlohy s využi-
tím tzv. paralelizace, kdy se řešení nejprve rozdělí do oddělených výpočetních částí
a po jejich provedení se výsledky sečtou. Počet těchto částí může odpovídat počtu
jader či procesorů počítače. Dílčí části výpočtu se spočítají s využitím modulu
ProbCalcDV a nakonec se programem ProbCalc výsledky jednotlivých částí spojí
v celek. Je třeba pouze v základním okně zaškrtnout políčko „RUN - Roz“ v pří-
padě rozdělení výpočtu na předpokládaný počet částí (viz obr. 3.56) nebo „RUN
- Spo“ při jejich spojení.

V obou případech je potřeba provést stejné pracovní operace do okamžiku
spuštění výpočtu tlačítkem „Run“, tzn., že je již nutné mít provedené výpočty
kombinací, sumárních histogramů nebo grup vstupních veličin. V případě výpočtů
s intervalovou nebo zónovou optimalizací je potřebné jejich provedení před samot-
ným dělením výpočtu, což se u následného spojování již nemusí provádět (nicméně
není na závadu).

3.8.5 Analýza optimalizace výpočtu
Pravděpodobnostní výpočty zejména složitějších úloh jsou náročné technicky i ča-
sově. Rozhodující jsou zde hlavně počty náhodných proměnných vstupujících do
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a) Pracovní plocha programu ProbCalc
s modulem, umožňujícím řešit pravděpo-
dobnostní úlohy odděleně

b) Správce úloh systému Windows s grafem využití
osmijádrového procesoru

Obr. 3.56 Průběh paralelizace s rozdělením výpočtu na 8 částí

úlohy a počty zvolených intervalů každé proměnné. Pro danou úlohu je počet pro-
měnných jednoznačně dán. Volba počtu intervalů každé proměnné je do značné
míry volitelná. V zásadě by měla být taková, aby doba výpočtu byla zvládnu-
telná. Volí se proto cesty minimalizující časovou náročnost výpočtu. Neměly by
mít vliv na požadovanou přesnost výpočtu a na korektnost řešení. Při aplikaci
metody POPV logicky vzniká otázka, je-li pravděpodobnostní výpočet vůbec pro-
veditelný, ve kterých případech a existují-li cesty požadovaný počet operací v dané
úloze podstatně snížit při zachování přesnosti a korektnosti řešení.

Příklad 3.34. Pro názornou ukázku se snahou analyzovat možnosti optimalizace
výpočtu z hlediska dosažení minimálního strojového času výpočtu byl pravděpo-
dobnostně řešen příklad posudku spolehlivosti nosné konstrukce podle statického
schématu na obr. 3.50 (podobně jako v [59], [60] nebo [62]). Dosažené výsledné
pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 , strojové časy výpočtu i výsledné zatřídění do pří-
slušných tříd spolehlivosti a následků jsou uvedeny v tab. 3.3. Počet potřebných
výpočetních operací v závislosti na použitých optimalizačních krocích je pak zob-
razen na obr. 3.57 a v tab. 3.4.

V tab. 3.3 jsou provedeny výpočty jednak s využitím dynamické knihovny DLL,
jednak pomocí tzv. „kalkulačky“, která definuje výpočetní model v textové po-
době. Je zřejmé, že stejné algoritmy výpočtu dávají vždy identické výsledky, doba
výpočtu s aplikací dynamické knihovny je ovšem několikanásobně kratší. Aplikace
optimalizačních technik (intervalová optimalizace, zónová a trendová analýza i pa-
ralelizace výpočtu) mohou dobu výpočtu podstatně zkrátit za cenu nepodstatného
ovlivnění výsledku, který neovlivňuje třídu (úroveň) spolehlivosti a třídu následků
podle [200].
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Optimalizace Txt DLL Strojový čas 𝑝𝑓 RC/CC

Bez optimalizace x x ≫ 24 hod. Výpočet nebyl proveden

Grupování výstupních
veličin

x x ≫ 24 hod. Výpočet nebyl proveden

Grupování vstupních
veličin

x 1:16:37 hod. 3, 47 · 10−5 RC2/CC2

Grupování vstupních
a výstupních veličin

x 2:33 min. 3, 47 · 10−5 RC2/CC2

Grupování vstupních
a výstupních veličin

x 27 sec. 3, 47 · 10−5 RC2/CC2

Grupování vstupních
a výstupních veličin,
intervalová optimali-
zace (𝜀 = 0, 01)

x 19 sec. 3, 41 · 10−5 RC2/CC2

Grupování vstupních
a výstupních veličin,
zónová a trendová
optimalizace

x 19 sec. 3, 61 · 10−5 RC2/CC2

Grupování vstupních
a výstupních veličin,
paralelizace (2 jádra)

x 7 sec. 3, 46 · 10−5 RC2/CC2

Grupování vstupních
a výstupních veličin,
paralelizace (8 jader)

x 4 sec. 3, 41 · 10−5 RC2/CC2

Grupování vstupních
a výstupních veličin,
intervalová optimali-
zace (𝜀 = 0, 01)

x 3 sec. 3, 41 · 10−5 RC2/CC2

Grupování vstupních
a výstupních veličin,
zónová, trendová a in-
tervalová optimalizace
(𝜀 = 0, 01)

x 2 sec. 3, 53 · 10−5 RC2/CC2

Tab. 3.3 Výsledky analýzy optimalizace pravděpodobnostního posouzení spolehli-
vosti, definice tříd spolehlivosti a následků RC/CC viz kap. 2.2.5 (výpočet prove-
den na PC se specifikací: procesor Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40 GHz;
operační systém MS Windows 7 64-bit SP1; ProbCalc verze 1.5.3)

Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

DSpace VŠB-TUO http://hdl.handle.net/10084/110988 Vloženo do DSpace 4.3.2016



108 Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet (POPV) - teorie

Obr. 3.57 Počet výpočetních operací pravděpodobnostního posouzení spolehlivosti
u jednotlivých typů použitých optimalizačních kroků (čísla kombinací použitých
optimalizačních kroků jsou převzaty z tab. 3.4)

Číslo Optimalizace Počet výpočetních operací

1. Bez optimalizace 4, 135540 · 1016

2. Grupování výstupních veličin 1, 752350 · 1014

3. Grupování vstupních veličin 2, 474640 · 109

4. Grupování vstupních a výstupních veličin 1, 048576 · 107

5. Grupování vstupních a výstupních veličin,
zónová a trendová optimalizace

9, 437184 · 106

6. Grupování vstupních a výstupních veličin,
intervalová optimalizace (𝜀 = 0, 01)

1, 356800 · 106

7. Grupování vstupních a výstupních veličin,
zónová, trendová a intervalová optimali-
zace (𝜀 = 0, 01)

1, 216512 · 106

Tab. 3.4 Počet výpočetních operací pravděpodobnostního posouzení spolehlivosti
u jednotlivých typů použitých optimalizačních kroků
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3.9 Úlohy řešené programem ProbCalc
Programový systém ProbCalc aplikující metodu POPV umožňuje bohaté uplat-
nění při řešení pravděpodobnostních úloh technické praxe. S výhodou jej lze pou-
žít např. pro pravděpodobnostní posouzení spolehlivosti stavebních nosných kon-
strukcí a prvků podle současně platných norem [200, 201].

Zkušenosti spojené s řešením geomechanických pravděpodobnostních výpočtů
byly rozšířeny v [63]. Během studia chování ocelové obloukové výztuže 00-0-16
složené ze 4 kruhových segmentů z profilů K-24, P-28 a TH-29 s přeplátováním
400 mm byla při měnícím se poměru mezi bočním a svislým zatížením určena pře-
tvárná energie 𝑈𝑣𝑎𝑟 deterministicky (obr. 3.58), ale také pravděpodobnostním způ-
sobem (obr. 3.59). Při výpočtu účinku aktivního zatížení bylo přihlédnuto k pro-
kluzovým vlastnostem výztuže i k variabilitě materiálových vlastností oceli 11500.

Obr. 3.58 Deterministicky určená pružná deformační energie ve výztuži 00-0-16
z profilů K24, P28 a TH29 pro poměr bočního a svislého zatížení 𝜀 = 0 až 2

V práci [212] bylo programu ProbCalc i samotné metodiky POPV využito
k pravděpodobnostnímu přístupu řešení rizikové analýzy pozemních staveb.

Článek [187] zase ukazuje využití metody POPV a programového nástroje
ProbCalc v úlohách stavební fyziky. V popisované úloze byl proveden posudek spo-
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a) Poměr bočního a svislého zatížení 𝜀 = 0, 0 b) Poměr bočního a svislého zatížení 𝜀 = 1, 0

Obr. 3.59 Histogram přetvárné energie 𝑈𝑣𝑎𝑟 profilu 00-0-16/K-24

lehlivosti stavební konstrukce na možnost kondenzace vodní páry na jejím povrchu
s ohledem na statistickou závislost vstupních náhodných veličin (viz obr. 3.60).

a) Statisticky závislé vstupní veličiny (rozsah
0,15 až 0,68, medián 0,311)

b) Statisticky nezávislé vstupní veličiny (rozsah
0,11 až 0,82, medián 0,285)

Obr. 3.60 Histogram funkce spolehlivosti pravděpodobnostního posouzení mož-
nosti kondenzace vodní páry na povrchu stavební konstrukce

V kap. 4.1 je detailně zpracovaná metodika pravděpodobnostního posuzování
mostní konstrukce namáhané únavovými jevy se zaměřením na určení největšího
přípustného rozměru a návrh pravidelného systému prohlídek konstrukce. Tato
z hlediska náročnosti již relativně pokročilejší pravděpodobnostní úloha byla rov-
něž řešena s využitím programu ProbCalc [133, 134, 135] (detaily viz kap. 4.1.4).
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Kapitola 4

Přímý Optimalizovaný
Pravděpodobnostní Výpočet
(POPV) - aplikace

4.1 Využití metody POPV k výpočtu šíření úna-
vových trhlin

Na základě pravděpodobnostního výpočtu metodou POPV lze u ocelových kon-
strukcí a mostů namáhaných únavou stanovit pravděpodobnosti pro základní jevy,
související s růstem únavové trhliny, které mohou nastat v libovolném čase 𝑡 ži-
votnosti konstrukce. Tyto pravděpodobnosti určené na základě analýzy rezervy
spolehlivosti pro každý rok provozu konstrukce jsou výchozím podkladem pro sta-
novení času prohlídek cyklicky namáhané ocelové konstrukce nebo mostu s využi-
tím podmíněné pravděpodobnosti [101, 108, 109, 110].

4.1.1 Úvod do problematiky šíření únavové trhliny
Spolehlivost nosné konstrukce, namáhané proměnným zatížením, je výrazně ovliv-
něna degradačními účinky, které způsobuje zejména únava základního materiálu.
V procesu návrhu těchto konstrukcí se vychází z koncepce tzv. Wöhlerových křivek,
u nichž se připouští omezená životnost do porušení, velmi problematicky stanove-
ného na základě konstantního rozkmitu a předpokládaného množství zatěžovacích
cyklů. Metodika byla postupně rozpracována do postupů vystihujících reálné pod-
mínky a usnadňujících práci projektantů. Náhodně se objevující únavové trhliny
na stávajících konstrukcích - jeřábových drahách a mostech, nasvědčují o jisté
nedokonalosti této návrhové metodiky. Problém únavového poškození stavebních
ocelových konstrukcí a mostů je řešen dlouhodobě. Přestože byla snaha nepřipustit

Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

DSpace VŠB-TUO http://hdl.handle.net/10084/110988 Vloženo do DSpace 4.3.2016



112 Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet (POPV) - aplikace

vznik a šíření se únavových trhlin po celou návrhovou životnost, trhliny byly a jsou
prohlídkami objevovány. Přechod na EC normy [202] šíření těchto trhlin umožňuje,
přičemž tyto předpisy stanovují dodržování určitých podmínek všeobecně. Chybí
však potřebné postupy pro jejich naplnění.

Rozvíjejí se metody uvažující s podchycením možných vad a defektů ve formě
inicializačních trhlin, které výrazně urychlují šíření únavových trhlin. Jednou z al-
ternativ je lineární lomová mechanika, jež je předmětem zkoumání již řadu let
zejména ve strojírenských oborech a která je do problematiky návrhu nosných
stavebních konstrukcí postupně přebírána a upravována.

Pro podchycení šíření únavových trhlin jsou důležité tři stádia jejich rozměrů.
Prvním je iniciační (počáteční) rozměr trhliny (initial size), který představuje na-
hodilou závadu na prvku namáhaném proměnnými účinky zatížení. Nahodilost
jeho výskytu a hlavně rozměr jsou stále celosvětově, a to nejen na stavebních
konstrukcích, otevřený problém. Existenci iniciační trhliny ve stádiu šíření mají
podchytit prohlídky, a to při měřitelné délce trhliny (detectable size). Třetím vý-
znamným rozměrem je doposud označovaný kritický rozměr [171]. Tento rozměr
je konečným zaznamenaným rozměrem před porušením formou křehkého lomu.
Vzhledem k tomu, že za poslední mnohá desetiletí nebyl na stavebních konstruk-
cích tento defekt zaznamenán, je vhodné stanovit největší konečný rozměr jiným
způsobem. Stavební konstrukce a mosty se navrhují na extrémní účinky zatížení.
Únavové účinky se ověřují pouze na detailech náchylných na únavová poškození od
proměnných účinků zatížení provozního. Pokud by celý nosný prvek byl navržen
přesně na účinky extrémního zatížení, samozřejmě s příslušnou rezervou spolehli-
vosti návrhu, pak oslabení trhlinou negativně ovlivní jeho návrhový stav.

