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THE NUMERICAL MODELING OF INTERACTION VEHICLE AND BRIDGE 

Abstrakt 

Dynamická interakcia vozidlo – most predstavuje aktuálnu problematiku, ktorej sa venujú 
ľudia na viacerých pracoviskách. Pre riešenie takejto úlohy sa využívajú hlavne numerické metódy. 
Najznámejšou a najpoužívanejšou z nich je metóda konečných prvkov. Článok sa zaoberá 
numerickým modelovaním interakcie vozidlo – most v systéme ANSYS a zobrazuje vplyv rýchlosti 
vozidla na priehyb mosta v strede rozpätia.   
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Abstract 

Vehicle – bridge dynamic interaction represents the actual problem which is solved on many 
work places. Within the solution of the task the numerical methods are applied mainly. The Finite 
Element Method is the best-known and widely used. The submitted article is dedicated to the 
numerical modeling oh vehicle – bridge interaction problem in the environment of the system 
ANSYS and illustrates the influence of the speed of vehicle motion on the bridge mid-span 
deflection. 
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 1 ÚVOD 
Súčasný vývoj v danej problematike je zameraný hlavne na interakciu koľajových vozidiel 

a železničných mostov pri ktorých je dynamický účinok výrazne vyšší ako pri cestných mostoch [7]. 
Pri analýze interakcie mostov pozemných komunikácií a vozidiel sa vo väčšine aplikujú podobné 
princípy výpočtov. Dôležitou súčasťou riešenia problému je správna voľba výpočtových modelov 
vozidiel, ich matematický popis a následné riešenie v sústave s mostnou konštrukciou. Často sa 
používajú tzv. štvrtinové alebo polovičné výpočtové modely, ktoré modelujú pohyb a účinky štvrtiny 
alebo polovice vozidla. Oproti priestorovým modelom vozidiel majú výhodu značného 
zjednodušenia, ale nie je možné pomocou nich riešiť vplyv priestorového kmitania vozidla. 
Výpočtové modely vozidiel sa kvôli zjednodušeniu matematického riešenia zostavujú ako diskrétne 
výpočtové modely s konečným počtom stupňov voľnosti. Pohybové rovnice potom prechádzajú do 
tvaru obyčajných diferenciálnych rovníc. 

Článok sa zaoberá tvorbou výpočtových modelov vozidla, mosta a ich vzájomnej interakcie 
v programovom systéme ANSYS pracujúceho na báze MKP. Vozidlo je v tomto prípade modelované 
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ako štvrtinový model tvorený pomocou  pružinových prvkov s predpísanými tuhostnými a tlmiacimi 
vlastnosťami a prvkov charakterizujúcich koncentrovanú hmotu v uzloch. Model mostnej konštrukcie 
je tvorený rovinnými nosníkovými prvkami. Samotná interakcia vozidlo – most je zabezpečená 
pomocou kontaktných prvkov s využitím kontaktu typu node to surface.  

Predkladaná úloha patrí medzi nestacionárny pevnostný (dynamický) dej, ktorý opisuje 
všeobecná pohybová diferenciálna rovnica. 

  (1.1) 

Kde matica M predstavuje maticu hmotnosti, matica K maticu tuhosti a matica C maticu 
útlmu systému. Ako neznáma veličina v rovnici figuruje vektor posunov u a jeho derivácie. Jednou 
z možností riešenia tejto rovnice v systéme ANSYS je využitie implicitnej Newmarkovej metódy. 
Jedná sa o metódu priamej integrácie, kde numericky integrujeme diferenciálnu rovnicu po určitých 
časových krokoch Δt vo zvolenom časovom intervale (t, tmax). Z toho vyplýva, že ku geometrickej 
diskretizácii pribúda ešte aj časová. Výsledkom sú, tak ako pri statickej úlohe MKP, funkčné hodnoty 
vo vybraných geometrických bodoch a nie samotné funkcie. Navyše funkčné hodnoty sú riešené ešte 
aj v časových krokoch. Pri Newmarkovej metóde sa zavádzajú nasledovné predpoklady pre závislosť 
vyšetrovaných veličín v časovom kroku. 

