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KLOPENÍ NOSNÍKU S POČÁTEČNÍMI IMPERFEKCEMI 

LATERAL-TORSIONAL BUCKLING OF A BEAM WITH INITIAL IMPERFECTIONS 

Abstrakt 

Článek se zabývá statistickou analýzou únosnosti prostě uloženého ohýbaného nosníku 
průřezu IPE 220 řešeného geometricky nelineárním řešením s vlivem klopení. Prut byl modelován 
v programu ANSYS s pomocí prvku BEAM188. Imperfekce byly uvažovány jako náhodné veličiny. 
Počáteční zakřivení a rotace osy jsou uvažovány ve tvaru jedné půlvlny funkce sinus. Korelace mezi 
amplitudami počátečního zakřivení a počáteční rotace osy je uvažována jako parametr řešení na 
intervalu od -1 do 1. Je studován vliv této korelace na změnu střední hodnoty a směrodatné odchylky 
náhodné únosnosti. 
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Abstract 

The paper deals with a statistical analysis of a simply supported hot-rolled beam IPE 220 in 
bending which was analysed with respect to lateral-torsional buckling using geometric nonlinear 
solution. The beam was simulated in ANSYS program using beam element BEAM188. All initial 
imperfections were considered to be random variables. Initial curvature and rotation of the beam axis 
had a shape of half-wave sine function. Correlation between the amplitudes of initial curvature and 
initial rotation of the beam axis was a parameter of the solution within the interval from -1 to 1. 
Influence of this correlation upon the variance of the mean value and standard deviation of the load-
carrying capacity was carried out.  
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 1 ÚVOD 
Předložený článek se zabývá stochastickou analýzou únosnosti prostě uloženého ohýbaného 

nosníku průřezu IPE 220. Je studován vliv klopení na únosnost prutu, jehož poměrná štíhlost je 1. 
Aby bylo možno zohlednit vliv počátečních imperfekcí na únosnost, byl nosník řešen geometricky 
nelineárním řešením. Počáteční imperfekce osy nosníku je modelována tak, že vychází z prvního 
vlastního tvaru vybočení při ztrátě stability klopením. Tato imperfekce sestává z vybočení osy 
nosníku ve směru kolmém na měkčí osu průřezu a natočení průřezů podél osy nosníku. Zakřivení 
nosníku podle prvního vlastního tvaru vybočení předpokládá, že vybočení osy a natočení průřezů 
podél osy nosníku jsou funkčně závislé. Není jasné, jak dalece tento předpoklad odpovídá výsledkům, 
které bychom obdrželi z experimentů. 
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 Většina laboratorních měření věnuje více pozornosti měření počátečního zakřivení osy 
nosníku než měření počátečních natočení průřezů. V případě klopení mohou však být obě imperfekce 
důležité. Otázkou je, jakou mezi nimi uvažovat korelaci. Uvažovat korelaci hodnotou 1 nemusí 
přesně odpovídat skutečnosti. Korelace mezi nimi je primárně dána výrobními procesy. Abychom 
získali představu, jak moc velký vliv může mít velikost korelace na statistické charakteristiky 
únosnosti, je v článku tato problematika studována s pomocí nelineárního výpočtového modelu. 

 Výpočtový model byl proveden v programu ANSYS, přičemž byl brán v úvahu náhodný 
vliv všech počátečních imperfekcí.   

 2 VÝPOČTOVÝ MODEL 
Byl vytvořen výpočtový model oboustranně kloubově uloženého nosníku profilu IPE 220, 

oceli třídy S235. Jeho délka L byla vypočítána v závislosti na poměrné štíhlosti při klopení LT . Tato 
štíhlost je dána podle EUROCODE 3 jako 
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Wpl,y – je plastický průřezový modul k ose y [m3] (viz Obr. 1), 

fy – jmenovitá hodnota meze kluzu oceli [Pa] a 

Mcr  – pružný kritický moment při klopení [Nm]. 
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kde: 

E  – je modul pružnosti v tahu a tlaku [Pa], 

G – modul pružnosti ve smyku [Pa], 

Iz  – moment setrvačnosti průřezu k ose z [m4], 

It  – moment tuhosti průřezu v kroucení [m4], 

Iω  – výsečový moment setrvačnosti průřezu [m6] a 

L – délka nosníku [m]. 

Ve vztahu (2) se uvažují normové (nominální a charakteristické) hodnoty; a platný pouze pro 
prostě uložený nosník zatížený koncovými momenty podle Obr. 1. Kombinací vzorců (1) a (2) 
a dosazením tabulkových (nominálních) hodnot ideálního průřezu dostaneme délku nosníku 
L = 3,323 m. Schéma nosníku je na Obr. 1. 