Poškození únavovou trhlinou je závislé na počtech cyklů rozkmitu napětí, což
představuje časový faktor v průběhu spolehlivosti po celou návrhovou životnost.
Předpokládá se, že poruchovost narůstá s časem (evidentně např. při korozi) a spo-
lehlivost tedy klesá. Zahrne-li se do poruchovosti i možné šíření únavové trhliny,
pak je ho potřebné sledovat a ohraničit největším přípustným oslabením. Toto
oslabení je odvozeno od přípustného rozměru únavové trhliny, jež v sobě zahrnuje
bezpečnostní požadavky na dosažení kritické trhliny, která může být odvozená
od křehkého lomu, ale pro ocelové konstrukce významněji od lomu houževnatého.
Příčinou tohoto typu degradace nosného prvku v čase je nahodilá existence inici-
ační trhliny a její růst vlivem proměnných účinků zatížení. Následkem je oslabení
prvku navrženého na účinky extrémního zatížení v průběhu stabilního narůstání
trhliny až po přípustný rozměr trhliny (acceptable size), který v čase jeho dosažení
je limitním pro zachování požadované spolehlivosti. Přípustnou únavovou trhlinu
lze charakterizovat jako rozměr, který na průřezech a prvcích ocelových konstrukcí
a mostů navržených na kombinace extrémních účinků zatížení může být vlivem je-
jich postupné degradace dosažen při dodržení podmínek požadované spolehlivosti
na konci návrhové doby života konstrukce. Šíření únavových trhlin je sledováno
jedním jejich rozměrem. Oslabení se ale váže na celou plochu trhliny, která je
tvarově odlišná např. pro trhliny šířící se z povrchu nebo z okraje (viz kap. 4.1.3).

Složité a náročné postupy sledování šíření trhlin po přípustný rozměr zatím
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nebyly propracovány pro všeobecné (normové) použití. Potřebné použití pravdě-
podobnostních přístupů pro sledování rychlosti růstu únavové trhliny po její pří-
pustný rozměr vyplývá z nejistot ve stanovení vstupních proměnných veličin a nut-
ností sledování hladiny spolehlivosti [8]. Rozhodujícími vstupy u rozměrů trhliny
jsou její iniciační rozměr a přípustný rozměr. Definování přípustného rozměru je
podmínkou nutnou, ne však postačující, protože dominantní pro růst trhliny je
stanovení iniciačního rozměru. Tento stav řeší normové přístupy zavedením dvou
metod normového posuzování ocelových konstrukcí na únavu. Odvíjí se v pod-
statě od dosti pracného opracovávání míst náchylných na únavové poškození při
zhotovování konstrukcí. Vzniklé neopracované vady mohou být iniciačními trh-
linami. Metoda bezpečné životnosti opracování vyžaduje a nepředpokládá šíření
trhlin z iniciačních rozměrů, což neznamená, že trhlina v průběhu návrhové doby
života konstrukce nemůže vzniknout. Nesmí být ale větší, než trhlina přípustná.
Metoda přípustného poškození už možnosti svého poškození prozrazuje již ve svém
názvu, ale jen za všeobecně formulovaných podmínek. Připouští dosažení přípust-
ného rozměru trhliny v průběhu návrhové doby životnosti konstrukce. Původcem je
právě možná neodstraněná vada, která se stává iniciační trhlinou. Její předpoklá-
daný rozměr nebo neexistenci má odhalit zpracovaný systém prohlídek konstrukce
(podobně jako např. v [161, 166]). Význam těchto prohlídek je výrazně větší než
u běžných prohlídek. Týká se to individuálně stanovených časů a nároků na kvalitu
prohlídek.

Následující výklad je zaměřen na objasnění a konkretizování některých nor-
mových požadavků, umožňujících dosáhnout požadované spolehlivosti při použití
metody přípustných poškození. Uvádí metodiku Přímého Optimalizovaného Prav-
děpodobnostního Výpočtu - POPV pro sledování šíření trhliny po rozměr, který
je zpřesněným přípustným rozměrem pro reálné konstrukční detaily uváděné už
např. v [1, 22], ale v podmínkách deterministického pojetí.

4.1.2 Pravděpodobnostní přístup k problematice
šíření únavové trhliny

Nejčastější oblastí vzniku únavové trhliny je mostovka železničních nebo silničních
mostů. Závažným podnětem pro vznik únavové trhliny je skutečnost, že jeden
cyklus zatížení představuje každá kolová síla. Navíc je účinek zatížení výraznější
v případě velmi blízkého uložení konstrukčního prvku k působišti zatížení [136].

Významným faktorem, který se na vzniku únavové trhliny podílí, je způsob
provedení svaru, spojený se vznikem vlastních pnutí i iniciační trhliny vlivem ne-
kvalitního opracování. V místech náhlé změny průřezu (obr. 4.1) se mohou na
únavovém poškození podílet i rozdíly v průběhu napětí reálného, které vykazuje
špičky v místě svaru, a napětím uvažovaného v návrhu (rovnoměrné napětí v pás-
nici) [137, 138].

Problematika je v dalším textu sledovaná ve dvou vzájemně se ovlivňujících
částech: pravděpodobnostním řešení šíření únavové trhliny a nejistotách při sta-
novení veličin vstupujících do výpočtu. Pro podchycení šíření únavových trhlin
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Obr. 4.1 Detail mostní konstrukce, který je náchylný na únavové poškození

jsou důležité tři jejich rozměry. Prvním je iniciační rozměr , druhým měřitelný
a třetím významným rozměrem je rozměr přípustný - konečný, zaznamenaný před
porušením formou křehkého nebo houževnatého lomu.

Únavová trhlina oslabující konstrukční prvek o určitou plochu je při sledováni
růstu popisovaná jen jedním celkovým rozměrem 𝑎. Pro popis růstu trhliny se
nejčastěji používá metoda lineárně pružné lomové mechaniky (např. [7]), která
definuje vztah mezi rychlostí šíření trhliny d𝑎

d𝑁 a rozkmitem koeficientu intenzity
napětí Δ𝐾 v čele trhliny Paris-Erdoganovou rovnicí [155]:

d𝑎

d𝑁
= 𝐶 · (△𝐾)𝑚 , (4.1)

kde 𝐶 a 𝑚 jsou materiálové konstanty, 𝑎 je rozměr (délka) trhliny a 𝑁 je počet
zatěžovacích cyklů. Předpokladem pro stabilní šíření únavové trhliny je existence
iniciační trhliny 𝑎0 v místě koncentrace napětí, které se může nacházet např. na
okraji nebo na povrchu nosného prvku.

Při výchozím předpokladu, že prvotní je návrh konstrukce na účinky extrém-
ního zatížení s následným posudkem únavové odolnosti, pak v řešené pravděpo-
dobnostní úloze může být rezerva spolehlivosti v souladu s kap. 2.2.3 vyjádřena ve
tvaru:

𝑍 = 𝑅 − 𝑆 , (4.2)
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kde 𝑅 je náhodně proměnná odolnost prvku a 𝑆 představuje náhodně proměnné
účinky extrémního zatížení. Pokud na takto navržený prvek působí provozní zatí-
žení, mohou nastat následující případy (obr. 4.2):
a) bezpečná životnost - únavové účinky nedegradují prvek únavovou trhlinou;
b) přípustná poruchovost - únavové účinky degradují prvek a snižují jeho únos-

nost;
c) přípustná poruchovost - únavové účinky vyjádřené změnami napětí.

Obr. 4.2 Rezerva spolehlivosti ve vztahu k návrhovým a provozním účinkům zatí-
žení
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Ve výpočtovém modelu šíření únavové trhliny je sledováno napětí, přičemž při
vzniku největší přípustné trhliny je odolnost konstrukce 𝑅 reprezentována napětím
na mezi kluzu 𝑓𝑦, která je neměnná. Tento názornější přístup c) byl upřednostněn
před přístupem b), neboť vyjadřuje nelineární nárůst obou napětí na oslabovaném
prvku.

Podmínka pro stanovení přípustné délky trhliny 𝑎𝑎𝑐 se s použitím (4.1) vyjádří:

𝑁 = 1
𝐶

∫︁ 𝑎𝑎𝑐

𝑎0

d𝑎

△𝐾𝑚
> 𝑁𝑡𝑜𝑡 , (4.3)

kde 𝑁 je počet cyklů pro zvětšení trhliny z velikosti iniciační 𝑎0 do přípustné 𝑎𝑎𝑐,
𝑁𝑡𝑜𝑡 je počet cyklů za dobu celé životnosti. Vztah (4.3) je nepoužitelný, neboť
iniciační rozměr trhliny není znám [178].

Vztah pro rychlost šíření únavové trhliny (4.1) se musí pro sledovaný účel upra-
vit. Rozkmit koeficientu intenzity napětí Δ𝐾 lze při známém rozkmitu špiček
napětí Δ𝜎 vyjádřit vztahem:

Δ𝐾 = Δ𝜎 ·
√

𝜋 · 𝑎 · 𝐹 (𝑎) , (4.4)

kde 𝐹 (𝑎) je tzv. kalibrační funkce, která sleduje průběh šíření trhliny, jež se při
změně počtu cyklů z 𝑁1 na 𝑁2 rozšíří z délky 𝑎1 na 𝑎2. Úpravou (4.1) s využi-
tím (4.4) lze pak získat upravený vztah:∫︁ 𝑎2

𝑎1

d𝑎[︀√
𝜋 · 𝑎 · 𝐹 (𝑎)

]︀𝑚 =
∫︁ 𝑁2

𝑁1

𝐶 · (△𝜎)𝑚 d𝑁 . (4.5)

Pokud se délka trhliny 𝑎1 rovná počáteční velikosti trhliny 𝑎0 (předpokládaný
rozměr iniciační trhliny v pravděpodobnostním pojetí), a 𝑎2 naopak konečné -
přípustné délce trhliny 𝑎𝑎𝑐 (rozměr přípustné trhliny, nahrazující rozměr kritický
𝑎𝑐𝑟 v případě, kdy trhlina končí křehkým lomem), levou stranu rovnice (4.5) lze
pak považovat za náhodně proměnnou odolnost konstrukce 𝑅(𝑎𝑎𝑐):

𝑅(𝑎𝑎𝑐) =
∫︁ 𝑎𝑎𝑐

𝑎0

d𝑎[︀√
𝜋 · 𝑎 · 𝐹 (𝑎)

]︀𝑚 . (4.6)

Obdobně lze také určit náhodně proměnnou odolnost konstrukce 𝑅(𝑎𝑑), kdy se
délka trhliny 𝑎2 ve vztahu (4.5) rovná měřitelnému rozměru únavové trhliny 𝑎𝑑.

Lze také definovat akumulaci účinků zatížení (náhodně proměnné účinky ex-
trémního zatížení), která je za předpokladu 𝑁1 = 𝑁0 a 𝑁2 = 𝑁 identická s pravou
stranou rovnice (4.5):

𝑆 =
∫︁ 𝑁

𝑁0

𝐶 · (△𝜎)𝑚 d𝑁 = 𝐶 · (△𝜎)𝑚 · (𝑁 − 𝑁0) , (4.7)

kde 𝑁 je celkový počet rozkmitů špiček napětí Δ𝜎 při nárůstu velikosti trhliny
z 𝑎0 na 𝑎𝑎𝑐, 𝑁0 představuje počet rozkmitů v čase inicializace únavové trhliny
(většinou je roven nule).
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Rezerva spolehlivosti 𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 může být definována následujícím způsobem:

𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙(X) = 𝑅(𝑎𝑎𝑐) − 𝑆 , (4.8)

kde X je vektor náhodných fyzikálních vlastností - mechanických vlastnosti mate-
riálu, geometrie konstrukce, účinků zatížení a také rozměrů únavové trhliny [86].

Pravděpodobnostní analýzou rezervy spolehlivosti 𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 ve vztahu (4.8) je
možno získat výslednou pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓 :

𝑝𝑓 = 𝑃 (𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙(X) 5 0) = 𝑃 (𝑅(𝑎𝑎𝑐) − 𝑆 5 0) . (4.9)

Samotný pravděpodobnostní výpočet pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 na zá-
kladě (4.9) lze provést s využitím dostupného softwaru, aplikujícího např. metodu
POPV (viz kap. 4.1.4) nebo simulační metodu Monte Carlo (např. [40, 170, 182,
183]).

Stanovení času prohlídek s využitím podmíněné pravděpodobnosti

Vzhledem k nejistotě, která souvisí s předpokládaným rozměrem iniciační trhliny
v pravděpodobnostním výpočtu příp. zda iniciační trhlina vůbec existuje, a dal-
ším nepřesnostem, které vstupují do pravděpodobnostního výpočtu sledování růstu
únavové trhliny, je významná cílená časově stanovená kontrola velikosti už zamě-
řitelné trhliny. Rozměr přípustné trhliny ovlivňuje stanovení času prohlídky kon-
strukce. Analýza výsledků prohlídky konstrukce pak při nezjištění únavových trhlin
vede k podmíněné pravděpodobnosti jejich vzniku (např. [172, 178, 179, 180, 181]).

S růstem únavové trhliny lze definovat náhodné jevy, které mohou nastat v li-
bovolném čase „𝑡“ během životnosti konstrukce:

∙ Jev 𝑈(𝑡): V čase „𝑡“ nebyla zjištěna žádná únavové trhlina, takže veli-
kost únavové trhliny 𝑎(𝑡) ještě nedosáhla měřitelnou velikost 𝑎𝑑 (detectable),
takže platí:

𝑎(𝑡) < 𝑎𝑑 , (4.10)

∙ Jev 𝐷(𝑡): V čase „𝑡“ byla zjištěna únavová trhlina, jejíž velikost 𝑎(𝑡) ale
zatím nedosáhla přípustnou velikost 𝑎𝑎𝑐, takže platí:

𝑎𝑑 5 𝑎(𝑡) < 𝑎𝑎𝑐 , (4.11)

∙ Jev 𝐹 (𝑡): V čase „𝑡“ byla zjištěna porucha, neboť velikost únavové trhliny
𝑎(𝑡) dosáhla přípustnou velikost 𝑎𝑎𝑐 a platí:

𝑎𝑎𝑐 5 𝑎(𝑡) . (4.12)

Nezjištění trhliny v čase „𝑡“ může znamenat i případ, že v sledovaném kon-
strukčním prvku se nešíří žádná únavová trhlina, resp. se jedná o počáteční stadium
nukleace (vznik trhliny v materiálu) únavové trhliny, s čímž lomová mechanika
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neuvažuje. V případě nezjištění únavové trhliny lze předpokládat, že trhlina se
v daném prvku ve skutečnosti vyskytuje, avšak její velikost je natolik malá, že ji
není možné za daných podmínek zjistit.