 
         t+ t t t t+Dtu = u + 1- . u + . u . t       

 

 
            2

t+ t t t t t+ tu = u + u . t + 1/ 2 - . u + . u . t       
 (1.2) 

 2 OPIS VÝPOČTOVÉHO MODELU VOZIDLA 
Použitý štvrtinový výpočtový model vozidla simuluje svojimi charakteristikami ťažké 

nákladné vozidlo T815 (Obr. 2.1). Pružiace prvky vozidla sa uvažujú lineárne pružné. Útlm 
spojovacích členov je úmerný rýchlosti (viskózny útlm). Popis kmitania vozidla budeme riešiť 
numericky, v rámci algoritmov metódy konečných prvkov.  

 
Obr. 2.1: Vozidlo T815 modelované ako štvrtinový model 

Model využívaný pri analýze v systéme ANSYS je zobrazený na Obr. 2.2. Je tvorený 
pomocou troch uzlov a štyroch prvkov. Hmoty sú modelované pomocou prvkov MASS21 a sú 
predpísané v uzloch číslo 2 a 3. V uzle číslo 1 je definovaný uzlový kontaktný prvok. Uzly sú 
vzájomne spojené pomocou prvkov COMBIN14 s predpísanými tuhostnými a tlmiacimi 
charakteristikami. Možnosti prvkov sú spracované v [1].  

                 M . u t + C . u t + K . u t = F t 
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Obr. 2.2:  Model vozidla v systéme ANSYS [6] 

 3 OPIS VÝPOČTOVÉHO MODELU MOSTA 
Predmetom analýzy je mostná konštrukcia na pozemnej komunikácii spájajúca obce Varín 

a Mojš. Celková dĺžka mostnej konštrukcie je 87 m a  je tvorená 3 poliami s rovnakým rozpätím 29 
m. Každé jedno pole pôsobí ako jednoduchý nosník. Hlavnými nosnými prvkami sú prefabrikované 
predpäté nosníky typu I-73, uložené v priečnom smere vo vzdialenosti 1440-1450 mm. Uloženie 
nosníkov a skladba mostovky je zobrazená v priečnom reze na Obr. 3.1. 

  
Obr. 3.1: Priečny rez mosta spájajúci obce Varín – Mojš 

Analýza je zameraná na stredné pole mostnej konštrukcie, ktoré je modelované v systéme 
ANSYS pomocou nosníkových prvkov BEAM3 ako jednoduchý rovinný nosník s rozpätím 29 m. 
Modul pružnosti materiálu sa uvažuje 3,85e10 N/m2 , intenzita hmotnosti mosta na meter 19680 kg/m 
a kvadratický moment plochy prierezu 1,60622 m4. Pre účely optimalizácie počtu nosníkových 
prvkov s ohľadom na presnosť výpočtu a čas potrebný pre výpočet bola vykonaná predbežná analýza, 
pri ktorej vozidlo prechádzalo po moste konštantnou rýchlosťou a menil sa iba počet prvkov. 
Z výsledkov analýzy bolo určené, že 50 prvkov postačuje pre dosiahnutie dostačujúcej presnosti. 
Z dôvodu možných nepresností pri vyšších rýchlostiach však bolo použitých 100 prvkov.  

 4 KONTAKTNÁ ÚLOHA VOZIDLO-MOST 
Pri riešení úlohy interakcia vozidlo most treba venovať dostatočnú pozornosť kontaktu medzi 

jednotlivými dynamickými systémami. Ako kontaktný prvok je použitý CONTA175 a ako cieľové 
prvky sú použité TARGE169. Umiestnenie kontaktných prvkov v modeli je zobrazené na Obr. 4.1. 
Prvok CONTA175 reprezentuje koleso vozidla a prvky TARGE169 sú naviazané na nosníkové prvky 
BEAM3.  