Zakřivení osy nosníku ve směru měkčí osy, tj. v rovině xy, je popsáno funkcí   
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a natočení průřezů po délce nosníku je dáno jako 
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kde: 

av0 – je amplituda počátečního zakřivení osy nosníku [m], viz Obr. 2 a 

aφ0 – amplituda počátečního natočení průřezů po délce nosníku [rad], viz Obr. 2. 
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Pokud je nosník zakřiven podle prvního vlastního tvaru, tak platí, že   
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kde: 

e0 – je amplituda jedné půlvlny funkce sinus vztahující se k horní hraně průřezu [m], 

h – výška průřezu [m], 

Pz – síla [N], pro niž platí vztah 

 2
2

z
z

EI
P

L
 . (7) 

 

Obr. 1: Schéma nosníku 

 

Obr. 2: Definování zakřivení uprostřed rozpětí 
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Výpočtový model byl vytvořen v programu ANSYS za použití prutového prvku BEAM188. 
Tento prvek je vhodný pro analýzu štíhlých konstrukcí, a to jak při řešení lineárních úloh, velkých 
rotací, či nelineárních aplikacích velkých poměrných přetvoření. Je založen na Timoshenkově 
prutové teorii, která zahrnuje smykové deformace [1]. Tento dvou-uzlový prvek má v každém uzlu 
7 stupňů volnosti (3 stupně volnosti odpovídají posunům v osách x, y, z, další 3 rotacím kolem těchto 
os a 7. stupeň volnosti odpovídá deplanaci). Model byl na obou koncích zatěžován ohybovými 
momenty stejné velikosti a opačného smyslu, viz Obr. 1. 

 2.1 Počáteční imperfekce 
Při generování náhodných veličin (kap. 3) a následném vytváření výpočetního modelu jsou 

mezi počátečním zakřivením e0 a počátečním natočením průřezu aφ0 uvažovány různé hodnoty 
korelací, a to v rozmezí -1 až 1 s krokem 0,1. Počáteční zakřivení se simuluje náhodnou vstupní 
veličinou e0, ze které je zakřivení osy av0 vypočítáno podle vzorce (5). Náhodnou imperfekci aφ0 
volíme jako korelovanou s imperfekcí e0. Protože jsme neměli informace o směrodatné odchylce 
počátečního pootočení aφ0, byla tak vypočtena s pomocí (5) a (6) za předpokladu, že e0 je náhodná 
veličina a h, Pz, Mcr jsou deterministické veličiny dané nominálními geometrickými charakteristikami 
průřezu. Jelikož je střední hodnota e0 nulová, tak je nulová i střední hodnota aφ0. Poznamenejme, že 
veličina aφ0 není ve výpočtu uvažována jako funkčně závislá na e0, tak jak by indikovaly (5) a (6), ale 
tyto vzorce slouží pouze pro výpočet směrodatné odchylky amplitudy počátečního natočení průřezu 
aφ0 jakožto náhodné vstupní veličiny korelované s e0. Směrodatná odchylka e0 byla vypočítána 
z předpokladu, že 95 % realizací se nachází v tolerančních mezích normy přípustných odchylek [2]. 

 Výpočty únosností jsou tak provedeny pro série náhodných realizací s 21 různými 
korelacemi mezi oběma počátečními imperfekcemi. Poznamenejme, že střední hodnoty ani 
směrodatné odchylky počátečních imperfekcí e0 a aφ0 se nemění se změnou korelace. Příklady 
samotného počátečního zakřivení osy prutu a počátečního zakřivení v kombinaci s natočením průřezů 
modelovaného v ANSYSu jsou schematicky znázorněny na Obr. 3. 

 
a)      b)     c) 

 
a)      b)     c) 

Obr. 3: Schéma výpočetního modelu: a) samotného počátečního zakřivení osy prutu, b) počátečního 
zakřivení v kombinaci s natočením průřezů s korelací -1, c) počátečního zakřivení v kombinaci 

s natočením průřezů s korelací 1 
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 3 STOCHASTICKÁ ANALÝZA ÚNOSNOSTI 

 3.1 Náhodné vstupní veličiny 
Únosnost Md je obecně náhodná veličina, která je funkcí náhodných geometrických 

a materiálových charakteristik a může být studována za použití simulačních metod typu Monte Carlo. 
Pro tuto úlohu bylo pro každou ze série 21 uvažovaných korelací mezi vstupními imperfekcemi 
simulováno 500 náhodných realizací metodou Latin Hypercube Sampling [3,4]. Celkově tak bylo 
získáno 10500 hodnot únosností Md. 

 Náhodnými vstupními veličinami byly rozměry profilu IPE 220 (Obr. 4) [5], materiálové 
vlastnosti oceli třídy S235 a počáteční imperfekce e0 a aφ0. Jejich hodnoty jsou uvedeny v Tab. 1. 
U všech vstupních náhodných veličin je uvažováno Gaussovo rozdělení hustoty pravděpodobnosti. 
Reziduální napětí nebyla uvažována. Všechny veličiny jsou vyjma počátečních imperfekcí e0 a aφ0 
vzájemně statisticky nezávislé. 