Na základě výše definovaných jevů je možno určit následující pravděpodob-
nosti:

∙ Pravděpodobnost nezjištění trhliny v čase „𝑡“, tj. pravděpodobnost, že veli-
kost únavové trhliny 𝑎(𝑡) ještě nedosáhla měřitelnou velikost 𝑎𝑑

𝑃 (𝑈(𝑡)) = 𝑃 (𝑎(𝑡) < 𝑎𝑑) , (4.13)

∙ Pravděpodobnost zjištění trhliny v čase „𝑡“ o velikosti 𝑎(𝑡) menší než je
přípustná velikost 𝑎𝑎𝑐

𝑃 (𝐷(𝑡)) = 𝑃 (𝑎𝑑 5 𝑎(𝑡) < 𝑎𝑎𝑐) , (4.14)

∙ Pravděpodobnost poruchy v čase „𝑡“, tj. pravděpodobnost, že velikost úna-
vové trhliny 𝑎(𝑡) dosáhla přípustnou velikost 𝑎𝑎𝑐

𝑃 (𝐹 (𝑡)) = 𝑃 (𝑎𝑎𝑐 5 𝑎(𝑡)) . (4.15)

Tyto tři jevy tvoří úplný prostor jevů, které mohou nastat v čase „𝑡“, a platí
tedy:

𝑃 (𝑈(𝑡)) + 𝑃 (𝐷(𝑡)) + 𝑃 (𝐹 (𝑡)) = 1 . (4.16)

Pravděpodobný průběh nárůstu únavové trhliny lze schématicky znázornit (viz
obr. 4.3).

Pravděpodobnosti v rovnicích (4.13) až (4.15) je možno vyčíslit v libovolném
čase „𝑡“ např. s využitím metody Přímého Optimalizovaného Pravděpodobnost-
ního Výpočtu - POPV. Pravděpodobnostní výpočet probíhá ve zvolených časových
krocích, přičemž jeden časový krok se rovná obvykle jednomu roku životnosti kon-
strukce. V okamžiku, kdy pravděpodobnost poruchy 𝑃 (𝐹 (𝑡)) dosáhne předepsa-
nou návrhovou hodnotu 𝑝𝑑, je navržena prohlídka konstrukce, která je zaměřena
na zjištění únavové trhliny v příslušném konstrukčním prvku. Výsledek prohlídky
poskytuje informaci o skutečném stavu konstrukce, který může být zakomponován
do dalšího pravděpodobnostního výpočtu. Výsledkem prohlídky v čase „𝑡𝐼 “ tedy
může být jeden ze tří uvedených jevů. Na základě výsledné prohlídky v čase „𝑡𝐼 “
je možno vyjádřit pravděpodobnost vzniku těchto jevů v čase 𝑇 > 𝑡𝐼 s využitím
věty o podmíněné pravděpodobnosti (pravděpodobnost jevu 𝐴 za podmínky, že
nastal jev 𝐵, def. 2.4, resp. věta 2.6):

𝑃 (𝐴 | 𝐵) = 𝑃 (𝐴 ∩ 𝐵)
𝑃 (𝐵) , (4.17)

kde 𝑃 (𝐵) ̸= 0.
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Obr. 4.3 Pravděpodobnostní průběh nárůstu únavové trhliny v čase

Za předpokladu, že v čase „𝑡𝐼 “ nastal jev 𝑈 , je pak možno definovat:

𝑃 (𝑈(𝑇 ) | 𝑈(𝑡𝐼)) = 𝑃 (𝑈(𝑇 ) ∩ 𝑈(𝑡𝐼))
𝑃 (𝑈(𝑡𝐼)) = 𝑃 (𝑈(𝑇 ))

𝑃 (𝑈(𝑡𝐼))

𝑃 (𝐷(𝑇 ) | 𝑈(𝑡𝐼)) = 𝑃 (𝐷(𝑇 ) ∩ 𝑈(𝑡𝐼))
𝑃 (𝑈(𝑡𝐼))

𝑃 (𝐹 (𝑇 ) | 𝑈(𝑡𝐼)) = 𝑃 (𝐹 (𝑇 ) ∩ 𝑈(𝑡𝐼))
𝑃 (𝑈(𝑡𝐼))

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭
∑︁

= 1 . (4.18)

Za předpokladu, že v čase „𝑡𝐼 “ nastal jev 𝐷, je možno obdobně definovat:

𝑃 (𝑈(𝑇 ) | 𝐷(𝑡𝐼)) = 𝑃 (𝑈(𝑇 ) ∩ 𝐷(𝑡𝐼))
𝑃 (𝐷(𝑡𝐼)) = 𝑃 ({∅})

𝑃 (𝐷(𝑡𝐼)) = 0

𝑃 (𝐷(𝑇 ) | 𝐷(𝑡𝐼)) = 𝑃 (𝐷(𝑇 ) ∩ 𝐷(𝑡𝐼))
𝑃 (𝐷(𝑡𝐼))

𝑃 (𝐹 (𝑇 ) | 𝐷(𝑡𝐼)) = 𝑃 (𝐹 (𝑇 ) ∩ 𝐷(𝑡𝐼))
𝑃 (𝐷(𝑡𝐼))

⎫⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎭
∑︀

= 1

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭
∑︁

= 1 . (4.19)

Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

DSpace VŠB-TUO http://hdl.handle.net/10084/110988 Vloženo do DSpace 4.3.2016



120 Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet (POPV) - aplikace

Za předpokladu, že v čase „𝑡𝐼 “ nastal jev 𝐹 , je pak možno definovat:

𝑃 (𝑈(𝑇 ) | 𝐹 (𝑡𝐼)) = 𝑃 (𝑈(𝑇 ) ∩ 𝐹 (𝑡𝐼))
𝑃 (𝐹 (𝑡𝐼)) = 𝑃 ({∅})

𝑃 (𝐹 (𝑡𝐼)) = 0

𝑃 (𝐷(𝑇 ) | 𝐹 (𝑡𝐼)) = 𝑃 (𝐷(𝑇 ) ∩ 𝐹 (𝑡𝐼))
𝑃 (𝐹 (𝑡𝐼)) = 𝑃 ({∅})

𝑃 (𝐹 (𝑡𝐼)) = 0

𝑃 (𝐹 (𝑇 ) | 𝐹 (𝑡𝐼)) = 𝑃 (𝐹 (𝑇 ) ∩ 𝐹 (𝑡𝐼))
𝑃 (𝐹 (𝑡𝐼)) = 𝑃 (𝐹 (𝑡𝐼))

𝑃 (𝐹 (𝑡𝐼)) = 1

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭
∑︁

= 1 . (4.20)

Pro stanovení doby následující prohlídky je podstatné určit podmíněné prav-
děpodobnosti 𝑃 (𝐹 (𝑇 ) | 𝑈(𝑡𝐼)), resp. 𝑃 (𝐹 (𝑇 ) | 𝐷(𝑡𝐼)), které lze s využitím věty
o úplné pravděpodobnosti 2.5 (např. [178, 179]) vyjádřit:

𝑃 (𝐹 (𝑇 ) | 𝑈(𝑡𝐼)) = 𝑃 (𝐹 (𝑇 )) − 𝑃 (𝐹 (𝑡𝐼)) − 𝑃 (𝐷(𝑡𝐼)) · 𝑃 (𝐹 (𝑇 ) | 𝐷(𝑡𝐼))
𝑃 (𝑈(𝑡𝐼)) (4.21)

a

𝑃 (𝐹 (𝑇 ) | 𝐷(𝑡𝐼)) = 𝑃 (𝐹 (𝑇 )) − 𝑃 (𝐹 (𝑡𝐼)) − 𝑃 (𝑈(𝑡𝐼)) · 𝑃 (𝐹 (𝑇 ) | 𝑈(𝑡𝐼))
𝑃 (𝐷(𝑡𝐼)) . (4.22)

Pokud není brána v úvahu možná redistribuce napětí z místa oslabeného trh-
linou, je v praktických případech rychlost nárůstu trhliny v rozsahu měřitelných
hodnot obvykle již poměrně vysoká. V případě nalezení únavové trhliny během
prohlídky konstrukce se zvolí buď sledování bezpečného růstu trhliny nebo zásah,
který další růst únavové trhliny zpomalí nebo zastaví. Pro potřeby efektivního na-
časování termínů následujících prohlídek má největší význam vztah (4.21), který
určuje pravděpodobnost poruchy v čase 𝑇 > 𝑡𝐼 za předpokladu, že během poslední
prohlídky nebyla na sledovaném místě nalezena únavová trhlina. Z tohoto vztahu je
zřejmé jaký vliv na výsledek pravděpodobnostního výpočtu mají vzájemné poměry
mezi třemi uvažovanými velikostmi trhliny - iniciačním (počátečním), měřitelným
a přípustným rozměrem únavové trhliny.

Pravděpodobnosti v rovnici (4.21) lze vyčíslit v libovolném čase 𝑇 > 𝑡𝐼 např.
s využitím dostupného softwaru metodou POPV [129, 141, 176, 177] nebo me-
todou Monte Carlo (srovnání výsledků dosažených oběma metodami s poněkud
odlišnými vstupními parametry bylo provedeno např. v [179]). Pokud pravděpo-
dobnost poruchy 𝑃 (𝐹 (𝑇 ) | 𝑈(𝑡𝐼)) dosáhne předepsanou návrhovou hodnotu 𝑝𝑑, je
navržena další prohlídka zaměřená na zjištění únavové trhliny v příslušném kon-
strukčním prvku. Výsledkem prohlídky může být opět jeden ze tří uvedených jevů
s odpovídající pravděpodobností. Celý výpočet lze tímto způsobem opakovat za
účelem správného načasování dalších prohlídek konstrukce.

4.1.3 Aplikace teoretického řešení šíření únavové trhliny
Podle polohy iniciační trhliny je možné šíření trhliny sledovat z okraje (obr. 4.4)
nebo povrchu (obr. 4.5). Tyto případy jsou co do četnosti, významu i koncentrace
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napětí nejvýznamnější lokalitou nebezpečí vzniku únavového poškození na ocelo-
vých konstrukcích a mostech [168]. Oba případy se odlišují vytvářením oslabující
plochy při šíření trhliny a kalibrační funkcí 𝐹 (𝑎).

Obr. 4.4 Charakteristický případ šíření únavové trhliny z okraje

Šíření únavové trhliny z okraje

V publikacích [173, 174, 175, 176, 218] byla jako příklad ukázky pravděpodob-
nostního výpočtu provedena analýza podélníku železničního mostu, který již byl
v minulosti pravděpodobnostně zpracován metodou využívající simulační techniku
Monte Carlo [40, 170, 182, 183]. Nedokonalost konstrukčního spoje je dána zejména
zanedbáním vlivu ohybového momentu v místě připojení. Nosnou částí je pouze
stěna podélníku. Způsob šíření této únavové trhliny z okraje lze vyjádřit kalibrační
funkcí ze vztahů (4.4), (4.5) a (4.6) ve tvaru polynomu 4. stupně:

𝐹 (𝑎) = 1, 12 − 1, 39 · 𝑎

𝑏
+ 7, 32 ·

(︁𝑎

𝑏

)︁2
− 13, 8 ·

(︁𝑎

𝑏

)︁3
+ 14, 0 ·

(︁𝑎

𝑏

)︁4
, (4.23)

kde 𝑎 je délka trhliny, 𝑏 je výška stěny ℎ𝑤 (v daném případě byla hodnota ℎ𝑤 =
= 400 mm).
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Obr. 4.5 Charakteristické případy šíření únavové trhliny z povrchu

Obr. 4.6 Únavová trhlina v detailu připojení podélníku na příčník
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Pro další aplikace teoretického řešení byl po provedených studiích vybrán detail
na spodní převážně tažené pásnici mostu z [35], jenž způsobuje výraznou koncen-
traci napětí (uprostřed rozpětí spojitého spřaženého ocelobetonového dálničního
mostu o šesti polích se čtyřmi ocelovými nosníky je přivařená pásnice příčného
prvku - viz obr. 4.6).

V daném případě nabývá kalibrační funkce 𝐹 (𝑎) tvaru:

𝐹 (𝑎) = 1, 12 − 0, 231 · 𝑎

𝑏
+ 10, 55 ·

(︁𝑎

𝑏

)︁2
− 21, 72 ·

(︁𝑎

𝑏

)︁3
+ 30, 39 ·

(︁𝑎

𝑏

)︁4
, (4.24)

kde 𝑎 je délka únavové trhliny a 𝑏 šířka pásnice 𝑏𝑓 (v tomto případě je 𝑏𝑓 =
= 400 mm) (např. [12, 22]).

Obdélníkovou plochu trhliny 𝐴𝑡𝑐 (viz obr. 4.4) oslabující pásnici tloušťky 𝑡𝑓 je
pak možno předpokládat ve tvaru:

𝐴𝑡𝑐 = 𝑎 · 𝑡𝑓 . (4.25)

Je-li návrhové napětí v pásnici 𝜎max zvětšené vlivem oslabení původní průře-
zové plochy 𝐴, pak musí platit:

𝜎max · 𝐴𝑓

𝐴𝑓 − 𝐴𝑡𝑐
5 𝑓𝑦 , (4.26)

kde 𝑓𝑦 je napětí na mezi kluzu. Úpravou vztahů (4.25) a (4.26) lze získat vztah
pro výpočet přípustné velikosti trhliny 𝑎𝑎𝑐:

𝑎𝑎𝑐 = 𝑏𝑓 ·
(︂

1 − 𝜎max

𝑓𝑦

)︂
. (4.27)

Rozměr únavové trhliny z okraje 𝑎𝑎𝑐 je během jejího nárůstu omezen shora
limitní hodnotou:

𝑎𝑎𝑐 5 0, 4 · 𝑏𝑓 , (4.28)
po jejíž překročení se nárůst únavové trhliny již chová odlišně.