Diagonálna matica hmotnosti vozidla 

{m}D = {m1, m2 }D = {17400, 2140 }D     [kg] 

 

Diagonálna matica tuhostí spojovacích členov vozidla 

{ki}D = {k1, k2 }D = {3739448, 10045440 }D   [N/m] 

 

Diagonálna matica tlmenia spojovacích členov vozidla 

{bi}D = {b1, b2 }D = { 260197, 10988 }D   [kg/s] 
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Obr. 4.1: Umiestnenie kontaktných prvkov v modeli 

Pri vzájomnej interakcii vozidla a mostnej konštrukcii zohráva veľkú úlohu pozdĺžny profil 
vozovky na mostovke, ktorý sa považuje za náhodnú stacionárnu ergodickú funkciu s nulovou 
strednou hodnotou a s normálnym rozdelením hustoty pravdepodobnosti. Na štatistický popis 
nerovnosti vozovky sa najčastejšie v súčasnej dobe používa  výkonová spektrálna hustota  

 

-k

h h 0
0

S ( ) = S ( )
 

      (4.1) 

ktorá zobrazuje rozdelenie celkového výkonu náhodného procesu podľa jednotlivých 
frekvencií. Norma STN ISO 8608 [2] charakterizuje kvalitu vozoviek z pohľadu výškových 
nerovnosti práve na základe VSH a rozdeľuje vozovky do 8 kategórií. Pri numerických simuláciách 
potrebujeme na základe známej VSH generovať náhodný pozdĺžny profil jazdnej dráhy. Je to možné 
urobiť podľa vzťahu 

 

N

k k k
k=1

h(x) = 2.S( ). .cos( .x+ )  
. (4.2) 

Uhol φk je uhol fázového posunutia náhodné rozdelený v intervale (0; 2π), generovaný podľa 
rovnomerného rozdelenia .  

 5 VPLYV NEROVNOSTÍ NA DYNAMICKÚ ODOZVU KONŠTRUKCIE OD 
VOZIDLA 
Pre potreby numerickej simulácie prejazdu vozidla po moste je vygenerovaný náhodný profil 

jazdnej dráhy, ktorý sa podľa normy zaraďuje do triedy cesty B. To znamená, že hodnota výkonovej 
spektrálnej hustoty v referenčnom bode je 4.10-6. Úsek je vektor o veľkosti 1 x 2900, čo pri 
vzorkovaní 0,01 m predstavuje profil o dĺžke 29 m (rozpätie mosta). Pred samotným využívaním 
profilu pri simuláciách je potrebné overiť jeho správne dynamické vlastnosti. [3]. 

 

Obr. 5.1: Náhodný profil jazdnej dráhy na moste  
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Porovnanie priebehov výchyliek v strede mosta od prejazdu vozidla po hladkom a nerovnom 
profile jazdnej dráhy je zobrazené na Obr. 5.2. Rýchlosť vozidla je konštantná 10 m/s. 

 

Obr. 5.2: Porovnanie výchylky v strede rozpätia mosta od prejazdu vozidla 
po hladkom a nerovnom profile , rýchlosť vozidla v=10 m/s 

 6 POROVNANIE VÝSLEDKOV EXPERIMENTU A VÝPOČTU 
Experimentálne merania sa uskutočnili na moste vo Varíne dňa 26.8.2009. Predmetom 

experimentálnych meraní bolo sledovanie časových priebehov vertikálnych výchyliek uprostred 
rozpätia mosta od účinkov pohybujúceho sa ťažkého nákladného automobilu Tatra T815. 

Ako zaťažovacie vozidlo sa použilo vozidlo Tatra T815, ŠPZ KM-503AA. Tuhostné a 
hmotnostné parametre vozidla boli experimentálne overované. Tlmiace parametre vozidla boli 
prevzaté z firemnej dokumentácie o vozidle. Vozidlo sa pohybuje po moste konštantnou rýchlosťou 
7,91 m/s.  