 

Obr. 4: Průřez IPE 220 

Tab. 1: Náhodné vstupní veličiny 

Symbol Náhodná veličina Střední hodnota 
Směrodatná 

odchylka 

E Modul pružnosti v tahu 210 000 MPa 10 000 MPa 

fy Mez kluzu 297,3 MPa 16,8 MPa 

μ Poissonův součinitel 0,3 0,009 

e0 Amplituda počátečního zakřivení 0 m 0,001 695 m 

aφ0 Amplituda počátečního natočení 0 rad 0,003 958 rad 

h Výška průřezu 220,22 mm 0,975 mm 

b Šířka průřezu 111,49 mm 1,093 mm 

t1 Šířka stojiny 6,225 mm 0,247 mm 

t2 Šířka pásnice 9,136 mm 0,421 mm 

r Poloměr zaoblení 12 mm 0,552 mm 
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 3.2 Únosnost 
Za hodnotu únosnosti Md je uvažována taková hodnota ohybového momentu M (dle Obr. 1), 

při níž se von Missesovo napětí v nejvíce namáhaném místě nosníku rovná mezi kluzu fy. Možnost 
zplastizování průřezu není uvažována a Md je tedy hodnota elastické únosnosti. Statistiky únosností 
jsou zobrazeny v grafech na Obr. 5 a Obr. 6. Statistický soubor dat pro každou hodnotu korelace mezi 
počátečními imperfekcemi byl podroben Grubbsově testu odlehlých hodnot [6] a grafy jsou sestaveny 
pouze z hodnot neodlehlých. 

 

Obr. 5: Střední hodnoty únosností pro jednotlivé korelace 

 

Obr. 6: Směrodatné odchylky únosností pro jednotlivé korelace 
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 3.3 Analytický výpočet 
Hodnoty elastické únosnosti Md lze pro korelaci 1 mezi oběma počátečními imperfekcemi, tj. 

s uvažováním platnosti vzorce (6), vypočítat podle [7]. Hodnoty únosností vypočtené z ANSYSu 
a z analytického výpočtu jsou porovnány na Obr. 7. Mezi oběma únosnostmi je vysoká korelace – 
přibližně 0,996. Přesto jsou však analytické hodnoty v průměru o 2,14 kNm nižší. Rozdíly hodnot 
únosností z analytického výpočtu a z výpočtu v ANSYSu jsou zobrazeny na Obr. 8. 

 

Obr. 7: Korelace mezi únosnostmi z výpočtu v ANSYSu a analytického výpočtu 

 

Obr. 8: Rozdíly únosností 
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 4 ZÁVĚR 
Z grafů na Obr. 5-6 je patrné, že se vzrůstající korelací mezi počátečním zakřivením e0 

a počátečním natočením průřezů aφ0 klesá střední hodnota únosnosti, kdežto směrodatná odchylka má 
tendenci růst. Pokles střední hodnoty má přitom mírný nelineární trend klesající v oblasti, kde se 
korelace blíží 1. Pro korelaci 1, tedy plnou funkční závislost mezi těmito dvěma imperfekcemi, byla 
obdržena nejnižší střední hodnota únosnosti. To potvrzuje, že počáteční natočení prutů je 
nezanedbatelná imperfekce. Pro korelaci 1 obdržíme nejenom nejnižší hodnotu průměrné únosnosti, 
ale zároveň i vysokou hodnotu směrodatné odchylky únosnosti. Střední hodnota únosnosti je pro tuto 
korelaci cca o 9,84 % nižší než střední hodnota únosnosti pro korelaci -1. Pokud bychom počítali 
návrhovou únosnost jako 0,1 procentní kvantil, tak nízká střední hodnota a vysoká směrodatná 
odchylka povede na nízkou hodnotu 0,1 procentního kvantilu. Zakřivení osy prutu podle prvního 
tvaru vybočení (korelace 1) je z hlediska spolehlivosti návrhu konzervativní. Uveďme doporučení, že 
při praktickém použití metody je vhodné počáteční imperfekci uvažovat podle prvního tvaru 
vybočení, což je tradiční postup. Pro přesnější výpočet bychom potřebovali znát skutečnou hodnotu 
korelace mezi e0 a aφ0 zjištěnou z velkého množství experimentů.  

 Srovnáme-li hodnoty únosností vypočtené z ANSYSu s hodnotami vypočtenými analyticky, 
obdržíme hodnoty v průměru o 2,14 kNm nižší. To může být způsobeno mimo jiné tím, že ANSYS 
vypočítává průřezové charakteristiky sám a nemusí se tak přesně shodovat s hodnotami 
z analytických vzorců. Přesto však je korelace mezi hodnotami únosností z obou metod výpočtů 
velmi vysoká, cca 0,996. 
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