Šíření únavové trhliny z povrchu

Obdobný přístup lze využít i při stanovení přípustné velikosti trhliny šířící se
z povrchu, kterou však lze analyticky vyjádřit obtížně, neboť trhlina mění svůj tvar
v průběhu svého růstu. Podle [160] se její tvar nahrazuje semieliptickou křivkou
s délkou poloos 𝑎 (hloubka trhliny) a 𝑐 (polovina šířky trhliny) - viz obr. 4.5. Plocha
povrchové trhliny je v závislosti na počtu zatěžovacích cyklů 𝑁 dána rovnicí:

𝐴𝑐𝑟(𝑁) = 1
2 · 𝜋 · 𝑎𝑁 · 𝑐𝑁 . (4.29)

Při růstu únavové trhliny z povrchu již tedy nestačí sledovat změnu pouze
jednoho rozměru trhliny, jak je tomu u trhliny šířící se z okraje. Tvar trhliny je
nutno analyzovat ve směru obou poloos 𝑎 a 𝑐 (např. podle [12]).
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Koeficient intenzity napětí 𝐾 je obecně vyjádřen rovnicí, která vyplývá ze
superpozice účinků namáhání tahem a ohybem:

𝐾 =
√

𝜋 · 𝑎 · [𝜎𝑚 · 𝐹 (𝑎)𝑚 · 𝑀(𝑎)𝑚 + 𝜎𝑏 · 𝐹 (𝑎)𝑏 · 𝑀(𝑎)𝑏] , (4.30)

kde 𝜎𝑚 je normálové napětí vyvolané osovým namáháním - tahem, 𝜎𝑏 je normá-
lové napětí vyvolané ohybem, 𝐹 (𝑎)𝑚 je kalibrační funkce pro normálové napětí
vyvolané osovým namáháním - tahem, 𝐹 (𝑎)𝑏 je kalibrační funkce pro normálové
napětí vyvolané ohybem, 𝑀(𝑎)𝑚 je korekce zohledňující nelineární špičku napětí
od účinků tahu a 𝑀(𝑎)𝑏 je korekce zohledňující nelineární špičku napětí od účinků
ohybu.

Pro ocelové svařované dvouose symetrické profily tvaru I, kde únavová trhlina
vzniká ve spodní tažené pásnici, lze účinek od ohybu zanedbat. Pásnice je pak
namáhaná pouze normálovým napětím od osového namáhání - tahem 𝜎𝑚 = 𝜎.
Rovnice (4.30) se pak zjednoduší a lze ji vyjádřit ve tvaru:

Δ𝐾 = Δ𝜎 ·
√︂

𝜋 · 𝑎

Φ · 𝐹 (𝑎) , (4.31)

kde Φ je tvarový součinitel pro eliptickou trhlinu, který obecně nabývá tvaru:

Φ =
∫︁ 𝜋

2

0

√︃[︂(︁𝑎

𝑐

)︁2
· sin2 𝜃 + cos2 𝜃

]︂
d𝜃 . (4.32)

Tvarový součinitel Φ byl empiricky odvozen např. v [213]:

Φ = 1 + 1, 464 ·
(︁𝑎

𝑐

)︁1,65
. (4.33)

Kalibrační funkci 𝐹 (𝑎) je možno vyjádřit ve všeobecném tvaru:

𝐹 (𝑎) = 𝑀 · 𝑆 =
[︃

𝑀1 + 𝑀2 ·
(︂

𝑎

𝑡𝑓

)︂2
+ 𝑀3 ·

(︂
𝑎

𝑡𝑓

)︂4
]︃

· 𝑆 , (4.34)

kde
𝑀1 = 1, 13 − 0, 09 ·

(︁𝑎

𝑐

)︁
, (4.35)

𝑀2 = −0, 54 + 0, 89
0, 2 +

(︁𝑎

𝑐

)︁ , (4.36)

𝑀3 = 0, 5 − 1
0, 65 +

(︁𝑎

𝑐

)︁ + 14 ·
(︁

1 − 𝑎

𝑐

)︁24
. (4.37)

Součinitel 𝑆 je tvořen:
𝑆 = 𝑔 · 𝑓 · 𝑓𝑤 , (4.38)
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kde

𝑔 = 1 +
[︃

0, 1 + 0, 35 ·
(︂

𝑎

𝑡𝑓

)︂2
]︃

· (1 − sin 𝜃)2 , (4.39)

𝑓 = 4

√︂(︁𝑎

𝑐

)︁2
· sin2 𝜃 + cos2 𝜃 , (4.40)

𝑓𝑤 =

√︃
sec
(︂

𝜋 · 𝑐

𝑏𝑓
·
√︂

𝑎

𝑡𝑓

)︂
, (4.41)

kde 𝜃 je geometrický parametr podle obr. 4.5. Pro velké šířky 𝑏𝑓 platí, že 𝑓𝑤 = 1.
Nárůst únavové trhliny z povrchu je ve směru poloosy 𝑎 závislý od nárůstu

trhliny ve směru poloosy 𝑐. Rychlost šíření trhliny je dána vztahem (4.1). V [209] je
uvedena rovnice pro výpočet přírůstku hloubky trhliny Δ𝑎 v závislosti na přírůstku
šířky trhliny Δ𝑐:

Δ𝑎 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
1[︃

1, 1 + 0, 35 ·
(︂

𝑎

𝑡𝑓

)︂2
·
√︂

𝑎

𝑐

]︃
⎫⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎭

𝑚

· Δ𝑐 . (4.42)

Rozměry trhliny 𝑎 a 𝑐 jsou během jejich nárůstu omezeny shora limitními
hodnotami:

2 · 𝑐 5 0, 4 · 𝑏𝑓 , 𝑎 5 0, 8 · 𝑡𝑓 , (4.43)

po jejichž překročení se již nárůst únavové trhliny chová odlišně.
Publikace [209] rovněž uvádí výsledný vztah vzájemné závislosti rozměrů 𝑎 a 𝑐:

𝑐(𝑎) = 0, 3027 · 𝑎2

𝑡𝑓
+ 1, 0202 · 𝑎 + 0, 00699 · 𝑡𝑓 . (4.44)

Při stanovení přípustného rozměru trhliny z povrchu 𝑎𝑎𝑐 je nutno vyjít z upra-
veného vztahu (4.26):

𝜎max · 𝐴𝑓

𝐴𝑓 − 𝐴𝑐𝑟(𝑁) 5 𝑓𝑦 → 𝐴𝑐𝑟(𝑁) = 𝐴𝑓 ·
(︂

1 − 𝜎max

𝑓𝑦

)︂
, (4.45)

kde 𝐴𝑐𝑟(𝑁) je plocha trhliny podle (4.29).
Úpravou (4.45) s využitím (4.44) pak vychází:

𝜎max · 𝑏𝑓 · 𝑡𝑓

𝑏𝑓 · 𝑡𝑓 − 1
2 · 𝜋 · 𝑎 ·

(︂
0, 3027 · 𝑎2

𝑡𝑓
+ 1, 0202 · 𝑎 + 0, 00699 · 𝑡𝑓

)︂ 5 𝑓𝑦 , (4.46)
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nebo

1
2 ·𝜋·𝑎·

(︂
0, 3027 · 𝑎2

𝑡𝑓
+ 1, 0202 · 𝑎 + 0, 00699 · 𝑡𝑓

)︂
−𝑏𝑓 ·𝑡𝑓 ·

(︂
1 − 𝜎max

𝑓𝑦

)︂
= 0 . (4.47)

Přímé explicitní vyjádření velikosti trhliny z povrchu 𝑎 je obtížné. Pro výpočet
přípustného rozměru trhliny 𝑎𝑎𝑐 je pak nutno využít numerický iterační postup,
při kterém je také nutno brát v úvahu omezení dané vztahy (4.43).

4.1.4 Pravděpodobnostní výpočet metodou POPV
Pro pravděpodobnostní výpočet únavové odolnosti ocelové konstrukce s uvažová-
ním vzniku únavových trhlin z okraje i povrchu byla využita metoda Přímého
Optimalizovaného Pravděpodobnostního Výpočtu - POPV.

Při řešení šíření únavových trhlin byly vstupní veličiny vyjádřeny determinis-
ticky i náhodně s variabilní hodnotou. Geometrický tvar konstrukce ve sledovaném
místě, mez kluzu použitého materiálu 𝑓𝑦, nominální návrhové napětí extrémních
účinků 𝜎, materiálové konstanty 𝑚 a 𝐶 i konstantní rozkmit napětí Δ𝜎, který byl
získán z měřených spekter odezvy zatížení pro běžný provoz (např. [179]), jsou
reálné vstupní parametry. Další vstupní údaje jsou již veličiny nepřesné, s náhod-
ným charakterem, vyjádřené parametrickým rozdělením. Patří k nim předpoklad
délky zaměřitelné trhliny 𝑎𝑑 = 10 mm, počet cyklů zatížení za rok „těžkých“ vo-
zidel 𝑁 = 1 · 106 a především velikost a přesné místo výskytu iniciační trhliny 𝑎0.
S ohledem na opracování detailu přípoje příčné pásnice byla pro výpočet zvolena
střední hodnota 𝑎0 = 0, 2 mm s log-normálním rozdělením (převzato z [169]). Pře-
hled veškerých vstupních údajů je uveden v tab. 4.1 (veličiny náhodné s variabilní
hodnotou) a tab. 4.2 (veličiny vyjádřené deterministicky). Požadovaná spolehli-
vost je vyjádřena v současnosti v inženýrské praxi používaným indexem spoleh-
livosti 𝛽 = 2, což přibližně odpovídá návrhové pravděpodobnosti poruchovosti
𝑝𝑑 = 0, 02277.

Pravděpodobnostní výpočet šíření únavových trhlin z okraje

Výpočet byl nejprve proveden pro značnou náročnost pravděpodobnostního řešení
pouze pro deterministicky zadané hodnoty napětí na mezi kluzu materiálu 𝑓𝑦

a nominálního napětí v pásnici 𝜎, kdy obě veličiny byly vyjádřeny pouze svou
střední hodnotou (dále označeno jako varianta řešení I.). Při zadání zbývajících
vstupních parametrů podle tab. 4.1 a tab. 4.2 pak byla získána deterministická
hodnota přípustného rozměru trhliny 𝑎𝑎𝑐 = 114, 29 mm, která je v souladu s ome-
zením podle (4.28):

𝑎𝑎𝑐 5 0, 4 · 𝑏𝑓 = 160 mm . (4.48)
Pravděpodobnostní výpočet přípustného rozměru trhliny 𝑎𝑎𝑐 byl nakonec pro-

veden i pro stochasticky zadanou hodnotu napětí na mezi kluzu materiálu 𝑓𝑦

a nominální napětí v pásnici 𝜎 podle tab. 4.1 (dále označeno jako varianta ře-
šení II.). V daném případě bylo nutné vyřešit vztah (4.27), jehož výsledkem je
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Parametrické rozdělení
Veličina Parametry

Typ Střední
hodnota

Směrodatná
odchylka

Rozkmit špiček napětí Δ𝜎 [MPa] Normální 30 3

Celkový počet rozkmitů špiček
napětí za jeden rok 𝑁 [-]

Normální 106 105

Mez kluzu materiálu 𝑓𝑦 [MPa] Lognormální 280 28

Nominální napětí v pásnici 𝜎
[MPa]

Normální 200 20

Počáteční velikost trhliny 𝑎0
[mm]

Lognormální 0, 2 0, 05

Nejmenší měřitelný rozměr trh-
liny 𝑎𝑑 [mm]

Normální 10 0, 6

Tab. 4.1 Přehled variabilních vstupních veličin vyjádřených histogramem

Veličina Hodnota
Materiálová konstanta 𝑚 3
Materiálová konstanta 𝐶 2, 2 · 10−13

Šířka pásnice 𝑏𝑓 [mm] 400
Tloušťka pásnice 𝑡𝑓 [mm] 25
Návrhová pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑑 0, 02277

Tab. 4.2 Přehled deterministicky zadaných vstupních veličin

histogram přípustného rozměru trhliny 𝑎𝑎𝑐, jenž je omezen ve svém minimu hod-
notou 𝑎0 (např. pokud 𝜎 = 𝑓𝑦 nebo 𝑎𝑎𝑐 5 𝑎0 a odolnost konstrukce 𝑅 je tedy
nulová) a ve svém maximu hodnotou podle vztahu (4.28). Výsledný histogram
přípustného rozměru trhliny 𝑎𝑎𝑐 je pak zobrazen na obr. 4.7, přičemž je na něm
patrná zejména zvýšená pravděpodobnost výskytu hodnoty maximální dané ome-
zením (4.28), ale i hodnoty minimální (0 5 𝑎𝑎𝑐 5 𝑎0).