 

Obr. 6.1: Porovnanie experiment a výsledkov výpočtu prejazdu vozidla po moste 
s náhodnými nerovnosťami, rýchlosť vozidla v= 7,91 m/s 
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Porovnanie experimentálneho merania a výsledkov z numerických simulácií je zobrazené na 
Obr. 6.1. Maximálna výchylka v strede mosta nameraná pri experimente je 17,8 mm. Maximálna 
výchylka získaná výpočtom je 18,2 mm. Presnosť výpočtu na základe experimentálneho merania je 
97,7 %.  

Na základe výsledkov porovnania výpočtu s experimentom, môžeme považovať nami zvolený 
postup numerického modelovania prejazdu vozidla po mostnej konštrukcii za správny. 

 7 ZÁVER 
V rámci numerických analýz bol sledovaný vplyv náhodných nerovností na dynamickú 

odozvu mosta. Presnosť výsledkov získaných pomocou MKP bola overená z výsledkov experimentu. 
Porovnaním experimentálnych meraní a výsledkov MKP je odchýlka presnosti výsledkov 2,3 %.  
Na základe výsledkov porovnania výpočtu s experimentom, môžeme považovať nami zvolený postup 
numerického modelovania prejazdu vozidla po mostnej konštrukcii za správny. Vplyvom nerovností 
pri simulácii prejazdu vozidla sa maximálny priehyb v strede rozpätia zvýšil o 4,01 %. Z výsledných 
porovnaní prejazdov vozidla po moste s nerovným a hladkým profilom je zrejmé, že nerovnosti 
jazdnej dráhy majú vplyv na výsledný časový priebeh priehybu s ohľadom na zväčšenie dynamickej 
zložky. Pri zvolenej triede cesty „B“ však tento nárast nie je významný a bolo by skôr zaujímavé sa 
sústrediť na kategórie ciest s nižšou kvalitou povrchu vozovky. 

Práca ukázala, že úloha interakcia vozidlo - most patrí medzi stochastické úlohy. Riešenie 
takejto úlohy je možné experimentálnou alebo teoretickou cestou. Ako sa ukazuje tak najvýhodnejšie 
je využitie vzájomnej kombinácie týchto dvoch prístupov dohromady. 

PODAKOVANIE 

Tento príspevok vznikol s podporou GA MŠVVaŠ SR VEGA, grant č. 1/0259/12. 

LITERATÚRA 

[1] ANSYS, Inc.: ANSYS 8.0 Documentation  

[2] STN ISO 8608 Mechanické kmitanie, profily povrchu cesty. Zaznamenávanie nameraných 
údajov, SÚTN, Bratislava, 2000. 

[3] DANIEL, Ľ., Interakcia v sústave vozidlo – jazdná dráha, Práca ŠVOČ, Svf, ŽU, Žilina, 2012 

[4] MELCER, J., Dynamické výpočty mostov na pozemných komunikáciách. EDIS,  Žilinská 
univerzita v Žiline, 1997, ISBN - 8071004251 

[5] FRÝBA, L.: Vibration of Solids and Structures Under Moving Loads. ACADEMIA, Praha, 
Nordhoff International Publishing, Groningen, 1972, ISBN – 0727727419 

[6] SÝKOROVÁ, R.: Kmitanie mosta vyvolané pohybom vozidla. Žilinská Univezita – Stavebná 
fakulta, Žilina, Dizertačná práca, 2010 

[7] MAJKA, M. , Hartnett, M. .: Dynamic response of bridges to moving trains: A study on 
effects of random track irregularities and bridge skewness. COMPUTERS & STRUCTURES, 
Volume 87, Issue 19-20, Pages 1233-1252, 2008 

Oponentský  posudok vypracoval: 

Prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava. 

Prof. Ing. Jiří Máca, CSc., Katedra mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 