Pravděpodobnostní výpočet šíření únavové trhliny z okraje metodou POPV
s využitím programu ProbCalc pak spočívá nejprve v určení odolností konstrukce
𝑅(𝑎𝑑) a 𝑅(𝑎𝑎𝑐) s využitím levé strany rovnice (4.5) s příslušnou hodnotou horní
meze integrálu 𝑎2 a vztahu (4.24). Výsledné histogramy pro obě varianty řešení
jsou pak pro odolnost konstrukce 𝑅(𝑎𝑑) uvedeny na obr. 4.8, resp. pro 𝑅(𝑎𝑎𝑐) na
obr. 4.9.
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Obr. 4.7 Histogram přípustného rozměru trhliny 𝑎𝑎𝑐 s rozsahem 0 až 0, 4 · 𝑏𝑓 ,
vypočtený pro stochasticky zadané hodnoty napětí na mezi kluzu 𝑓𝑦 i nominální
napětí v pásnici 𝜎

a) výpočetní varianta I. (deterministická hod-
nota napětí na mezi kluzu 𝑓𝑦 a nominálního
napětí v pásnici 𝜎)

b) výpočetní varianta II. (stochastické vyjád-
ření napětí na mezi kluzu 𝑓𝑦 i nominálního na-
pětí v pásnici 𝜎)

Obr. 4.8 Histogram odolnosti konstrukce 𝑅(𝑎𝑑)
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a) výpočetní varianta I. (deterministická hod-
nota napětí na mezi kluzu 𝑓𝑦 a nominálního
napětí v pásnici 𝜎)

b) výpočetní varianta II. (stochastické vyjád-
ření napětí na mezi kluzu 𝑓𝑦 i nominálního na-
pětí v pásnici 𝜎)

Obr. 4.9 Histogram odolnosti konstrukce 𝑅(𝑎𝑎𝑐)

Poznámka 4.1. Samotný výpočet odolností konstrukce 𝑅(𝑎𝑎𝑐), resp. 𝑅(𝑎𝑑) byl
proveden s využitím dynamických knihoven vytvořených v programovacím jazyce
Delphi a následně připojených k programu ProbCalc ([208] a kap. 3.7.4). V edi-
tačním řádku textového editoru výpočetního modelu je pak nutno zadat pouze
název výsledné proměnné (např. 𝑅) a za rovnítkem seznam vstupních náhodných
proměnných oddělených čárkami, se kterými se vytvořená dynamická knihovna vy-
volává (např. 𝑎0, 𝑎𝑎𝑐). Tímto způsobem lze provádět pravděpodobnostní výpočty
i s relativně složitým výpočetním modelem s využitím dostupných numerických
metod. Numericky byl takto řešen např. integrál (4.6) se spodní mezí 𝑎0 a horní
mezí 𝑎𝑎𝑐 lichoběžníkovou metodou.

Další veličinou určující spolehlivost konstrukce je účinek zatížení 𝑆, který lze
určit na základě vztahu (4.7), přičemž do výpočtu vstupuje dvojice deterministicky
zadaných materiálových charakteristik a dvojice náhodných proměnných – rozkmit
špiček napětí Δ𝜎 [MPa] a jejich celkový počet 𝑁 . Výsledný histogram akumulace
účinků zatížení 𝑆 za 54 let provozu konstrukce je zobrazen na obr. 4.10.

Závěrečná část pravděpodobnostního výpočtu šíření únavové trhliny z okraje
spočívá v určení pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 podle vztahu (4.9) pro jednotlivé
roky provozu konstrukce. Na obr. 4.11 jsou uvedeny histogramy rezervy spolehli-
vosti 𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 určené pro odolnost kosntrukce 𝑅(𝑎𝑑) podle obou výpočetních variant.
Pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓 se pak určí z části histogramu, pro níž platí 𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 5 0.
Obdobně jsou pro obě výpočetní varianty určeny histogramy rezervy spolehlivosti
𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 s odolností konstrukce 𝑅(𝑎𝑎𝑐) – viz obr. 4.12. Z obrázků je patrné, že výpo-
četní varianta II. (se stochasticky vyjádřenou hodnotou napětí na mezí kluzu 𝑓𝑦

a nominálním napětím v pásnici 𝜎) vede k vyšším hodnotám pravděpodobnosti
poruchy a je tedy z hlediska spolehlivosti konstrukce méně příznivá.
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Obr. 4.10 Histogram akumulace účinku zatížení 𝑆 pro celkový počet rozkmitů
špiček napětí za 54 let (výstup z programu HistAn)

a) výpočetní varianta I. (deterministická hod-
nota napětí na mezi kluzu 𝑓𝑦 a nominálního na-
pětí v pásnici 𝜎) a výsledná pravděpodobnost
poruchy 𝑃 (𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 5 0) = 7, 32850.10−2

b) výpočetní varianta II. (stochasticky vyjád-
řená hodnota napětí na mezi kluzu 𝑓𝑦 i no-
minálního napětí v pásnici 𝜎) a výsledná
pravděpodobnost poruchy 𝑃 (𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 5 0) =
= 7, 76732.10−2

Obr. 4.11 Histogram rezervy spolehlivosti 𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 = 𝑅(𝑎𝑑) − 𝑆 po 54 letech provozu
(výstup z programu HistOp)
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a) výpočetní varianta I. (deterministická hod-
nota napětí na mezi kluzu 𝑓𝑦 a nominálního
napětí v pásnici 𝜎) a výsledná pravděpodob-
nost poruchy 𝑃 (𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 5 0) = 1, 55517.10−2

b) výpočetní varianta II. (stochasticky vyjád-
řená hodnota napětí na mezi kluzu 𝑓𝑦 i no-
minálního napětí v pásnici 𝜎) a výsledná
pravděpodobnost poruchy 𝑃 (𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 5 0) =
= 2, 47303.10−2

Obr. 4.12 Histogram rezervy spolehlivosti 𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 = 𝑅(𝑎𝑎𝑐)−𝑆 po 54 letech provozu
(výstup z programu HistOp)

Poznámka 4.2. K výpočetní variantě II. (stochastické vyjádření napětí na mezi
kluzu 𝑓𝑦 i nominálního napětí v pásnici 𝜎) je rovněž nutno podotknout, že prav-
děpodobnost poruchy 𝑝𝑓 je nenulová již v nultém roce provozu konstrukce, jelikož

𝑝𝑓 = 𝑃 (𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙(X) 5 0) = 𝑃 (𝑅 − 𝑆 5 0) = 𝑃 (𝑓𝑦 5 𝜎) = 7, 173 · 10−3 , (4.49)

což lze určit např. programem HistOp (kap. 3.7.3) (viz obr. 4.13).

Takto stanovené pravděpodobnosti poruchy slouží k určení pravděpodobnosti
náhodných jevů 𝑈 , 𝐷 a 𝐹 , které mohou nastat v libovolném čase „𝑡“ během
životnosti konstrukce, a jsou definovány vztahy (4.10), (4.11) a (4.12) [130, 140,
141]. Pravděpodobnosti výskytu těchto náhodných jevů byly vypočteny pro každý
rok životnosti konstrukce a jsou pro čas 𝑡 = 30 až 120 let zobrazeny na obr. 4.14
(výpočetní varianta I.) a obr. 4.15 (výpočetní varianta II.).

Na obr. 4.15 je patrný hlavní rozdíl mezi oběma výpočetními variantami, který
spočívá v nenulové velikosti pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 (pravděpodobnost jevu
𝐹 ) již na začátku provozu konstrukce, což bylo určeno již vztahem (4.49).

Na základě výpočtu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 (pravděpodobnost jevu 𝐹 )
a zadání požadované spolehlivosti pak lze stanovit i dobu první prohlídky na
mostě. Požadovaná spolehlivost byla vyjádřená návrhovou pravděpodobností po-
ruchovosti 𝑝𝑑 = 0, 02277 z tab. 4.2.

Na obr. 4.16 je zobrazen graf závislosti pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 na le-
tech provozu konstrukce pro obě výpočetní varianty. Pro daný případ řešeného
ocelového mostu byla určena doba první prohlídky mostní konstrukce zaměřené
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Obr. 4.13 Histogram rezervy spolehlivosti 𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 výpočetní varianty II. pro nultý
rok provozu konstrukce s vypočtenou pravděpodobností poruchy 𝑝𝑓 = 7, 173·10−3.
(výstup z programu HistOp)

na sledování vzniku únavové trhliny z okraje, která byla ve výpočetní variantě I.
stanovena na 57. rok provozu mostu, u výpočetní varianty II. pak vzhledem ke
zvýšeným pravděpodobnostem poruchy o 3 roky dříve, tedy na 54. rok provozu
konstrukce.

Na grafu obr. 4.16 je opět patrný hlavní rozdíl mezi oběma výpočetními vari-
antami. Zatímco ve výpočetní variantě I. pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓 postupně
vzrůstá od nulové hodnoty v počátku provozu konstrukce, výpočetní varianta II.
již vykazuje nenulovou pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓 v nultém roce provozu podle
výrazu (4.49) a provozem v dalších letech se tato pravděpodobnost dále zvyšuje.

Vypočtené pravděpodobnosti náhodných jevů 𝑈 , 𝐷 a 𝐹 jsou výchozím pod-
kladem pro určení dalších prohlídek mostu s využitím podmíněné pravděpodob-
nosti popsané v kap. 4.1.2. V případě nezaměření trhliny během první prohlídky
mostu je následující prohlídka stanovena u výpočetní varianty I. na 70. rok provozu
konstrukce a následně při nezjištění trhliny na 76. rok provozu mostu. Po tomto
roce se již intervaly prohlídek výrazně zmenšují (79., 81., 83., 85. rok provozu)
a nevyskytne-li se trhlina v 85. roce provozu konstrukce, dá se předpokládat, že
pokud nenastaly změny ve vstupních veličinách (zejména v intenzitě a účinnosti
provozního zatížení), předpokládaná střední hodnota počáteční trhliny je menší
než 0,2 mm nebo se žádná únavová trhlina nevyskytuje.
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Obr. 4.14 Pravděpodobnosti jevů 𝑈 , 𝐷 a 𝐹 v závislosti na letech provozu mostu
(v období mezi 30. a 120. rokem) pro výpočetní variantu I. (deterministická zadaná
hodnota meze kluzu 𝑓𝑦 i nominálního napětí v pásnici 𝜎)

Obr. 4.15 Pravděpodobnosti jevů 𝑈 , 𝐷 a 𝐹 v závislosti na letech provozu mostu
(v období mezi 30. a 120. rokem) pro výpočetní variantu II. (stochasticky zadaná
hodnota meze kluzu 𝑓𝑦 i nominálního napětí v pásnici 𝜎)
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Obr. 4.16 Závislost pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 na letech provozu mostu (30 až
120 let), potřebná pro stanovení doby první prohlídky mostní konstrukce (výpo-
četní varianta I. – 57. rok, výpočetní varianta II. – 54. rok)

Výpočetní varianta II. vedla k zvýšeným hodnotám pravděpodobnosti poruchy
a tudíž i navržené prohlídky mostní konstrukce vycházejí v porovnání s výpočetní
variantou I. na dřívější termíny během životnosti mostu. V případě nezaměření
trhliny během první prohlídky mostu je následující prohlídka stanovena u výpo-
četní varianty II. na 66. rok provozu konstrukce a následně při nezjištění trhliny
na 73. rok provozu mostu. Po tomto roce se již intervaly prohlídek rovněž výrazně
zkracují (77., 80., 82. a 84. rok provozu mostu).

Graficky vyjádřené výsledky výpočtu stanovených prohlídek konstrukce meto-
dou POPV jsou pak zobrazeny pro výpočetní variantu I. na obr. 4.17, resp. pro
výpočetní variantu II. na obr. 4.18.

Pravděpodobnostní výpočet šíření únavových trhlin z povrchu

Při pravděpodobnostním stanovení přípustného rozměru únavové trhliny z povrchu
𝑎𝑎𝑐 byly využity vztahy (4.46) a (4.47). Výpočet byl nejprve proveden pro značnou
náročnost pravděpodobnostního řešení pouze pro deterministicky zadanou mez
kluzu materiálu 𝑓𝑦 a nominální napětí v pásnici 𝜎, kdy byly obě veličiny vyjádřeny
pouze svou střední hodnotou (dále označeno jako varianta řešení I.). Při zadání
zbývajících vstupních parametrů podle tab. 4.1 a tab. 4.2 pak byla získána deter-
ministická hodnota přípustného rozměru trhliny 𝑎𝑎𝑐 = 35, 38 mm, která vzhledem
k omezení podle (4.43) stanovuje přípustný rozměr únavové trhliny z povrchu pro
daný případ na hodnotu:

𝑎𝑎𝑐 = 0, 8 · 𝑡𝑓 = 20 mm . (4.50)
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Obr. 4.17 Závislost pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 na letech provozu mostu (30 až
120 let) pro výpočetní variantu I. a stanovení doby prohlídek mostu

Obr. 4.18 Závislost pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 na letech provozu mostu (30 až
120 let) pro výpočetní variantu II. a stanovení doby prohlídek mostu

Pravděpodobnostní výpočet přípustného rozměru trhliny 𝑎𝑎𝑐 byl nakonec pro-
veden i pro stochasticky zadanou mez kluzu materiálu 𝑓𝑦 a nominální napětí
v pásnici 𝜎 podle tab. 4.1 (dále označeno jako varianta řešení II.), přičemž bylo
nutné iteračně řešit nerovnici danou vztahem (4.46). Výsledkem je histogram pří-
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pustného rozměru trhliny 𝑎𝑎𝑐, jenž je omezen ve svém minimu hodnotou 𝑎0 (např.
pokud 𝜎 = 𝑓𝑦 nebo 𝑎𝑎𝑐 5 𝑎0 a odolnost konstrukce 𝑅 je tedy nulová) a ve svém
maximu hodnotou podle vztahu (4.50) (viz obr. 4.19). Je na něm patrná zejména
zvýšená pravděpodobnost výskytu hodnoty minimální (0 5 𝑎𝑎𝑐 5 𝑎0) i maximální
(𝑎𝑎𝑐 = 0, 8 · 𝑡𝑓 , vztah (4.43)).

Obr. 4.19 Histogram přípustného rozměru trhliny 𝑎𝑎𝑐 s rozsahem 0 až 0, 8 · 𝑡𝑓 ,
vypočtený pro stochasticky zadanou mez kluzu 𝑓𝑦 a nominální napětí v pásnici 𝜎

V dané variantě řešení je opět nutno zmínit, že pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓

je nenulová již v nultém roce provozu konstrukce (viz vztah (4.49) a obr. 4.13).
Pravděpodobnostní výpočet šíření únavových trhlin z povrchu pak dále spočívá

v určení odolností konstrukce 𝑅(𝑎𝑑) a 𝑅(𝑎𝑎𝑐) s využitím levé strany rovnice (4.5)
s příslušnou hodnotou horní meze integrálu 𝑎2 a vztahů (4.31) a (4.34). Výsledné
histogramy pro obě varianty řešení jsou pak pro odolnost konstrukce 𝑅(𝑎𝑑) uve-
deny na obr. 4.20, resp. pro 𝑅(𝑎𝑎𝑐) na obr. 4.21.

Další veličinou, určující šíření únavových trhlin v konstrukci, je účinek zatí-
žení 𝑆, který lze stanovit pro každý rok provozu konstrukce s využitím pravé
strany výrazu (4.5). Při jeho určení vstupuje do výpočtu dvojice histogramů - roz-
kmit špiček napětí Δ𝜎 [MPa] a počet rozkmitů špiček napětí 𝑁 za dané období
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a) výpočetní varianta I. (deterministická hod-
nota napětí na mezi kluzu 𝑓𝑦 a nominálního
napětí v pásnici 𝜎)

b) výpočetní varianta II. (stochastické vyjád-
ření napětí na mezi kluzu 𝑓𝑦 i nominálního na-
pětí v pásnici 𝜎)

Obr. 4.20 Histogram odolnosti konstrukce 𝑅(𝑎𝑑)

a) výpočetní varianta I. (deterministická hod-
nota napětí na mezi kluzu 𝑓𝑦 a nominálního
napětí v pásnici 𝜎)

b) výpočetní varianta II. (stochastické vyjád-
ření napětí na mezi kluzu 𝑓𝑦 i nominálního na-
pětí v pásnici 𝜎)

Obr. 4.21 Histogram odolnosti konstrukce 𝑅(𝑎𝑎𝑐)

provozu konstrukce z tab. 4.1 a dvojice deterministicky zadaných materiálových
charakteristik 𝑚 a 𝐶 z tab. 4.2. Histogram účinku zatížení 𝑆 se zadanou hodnotou
počtu rozkmitů špiček napětí např. za 111 let provozu je zobrazen na obr. 4.22.

Závěrečná část výpočtu spočívá v určení pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 pro
jednotlivé roky provozu konstrukce. Na obr. 4.23 jsou uvedeny histogramy rezervy
spolehlivosti 𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 určené pro odolnost konstrukce 𝑅(𝑎𝑑) podle obou výpočetních
variant. Pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓 pak vychází z části daného histogramu, pro
níž platí 𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 5 0. Obdobně jsou pro obě výpočetní varianty určeny histogramy
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Obr. 4.22 Histogram akumulace účinku zatížení 𝑆 pro celkový počet rozkmitů
špiček napětí za 111 let (výstup z programu HistAn)

rezervy spolehlivosti 𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 s odolností konstrukce 𝑅(𝑎𝑎𝑐), které jsou zobrazeny na
obr. 4.24. Výpočetní varianta II. (se stochasticky vyjádřenou hodnotou napětí na
mezí kluzu 𝑓𝑦 a nominálním napětím v pásnici 𝜎) vede podobně jako u výpočtu
šíření únavové trhliny z okraje k vyšším pravděpodobnostem poruchy a z hlediska
spolehlivosti konstrukce je méně příznivá.

Takto stanovené pravděpodobnosti poruchy slouží k určení pravděpodobnosti
náhodných jevů 𝑈 , 𝐷 a 𝐹 , které mohou nastat v libovolném čase „𝑡“ během
životnosti konstrukce, a jsou definovány vztahy (4.10), (4.11) a (4.12). Pravděpo-
dobnosti výskytu těchto náhodných jevů byly vypočteny pro každý rok životnosti
konstrukce a jsou pro čas 𝑡 = 70 až 120 let zobrazeny na obr. 4.25 (výpočetní
varianta I.) a obr. 4.26 (výpočetní varianta II.).

Na obr. 4.26 je patrný hlavní rozdíl mezi oběma výpočetními variantami,
který spočívá v nenulové velikosti pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 (pravděpodob-
nost jevu 𝐹 ) na začátku provozu konstrukce, což bylo také určeno vztahem (4.49).

Na základě výpočtu pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 (pravděpodobnost jevu 𝐹 )
a zadání požadované spolehlivosti pak lze stanovit i dobu první prohlídky na
mostě. Požadovaná spolehlivost byla vyjádřená návrhovou pravděpodobností po-
ruchovosti 𝑝𝑑 = 0, 02277 z tab. 4.2.

Na obr. 4.27 je zobrazen graf závislosti pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 na le-
tech provozu konstrukce pro obě výpočetní varianty. Pro daný případ řešeného
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a) výpočetní varianta I. (deterministická hod-
nota napětí na mezi kluzu 𝑓𝑦 a nominálního na-
pětí v pásnici 𝜎) a výsledná pravděpodobnost
poruchy 𝑃 (𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 5 0) = 2, 52624.10−2

b) výpočetní varianta II. (stochasticky vyjád-
řená hodnota napětí na mezi kluzu 𝑓𝑦 i no-
minálního napětí v pásnici 𝜎) a výsledná
pravděpodobnost poruchy 𝑃 (𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 5 0) =
= 3, 15638.10−2

Obr. 4.23 Histogram rezervy spolehlivosti 𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 = 𝑅(𝑎𝑑)−𝑆 po 111 letech provozu
(výstup z programu HistOp)

a) výpočetní varianta I. (deterministická hod-
nota napětí na mezi kluzu 𝑓𝑦 a nominálního na-
pětí v pásnici 𝜎) a výsledná pravděpodobnost
poruchy 𝑃 (𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 5 0) = 1, 68577.10−2

b) výpočetní varianta II. (stochasticky vyjád-
řená hodnota napětí na mezi kluzu 𝑓𝑦 i no-
minálního napětí v pásnici 𝜎) a výsledná
pravděpodobnost poruchy 𝑃 (𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 5 0) =
= 2, 38815.10−2

Obr. 4.24 Histogram rezervy spolehlivosti 𝑍𝑓𝑎𝑖𝑙 = 𝑅(𝑎𝑎𝑐)−𝑆 po 111 letech provozu
(výstup z programu HistOp)

ocelového mostu byla určena doba první prohlídky mostní konstrukce zaměřené
na sledování vzniku únavové trhliny z povrchu, která byla ve výpočetní variantě I.
stanovena na 115. rok provozu mostu, u výpočetní varianty II. pak vzhledem ke
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Obr. 4.25 Pravděpodobnosti jevů 𝑈 , 𝐷 a 𝐹 v závislosti na letech provozu mostu
(v období mezi 70. a 120. rokem) pro výpočetní variantu I. (deterministická zadaná
hodnota meze kluzu 𝑓𝑦 i nominálního napětí v pásnici 𝜎)

Obr. 4.26 Pravděpodobnosti jevů 𝑈 , 𝐷 a 𝐹 v závislosti na letech provozu mostu
(v období mezi 70. a 120. rokem) pro výpočetní variantu II. (stochasticky zadaná
hodnota meze kluzu 𝑓𝑦 i nominálního napětí v pásnici 𝜎)

zvýšeným pravděpodobnostem poruchy o 4 roky dříve, tedy na 111. rok provozu
konstrukce.

Na grafu obr. 4.27 je opět patrný hlavní rozdíl mezi oběma výpočetními vari-
antami. Zatímco ve výpočetní variantě I. pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓 postupně
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Obr. 4.27 Závislost pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 na letech provozu mostu (40
až 120 let) pro obě výpočetní varianty, potřebná pro stanovení doby první pro-
hlídky mostní konstrukce (výpočetní varianta I. - 115. rok, výpočetní varianta II.
- 111. rok)

vzrůstá od nulové hodnoty v počátku provozu konstrukce, výpočetní varianta II.
vykazuje nenulovou pravděpodobnost poruchy 𝑝𝑓 již v nultém roce provozu podle
vztahu (4.49) a provozem v dalších letech se tato pravděpodobnost dále zvyšuje.

V porovnání s šířením únavové trhliny z okraje se mj. potvrdila skutečnost,
že rychlost šíření únavové trhliny z povrchu je podstatně pomalejší [136, 139].
Vztáhne-li se rychlost šíření únavových trhlin k vypočtené době první prohlídky
konstrukce, která v souvislosti s únavovou trhlinou z okraje byla stanovena na
54. rok provozu konstrukce (výpočetní varianta II.), pak je šíření únavové trhliny
z povrchu více než dvakrát pomalejší [131, 132].

4.1.5 Pravděpodobnostní výpočet šíření únavových trhlin
s využitím programu FCProbCalc

Relativně složitý algoritmus metody POPV klade zvláštní nároky na teoretické
i uživatelské schopnosti počtáře. Je nutno znát alespoň v základních rysech pod-
statu algoritmu metody, což má vliv na způsob definování výpočetního modelu
a volbu vhodné optimalizační techniky. Tento nedostatek může být odstraněn
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v případě aplikačního softwaru vytvořeného „na míru“. Proto byl s využitím
dříve popsaných postupů vytvořen program FCProbCalc (zkratka Fatigue Crack
Probability Calculation [100, 103, 104, 105, 195], viz obr. 4.28), který v uživa-
telsky příjemném prostředí umožňuje provést pravděpodobnostní výpočet šíření
únavových trhlin z okraje a povrchu vedoucí k určení doby první prohlídky za-
měřené na únavové poškození konstrukce. Analýza výsledků prohlídky konstrukce
pak při nezjištění únavových trhlin vede v souladu se vztahem (4.21) k podmíněné
pravděpodobnosti jejich vzniku a určení času následných prohlídek.

Obr. 4.28 Pracovní plocha programu FCProbCalc pro zadání vstupních veličin

Program FCProbCalc umožňuje potřebné vstupní veličiny vyjádřit determinis-
ticky nebo stochasticky s využitím neparametrických (empirických) či parametric-
kých rozdělení pravděpodobnosti (viz obr. 4.28). Pro zadaný časový úsek pak lze
stanovit účinek zatížení 𝑆 podle vzorce (4.7), odolnosti konstrukce 𝑅(𝑎𝑑) a 𝑅(𝑎𝑎𝑐)
s využitím levé strany rovnice (4.5) s příslušnou hodnotou horní meze integrálu 𝑎2,
ale i pravděpodobnosti elementárních jevů 𝑈 , 𝐷 a 𝐹 definovaných vztahy (4.13)
až (4.15), které jsou výchozím pokladem pro stanovení času prohlídek.

Výpočet odolnosti konstrukce 𝑅(𝑎𝑑) a 𝑅(𝑎𝑎𝑐) lze v programu FCProbCalc pro-
vést pěti způsoby numerické integrace [102, 106, 107] (detailní popis těchto metod
pro numerické integrování viz např. [23]):

∙ Lichoběžníková metoda, u níž lze volit počet diferencí 𝑛 (přednastaveno
𝑛 = 1000),

∙ Simpsonova metoda, u které lze rovněž volit počet diferencí 𝑛 (předna-
staveno 𝑛 = 1000),
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∙ Rombergova metoda s možnosti volby parametru 𝑛 (přednastaveno 𝑛 =
= 10),

∙ Adaptivní metoda, u níž se zadává tolerance nepřesnosti 𝑡𝑜𝑙0 (přednasta-
veno 𝑡𝑜𝑙0 = 1 · 10−4),

∙ Gaussova kvadratura (pětibodová), přičemž se vzhledem k průběhu inte-
grované funkce řešený interval 𝑎0 až 𝑎𝑑, resp. 𝑎𝑎𝑐 rozdělí na tři samostatně
integrované subintervaly v relativně vyjádřeném rozsahu 0 až 0,01; 0,01 až
0,1 a 0,1 až 1, jak je například zřejmé na obr. 4.29 pro interval 𝑎0 až 𝑎𝑑.

Obr. 4.29 Rozmístění integračních bodů Gaussovy pětibodové kvadratury ve třech
subintervalech integrované funkce 𝑓(𝑎) v rozsahu 𝑎0 až 𝑎𝑑 (graf sestrojen pro
střední hodnoty vstupních náhodných veličin)

Dalšími volitelnými veličinami, které ovlivňují průběh pravděpodobnostního
výpočtu, je počet intervalů (tříd) 𝑁 každé vstupní veličiny a parametr 𝜀, ovlivňující
způsob omezení histogramů s parametrickým rozdělením pravděpodobnosti (viz
obr. 3.42, přednastavená hodnota 𝜀 = 1 · 10−8).

Při srovnávacím pravděpodobnostním výpočtu byl programem FCProbCalc
proveden posudek detailu dálničního ocelobetonového mostu v místě napojení
příčníku na podélník (viz obr. 4.6) se vstupními hodnotami, které jsou popsány
v kap. 4.1.4.

Při výpočtu byla použita adaptivní metoda numerické integrace s parametrem
𝑡𝑜𝑙0 = 1 · 10−4, počtem intervalů vstupních veličin 𝑁 = 100 a parametrem 𝜀 =
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= 1 · 10−8. Výpočet byl proveden pro únavové trhliny šířící se z okraje i povrchu
a směřoval k určení prohlídek posuzované mostní konstrukce.

Na obrázku 4.30 jsou uvedeny ukázky pracovní plochy programu FCProbCalc,
která obsahuje ikony pro zobrazení dílčích výsledných veličin, graf se závislostí
pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 na letech provozu konstrukce i vypočtený čas první
prohlídky.

a) šíření únavové trhliny z okraje b) šíření únavové trhliny z povrchu

Obr. 4.30 Pracovní plocha program FCProbCalc se zobrazenými výsledky

Na obr. 4.31 až 4.33 jsou uvedeny výsledné histogramy pro akumulaci účinků
zatížení 𝑆 v dobách první prohlídky i odolnosti konstrukce 𝑅(𝑎𝑑) a 𝑅(𝑎𝑎𝑐) - vždy
pro šíření únavové trhliny z okraje (vlevo) nebo z povrchu (vpravo).

a) pro 49 let provozu mostní konstrukce b) pro 110 let provozu mostní konstrukce

Obr. 4.31 Výsledný histogram akumulace účinku zatížení 𝑆

Obr. 4.34 pak pro oba typy šíření únavové trhliny (z okraje i povrchu) obsahuje
grafy s vypočtenými pravděpodobnostmi jevů 𝑈 , 𝐷 a 𝐹 definovaných vztahy (4.13)
až (4.15). Všechny tři jevy tvoří podle (4.16) úplný prostor všech možných jevů,
které mohou nastat v čase 𝑡, což je zřejmé i na grafech z obr. 4.34.
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a) únavová trhlina z okraje b) únavová trhlina z povrchu

Obr. 4.32 Výsledný histogram odolnosti posuzované mostní konstrukce 𝑅(𝑎𝑑)

a) únavová trhlina z okraje b) únavová trhlina z povrchu

Obr. 4.33 Výsledný histogram odolnosti posuzované mostní konstrukce 𝑅(𝑎𝑎𝑐)

a) únavová trhlina z okraje b) únavová trhlina z povrchu

Obr. 4.34 Graf vypočtených pravděpodobností elementárních jevů 𝑈 , 𝐷 a 𝐹 pro
0 až 150 let provozu konstrukce
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Výsledné časy první prohlídky i prohlídek následujících, které byly stanoveny
s využitím podmíněné pravděpodobnosti (4.21), jsou pro šíření únavové trhliny
z okraje uvedeny na obr. 4.35, pro šíření únavové trhliny z povrchu pak na obr. 4.36.
Oba obrázky obsahují tabulku s číselnými hodnotami výsledných časů prohlídek
a pravděpodobností jevů 𝑈 , 𝐷 a 𝐹 , ale také graf se závislostí pravděpodobnosti
poruchy 𝑝𝑓 na letech provozu mostu.

a) numerické výsledky b) grafické vyjádření

Obr. 4.35 Závislost pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 na letech provozu mostu při
pravděpodobnostním výpočtu šíření únavové trhliny z okraje (0 až 80 let) s při-
hlédnutím k podmíněné pravděpodobnosti a určení doby první i následujících pro-
hlídek mostní konstrukce

a) numerické výsledky b) grafické vyjádření

Obr. 4.36 Závislost pravděpodobnosti poruchy 𝑝𝑓 na letech provozu mostu při
pravděpodobnostním výpočtu šíření únavové trhliny z povrchu (0 až 150 let) s při-
hlédnutím k podmíněné pravděpodobnosti a určení doby první i následujících pro-
hlídek mostní konstrukce

Pro zvolenou adaptivní metodu numerické integrace se vstupním parametrem
𝑡𝑜𝑙0 = 1 · 10−4 jsou výsledné časy navrhovaných prohlídek uvedeny v tab. 4.3.

Zajímavé je srovnání vypočtených časů prohlídek v souvislosti s použitou nu-
merickou metodou pro integraci odolnosti konstrukce 𝑅 a zvoleným počtem in-
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Pořadové číslo Čas prohlídky v letech
prohlídky Únavová trhlina z okraje Únavová trhlina z povrchu

1. 49 110
2. 57 123
3. 61 131
4. 64 137
5. 67 142
6. 69 147
7. 71 nebyla určena
8. 72 nebyla určena
9. 73 nebyla určena
10. 74 nebyla určena

Tab. 4.3 Časy první i následujících prohlídek konstrukce při šíření únavových trhlin
z okraje a z povrchu vypočtené adaptivní metodou numerické integrace

Obr. 4.37 Výsledné časy první prohlídky zaměřené na šíření únavové trhliny
z okraje pro jednotlivé typy numerické integrace a zadané počty intervalů vstup-
ních náhodných veličin

tervalů vstupních náhodných proměnných. Na obr. 4.37 je možno shlédnout grafy
pro vypočtené časy první prohlídky mostní konstrukce zaměřené na šíření úna-
vové trhliny z okraje pro jednotlivé typy numerické integrace a počty intervalů
vstupních náhodných veličin (výpočet proveden pro implicitní hodnoty vstupních
parametrů jednotlivých numerických metod).
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Obr. 4.38 Strojový čas pravděpodobnostního výpočtu šíření únavové trhliny
z okraje pro jednotlivé typy numerické integrace a zadané počty intervalů vstup-
ních náhodných veličin

Při řešení pravděpodobnostních úloh je důležitým ukazatelem výpočtu i dosa-
žený strojový čas. Na jeho délku mají vliv zejména počty intervalů vstupních ná-
hodných veličin, což bylo pro implicitně zadané parametry použitých numerických
metod pro integraci odolnosti konstrukce 𝑅 analyzováno v grafu na obr. 4.38 (výpo-
čet byl proveden s implicitními hodnotami nastavení vstupních parametrů jednotli-
vých numerických metod na PC se specifikací: procesor Intel(R) Core(TM) i7-2600
CPU @ 3.40 GHz; operační systém MS Windows 7 64-bit SP1; FCProbCalc
verze 1.5.3). Je evidentní, že vzhledem k dosaženému strojovému času i výsled-
ného času první prohlídky konstrukce se jeví jako nejvíce efektivní výše popsaná
upravená Gaussova pětibodová kvadratura.

4.2 Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti ko-
tevní výztuže

Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti kotevní výztuže vyžaduje zpracovat:

∙ metodický postup navrhování této výztuže,
∙ databázi parametrů nezbytných pro pravděpodobnostní výpočty (soubory

náhodných veličin pro návrh kotev),
∙ softwarové prostředky pro pravděpodobnostní výpočty.
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4.2.1 Metodický postup návrhování kotevní výztuže
Metodických přístupů používaných k navrhování kotevní výztuže je celá řada
(např. [215, 217]). Velmi rozsáhlou oblast metod dimenzování kotevní výztuže
představují postupy, založené na empirických a analyticko-experimentálních me-
todách. Takzvané empiricko-analytické metody vycházejí zpravidla ze zjednoduše-
ných analytických řešení, zavádějí však do výpočtu součinitele, které jsou závislé na
relativně snadno zjistitelných parametrech. Patří k nim vlastnosti materiálu (v da-
ném případě hornin, jejichž vlastnosti se většinou zjišťují laboratorně), hloubka
pod povrchem charakterizující napěťový stav horninového masivu, ale i parame-
try zjistitelné pozorováním či měřením in situ. Zde jsou cenným zdrojem informací
výsledky měření konvergence, zjišťování pásma „nepružných deformací“ v okolí
důlního a podzemního díla, které může svou tíhou zatěžovat kotevní výztuž.

Empiricko-analytické metody mají sice omezenou platnost pro oblasti, kde byly
získány potřebné znalosti, lze je však po ověření či upřesnění potřebných údajů
aplikovat i v jiných podmínkách. Již desítky let se používají např. v uhelných dolech
v Ostravsko-karvinském revíru pro navrhování podpěrné výztuže dlouhých důlních
děl, ale také při navrhování svorníkové výztuže. Pro účely projektování samostatné
a kombinované svorníkové výztuže podzemních děl v OKR byl vyvinut výpočtový
soubor Anker [165].

Při navrhování svorníkové výztuže je pro dané podmínky nezbytné specifikovat:

∙ délku svorníků,
∙ jejich počet a rozmístění v okolí důlního nebo podzemního díla,
∙ parametry vlastních svorníků (druh, průměr, materiál, způsob kotvení, atd.).

Pro podmínky OKR bylo na základě rozsáhlých měření v důlních dílech odvo-
zeno [216], že konvergenci, tj. posunutí hornin do důlního díla, lze vypočíst podle
vztahu:

𝑢 = 0, 1 · 𝐵 ·
(︀
1 − 𝑒−0,015·𝑡)︀ ·

(︃
𝑒

1, 2 · 𝐻 − 𝑞
45 · 𝜎𝑟 − 1

)︃
. (4.51)

Ve vztahu (4.51) se vyskytují parametry charakterizující dané podmínky:

𝐻 . . . tzv. efektivní hloubka pod povrchem [m],
𝐵 . . . rozměr důlního díla (zpravidla šířka) [m],
𝑡 . . . čas [dny],
𝑞 . . . únosnost podpěrné výztuže [kNm−2],
𝜎𝑟 . . . redukovaná pevnost hornin [MPa].

Redukovaná pevnost nadložních hornin 𝜎𝑟 se stanoví následovně:

𝜎𝑟 = 𝛽 ·

𝑛∑︁
1

𝜎𝑑𝑖 · 𝑚𝑖

2 · 𝐵
, (4.52)
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kde 𝛽 je součinitel vrstevnatosti podle tab. 4.4, 𝜎𝑑𝑖 pevnost v jednoosém tlaku 𝑖-té
vrstvy a 𝑚𝑖 mocnost 𝑖-té vrstvy.

Počet
vrstev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

𝛽 1,0 0,95 0,90 0,86 0,82 0,79 0,76 0,73 0,71 0,70

Tab. 4.4 Součinitel vrstevnatosti 𝛽

Pásmo nepružných deformací 𝐵𝑛, které je podkladem pro specifikaci zatížení
a určení délky svorníku, se v minulosti zjišťovalo geofyzikálním a extenzometrickým
měřením. Po jeho vyhodnocení se ukázalo, že je lze určit z výsledků konvergenčních
měření ve tvaru (4.53) [216]:

𝐵𝑛 = 𝐾𝑛 · 𝐵0,4 · 𝑢0,6 . (4.53)

Po dosazení (4.51) do (4.53) a pro 𝑡 → ∞ je pak

𝐵𝑛 = 0, 251 · 𝐵 · 𝐾𝑛 ·

(︃
𝑒

1, 2 · 𝐻 − 𝑞
45 · 𝜎𝑟 − 1

)︃0,6

. (4.54)

Koeficient 𝐾𝑛 vyjadřující vztah mezi pásmem nepružných deformací v důlním
nebo podzemním díle o rozměru 𝐵 a konvergencí ve vztahu (4.53) byl v minulosti
vyhodnocen jedinou deterministickou hodnotou 𝐾𝑛 = 8, 3 [45, 47, 216]. Bylo tomu
tak proto, že s proměnlivou hodnotou nebo lépe řečeno se souborem proměnlivých
hodnot 𝐾𝑛 bylo obtížné či dokonce nemožné operativně počítat, i když byly k dis-
pozici. Podobně tomu bylo při výpočtech i v případě rozměru 𝐵 nebo redukované
pevnosti 𝜎𝑟, které se používaly jako deterministické hodnoty i přesto, že tomu tak
ve skutečnosti není.

Zatížení, které by měla kotevní výztuž přenášet, musí odpovídat rozsahu pásma
nepružných deformací 𝐵𝑛, tíze hornin 𝛾 a také určité samonosnosti horninových
vrstev, která v pásmu nepružných deformací existuje. Po dobrých zkušenostech
s aplikací geomechanického klasifikačního parametru 𝑅𝑀𝑅 podle [2] bylo zatížení
kotevní výztuže určeno vztahem z [91]:

𝑄 = 𝐵𝑛 · 𝐵 · 𝛾 · 100 − 𝑅𝑀𝑅

100 =

= 2, 511 · 𝐵2 · 𝛾 · 100 − 𝑅𝑀𝑅

100 · 𝐾𝑛 ·

(︃
𝑒

1, 2 · 𝐻 − 𝑞
45 · 𝜎𝑟 − 1

)︃0,6

.

(4.55)

Ve vztahu (4.55) je 𝛾 objemová hmotnost hornin v 103 [·kg/m3]. Zatížení 𝑄
pak představuje celkové zatížení svorníkové výztuže na běžný metr díla v [kN].
Kvalifikační parametr 𝑅𝑀𝑅 se vyhodnocuje podle [2].
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Posudek spolehlivosti svorníkové výztuže důlních děl je založen na analýze
rezervy spolehlivosti, jež je dána výrazem:

𝑍 = 𝑄𝑠𝑣 − 𝑄 , (4.56)

kde 𝑄𝑠𝑣 představuje únosnost svorníků a 𝑄 jejich zatížení na běžný metr díla.
Pro stanovení únosnosti svorníků 𝑄𝑠𝑣 se vychází ze vztahu:

𝑄𝑠𝑣 = 𝑛𝑠𝑣 · 𝑞𝑠𝑣 = 𝑛 · 𝑞𝑠𝑣

𝑑𝑠
= 𝑛 · 𝜋 · (𝑑1 − 𝑑2)2 · 𝜎𝑠𝑣

4 · 𝑑𝑠
, (4.57)

kde 𝑛𝑠𝑣 představuje celkový počet kotev na běžný metr díla, 𝑛 počet kotev v řadě
zpravidla kolmo na osu díla, 𝑞𝑠𝑣 únosnost jednoho svorníku, 𝑑1 vnější průměr
svorníku, 𝑑2 vnitřní průměr kotvy (svorníku), 𝑑𝑠 vzdálenost řad kotev a 𝜎𝑠𝑣 mezní
normálové napětí v jedné kotvě (svorníku).

Vedle zatížení, resp. požadované únosnosti kotevní výztuže je dalším důležitým
parametrem určení potřebné délky kotev. Délka kotev by měla odpovídat pásmu
nepružných deformací 𝐵𝑛 v okolí důlního či podzemního díla. Z praktických pozo-
rování a měření v důlních podmínkách se ukázalo, že při aplikaci kotevní výztuže
je konvergence do důlního díla menší než odpovídá vztahu (4.51), kdy se konver-
gence určuje v dílech vyztužených podpěrnou výztuží. Je tomu tak proto, že tato
výztuž vyvozuje odpor proti posunutí horninovému masivu až po vytvoření kon-
taktu hornina-výztuž, což je spojeno s většími deformačními projevy horninového
masivu než je tomu u kotevní výztuže. Ze srovnání deformačních projevů v dílech
vyztužených kotevní výztuží a hodnotou 𝑢 podle vztahu (4.51) byl získán soubor,
který umožňuje vypočíst délku kotev 𝑙 ve stropě díla [91] podle:

𝑙 = 0, 251 · 𝐾𝑛 · 𝐵 · 𝐾 ·

(︃
𝑒

1, 5 · 𝐻 − 𝑞
45 · 𝜎 − 1

)︃0,6

. (4.58)

Ve vztahu (4.58) představuje veličina 𝐾 soubor experimentálně získaných hod-
not, který je pracovně označován jako konvergenční součinitel, i když na rozdíl
od postupu aplikovaného v [165], kde byl deterministicky určen, má proměnlivý
charakter.

4.2.2 Databáze vstupních náhodných veličin
Jednotlivé databáze vstupních náhodných veličin byly sestaveny ze souborů mě-
ření realizovaných v laboratořích, u výrobců kotevních prvků a v dolech, kde byla
svorníková výztuž realizována. Šířka důlního díla, která závisí především na tech-
nologii ražení (výložníkové razicí stroje, trhací práce) byla podrobně měřena na
dolech v OKR v chodbách se svorníkovou výztuží. Databáze jednoosé pevnosti
a objemové hmotnosti hornin byly sestaveny z rozsáhlého laboratorního výzkumu
jader průzkumných vrtů z karbonského masivu provedeného ve VVUÚ Radvanice
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a v Ústavu geoniky AV ČR v posledních cca 40 letech. Rovněž hodnoty souči-
nitelů 𝐾 a 𝐾𝑛 vycházejí z rozsáhlých měření konvergencí v porubních chodbách
na dolech OKR realizovaných v minulosti VVUÚ Radvanice a Ústavem geoniky
AV ČR. Databáze tahové pevnosti kotevních prvků byla získána z archívu výrobce
Ankra Petřvald, přičemž měření byla provedena v laboratořích státních zkušebních
ústavů a Ústavu geoniky AVČR.

a) Histogram s neparametrickým (empirickým)
rozdělením pravděpodobnosti

b) Histogram parametrického rozdělení pravdě-
podobnosti

Obr. 4.39 Histogramy vyjadřující pevnost v tlaku karbonského pískovce [MPa]

Zpracované SW prostředky umožňují prvotní data zjištěná měřením sestavit do
histogramů a následně vyjádřit parametricky. Z desítek známých parametrických
rozdělení se přitom vyhodnotilo podle velikosti koeficientu determinace daného
vztahem (3.87) nejvhodnější rozdělení. Na obr. 4.39 vlevo je příklad histogramu
prvotních dat sestaveného ze 102 naměřených hodnot pevnosti v tlaku karbonského
pískovce. Na obr. 4.39 vpravo je zobrazeno parametrické vyhodnocení tohoto his-
togramu. Pro parametrické rozdělení Gamma (viz obr. 4.39 vpravo), které je v da-
ném případě nejvhodnější, je koeficient determinace roven hodnotě 0,951. Pokud
se zvolí jiné rozdělení, příp. větší počet tříd, což je možné, je hodnota koeficientu
determinace menší.

4.2.3 Program Anchor/Kotvení
Pro pravděpodobnostní posouzení spolehlivosti kotevní výztuže důlního díla byl
vytvořen program Anchor/Kotvení [194] aplikující metodu Přímého Optimalizo-
vaného Pravděpodobnostního výpočtu (POPV) [91]. Pracovní plocha tohoto pro-
gramu je zobrazena na obr. 4.40.

Do vstupního formuláře se zadávají hodnoty mající pravděpodobnostní charak-
ter, jako je šířka důlního díla 𝐵 (obr. 4.41), pevnost v jednoosém tlaku 𝜎𝑑 v jednot-
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Obr. 4.40 Pracovní plocha programu Anchor/Kotvení [194]

livých vrstvách, konvergenční součinitel 𝐾 (obr. 4.42), součinitel 𝐵𝑛 (obr. 4.43),
který umožňuje výpočet pásma nepružných deformací v nadloží důlního díla s vy-
užitím vztahu (4.53), objemová hmotnost hornin 𝛾, odpor podpěrné výztuže 𝑞
v případě kombinované výztuže a 𝜎𝑠𝑣 mezní normálové napětí (pevnost) svorníku.
K volbě uvedených veličin lze využít zpracované databáze, které jsou přístupné
zpracovaným programem. Obsahují na příklad histogramy pevnosti v jednoosém
tlaku zadávaných hornin ležících v nadloží důlního díla, výše uvedené součinitele
a další hodnoty.

Obr. 4.41 Histogram šířky důlního díla 𝐵 [m]
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Obr. 4.42 Histogram konvergenčního součinitele 𝐾

Obr. 4.43 Histogram součinitele 𝐵𝑛 pro výpočet pásma nepružných deformací

K deterministicky vyjádřeným vstupním veličinám patří součinitel vrstevna-
tosti 𝛽, který se vypočte automaticky podle počtu zadaných vrstev (podle tab. 4.4),
efektivní hloubka pod povrchem 𝐻, mocnosti jednotlivých vrstev hornin 𝑚𝑖, vnější
a vnitřní průměr svorníků 𝑑1 a 𝑑2 a vzdálenost řad kotev 𝑑𝑠. Celková mocnost za-
daných vrstev je přitom rovna součinu 2 · 𝐵.

V první etapě pravděpodobnostního výpočtu lze nejprve určit histogram redu-
kované pevnosti nadložních hornin 𝜎𝑟 podle vztahu (4.52) (obr. 4.44). Je potřebný
k výpočtu délky kotev a jejich zatížení včetně geomechanického klasifikačního ko-
eficientu 𝑅𝑀𝑅 stanoveného podle [2], pro jehož specifikaci slouží samostatná ta-
bulka programu (viz obr. 4.45).

Z histogramu redukované pevnosti hornin 𝜎𝑟 se vypočte histogram bodového
hodnocení pevnosti hornin podle vztahu:

𝐴 = −0, 0001 · 𝜎2
𝑟 + 0, 0816 · 𝜎𝑟 + 0, 9085 . (4.59)
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Obr. 4.44 Histogram redukované pevnosti nadložních hornin 𝜎𝑟 [MPa]

Obr. 4.45 Pracovní plocha programu s tabulkou pro stanovení geomechanického
klasifikačního koeficientu 𝑅𝑀𝑅 podle [2]

Dále se při výpočtu hodnotí kvalita jádrového vrtu, vzdálenost ploch nespoji-
tosti, charakter ploch nespojitosti, přítomnost a tlak podzemní vody a orientace
puklin vzhledem ke směru ražby. Výsledkem zpracování je histogram geomecha-
nického klasifikačního koeficientu 𝑅𝑀𝑅 (viz obr. 4.46).

V dalším výpočtu pak lze stanovit histogram pro délku navrhovaného svor-
níku 𝑙 podle vzorce (4.58). Z histogramu na obr. 4.47 např. vyplývá, že pro úroveň
spolehlivosti 0,95 je potřebná délka svorníku 1,75 m.
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Obr. 4.46 Histogram geomechanického klasifikačního koeficientu 𝑅𝑀𝑅

Obr. 4.47 Histogram délky svorníku 𝑙 [m]

Na obr. 4.48 je zobrazen histogram zatížení svorníku 𝑄 určeného podle vý-
razu (4.55). Únosnost svorníků 𝑄𝑠𝑣 se pak stanoví na základě vztahu (4.57) (viz
obr. 4.49). Histogramy 𝑄 a 𝑄𝑠𝑣 pak lze dosadit do vztahu (4.56) (viz obr. 4.50)
a provést výsledné pravděpodobnostní posouzení na základě určení pravděpodob-
nosti poruchy 𝑝𝑓 .

V daném případě byla výsledná pravděpodobnost poruchy rovna nule a pro
přísná kritéria uvedená v [200] by kotevní výztuž vyhovovala, neboť návrhová
pravděpodobnost 𝑝𝑑 pro zvýšenou úroveň spolehlivosti třídy RC3/CC3 s velkými
následky je rovna 8, 4 · 10−6 a podmínka spolehlivosti 𝑝𝑓 < 𝑝𝑑 ve výrazu (2.42) je
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Obr. 4.48 Histogram zatížení svorníků 𝑄 [kN/m]

Obr. 4.49 Histogram únosnosti svorníků 𝑄𝑠𝑣 [kN]

splněna. Počet ocelových kotev byl volen 5 ks na běžný metr díla a jejich průměr
činí 20 mm. Pokud by se volil menší počet kotev, např. 4, pak by situace byla
jiná, neboť při stejném průměru kotev a stejné oceli by platilo 𝑝𝑓 = 9, 11 · 10−6

(viz obr. 4.51). Podmínka spolehlivosti 𝑝𝑓 < 𝑝𝑑 by byla splněna pro obvyklou
úroveň spolehlivosti třídy RC2/CC2 se středními následky ve smyslu uvedeného
normového předpisu [200] s hodnotou návrhové pravděpodobnosti 𝑝𝑑 = 7, 2 · 10−5.

Předložený postup byl publikován v [87, 88, 89, 90, 91]. Umožňuje pravděpo-
dobnostně navrhovat a posuzovat spolehlivost kotevní výztuže dlouhých důlních
a podzemních děl. Předpokladem je ovšem dostatečná datová základna vstupních
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Obr. 4.50 Histogram rezervy spolehlivosti 𝑍 s výslednou pravděpodobností poru-
chy 𝑝𝑓 = 0 pro 5 kotev na běžný metr díla

Obr. 4.51 Histogram rezervy spolehlivosti 𝑍 s výslednou pravděpodobností poru-
chy 𝑝𝑓 = 9, 11 · 10−6 pro 4 kotvy na běžný metr díla

veličin včetně poznatků z praktické aplikace, neboť celou řadu vstupních údajů
nelze opírat pouze o modelování a měření v laboratoři. Posuzování a navrhování
kotevní výztuže pak lze s využitím programu Anchor/Kotvení realizovat velmi
operativně [121].
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Abstract

The objective of this monograph is to illustrate the current scope of the original
method - Direct Optimized Probabilistic Calculation – „DOProC“. The attention
is paid especially to reliability assessment of load carrying structures. After the
introduction (chapter 1), chapters 2.1 and 2.2 provide necessary overviews of basic
terms from the probability theory, mathematical statistics and reliability theory,
respectively. Chapter 2.3 introduces detailed information about currently used pro-
babilistic methods and procedures, which have been utilized so far for calculation
of failure probability in the load carrying structures under investigation.

Chapter 3 deals with the method of Direct Optimized Probabilistic Calculation
– „DOProC“, in detail. This probabilistic method presents a new computational
tool for solving probability problems. This calculation procedure consists, in par-
ticular, in the optimized method of numerical integration using the basic knowledge
of probability theory. It uses a purely numerical approach without Monte Carlo
method or any of the other simulation techniques or approximation methods. Ap-
plications of the „DOProC“ method leads in many cases to more accurate solu-
tion of probabilistic tasks, and, in some cases, to considerably faster completion of
computations. The input variables of calculations by „DOProC“ are particularly
statistically dependent and statistically independent random variables.

The calculation algorithm was programmed in multiple software applications
and has been successfully applied in solving a number of probabilistic tasks and
probabilistic reliability assessments of carrying structures. „DOProC“ method
has proved to be a good solution, among others, in fatigue crack progression in
constructions subjected to cyclical loads. Chapter 4.1 describes in detail and gi-
ves examples of the probabilistic assessment of a construction subject to fatigue
load. This information is used as a basis for proposing a system of inspections.
Application of „DOProC“ is also demonstrated by the probabilistic design me-
thodology of anchorage reinforcement in long mining and underground workings
(chapter 4.2).
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Abstrakt

Monografie ukazuje současné možnosti původní, nově vyvíjené pravděpodobnostní
metody Přímého Optimalizovaného Pravděpodobnostního Výpočtu (POPV) se
zaměřením na pravděpodobnostní posuzování spolehlivosti nosných konstrukcí.
Po úvodu (kapitola 1), nezbytném přehledu a následném vysvětlení základních
pojmů z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky (kapitola 2.1) a spoleh-
livosti (kapitola 2.2) je v kapitole 2.3 uveden přehled v současnosti používaných
pravděpodobnostních metod a výpočetních postupů, jež umožňují výpočet prav-
děpodobnosti poruchy u posuzovaných stavebních nosných konstrukcí.

Kapitola 3 se detailně zaobírá pravděpodobnostní metodou Přímého Optima-
lizovaného Pravděpodobnostního Výpočtu (POPV), která představuje nový výpo-
četní nástroj pro řešení pravděpodobnostních problémů. Tento výpočetní postup
spočívá zejména v optimalizovaném způsobu numerické integrace využívající zá-
kladní poznatky teorie pravděpodobnosti. Neaplikuje metodu Monte Carlo nebo
některou z dalších simulačních případně aproximačních metod. Aplikace POPV
vede v řadě případů k přesnějšímu řešení pravděpodobnostních úloh a v určitých
situacích i k mnohem rychlejšímu výpočtu než jiné postupy. Vstupními veličinami
výpočtů metodou POPV jsou zejména statisticky nezávislé a závislé náhodné ve-
ličiny.

Algoritmus výpočtu byl naprogramován v několika softwarových aplikacích
a byl úspěšně uplatněn při řešení mnoha pravděpodobnostních úloh a pravděpo-
dobnostních posudků spolehlivosti nosných konstrukcí. Uplatnění metodiky POPV
je demonstrováno na příkladech pravděpodobnostního řešení šíření únavových trh-
lin v cyklicky namáhaných konstrukcích, která vede k návrhu systému prohlídek
konstrukce (kapitola 4.1), a na metodice pravděpodobnostního návrhu kotevní vý-
ztuže dlouhých důlních a podzemních děl (kapitola 4.2).
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