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Abstrakt 

Příspěvek se zabývá využitím pravděpodobnostních postupů při posouzení spolehlivosti 
příhradové nosné konstrukce. K výpočtu pravděpodobnosti poruchy posuzovaných nosných prvků 
i celého nosného systému byla zvolena klasická simulační technika Monte Carlo, aplikovaná 
v programovém systému MATLAB s využitím daného generátoru pseudonáhodných čísel a možnosti 
paralelizace u vícejádrových procesorů. Cílem práce byla analýza využitelnosti MATLABu pro 
pravděpodobnostní výpočty a pravděpodobnostní posudky spolehlivosti nosných konstrukcí. 
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Abstract 

This paper deals with the use of probabilistic methods in assessing the reliability of the truss 
support structure. Classical Monte Carlo simulation technique was chosen for calculation of failure 
probability in structural elements and the entire support system under assessment. Numerical 
calculation was applied in MATLAB software system using the random number generator and 
parallelization using multi-core processors. The aim of the study was to analyse the usability of 
MATLAB for probability calculations and probabilistic reliability assessments of load-bearing 
structures. 
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 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
Nosný systém každé stavební konstrukce by měl splňovat řadu podmínek, které se v proceduře 

posuzování objevují ve formě kritérií spolehlivosti. Určováním pravděpodobnosti, s jakou budou 
požadované vlastnosti stavebních objektů zachovány, se zabývá vědní obor teorie spolehlivosti 
konstrukcí [16]. Aplikace teorie spolehlivosti vede k využívání pravděpodobnostních výpočetních 
postupů, založených na teorii pravděpodobnosti a matematické statistiky, jejichž vývoj zažívá 
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v poslední době značný vzestup [1, 9, 21]. 

 1.1 Pravděpodobnostní výpočty 
Hlavním rysem pravděpodobnostních metod je možnost vyjádření variability, resp. nahodilosti 

vstupních i výstupních veličin pravděpodobnostně např. formou histogramů. Na rozdíl od současně 
platných normových postupů, založených na deterministickém pojetí vstupních veličin [13, 14, 15], 
pak pravděpodobnostní postupy vedou ke kvalitativně vyšší úrovni posudku spolehlivosti i zajištění 
bezpečnosti uživatelů stavebních objektů [11, 20, 22, 24, 25]. 

Tato práce si klade za cíl zmapovat možnosti pravděpodobnostních výpočtů v programovém 
systému MATLAB se zaměřením na posouzení spolehlivosti vybrané příhradové konstrukce. 

 1.2 Simulační metoda Monte Carlo 
Výpočet pravděpodobnosti poruchy u posuzovaných nosných konstrukcí umožňuje řada 

výpočetních postupů a metod. Nejpočetnější a nejpoužívanější skupinu pravděpodobnostních nástrojů 
představují metody založené na simulační technice Monte Carlo, tedy na opakovaných vyčísleních 
(realizacích, simulacích) funkce spolehlivosti. 

Klasická simulace Monte Carlo je snadno aplikovatelná a všeobecně srozumitelná [2, 19]. 
Při řešení výpočetně náročnějších úloh je již však málo efektivní, neboť dostatečně přesné řešení 
vyžaduje velký počet simulací. 

Z tohoto důvodu je patrný rozvoj dalších metod založených na simulacích - tzv. zdokonalené 
a stratifikované simulační metody (např. Latin Hypercube Sampling – LHS [18, 23], Response 
Surface Method – RSM [8]), u kterých lze dosáhnout zvýšené efektivity vyčíslení výsledné 
pravděpodobnosti poruchy redukcí rozptylu jednotlivých simulací a jejich koncentrování do oblasti 
poruchy, což umožňuje výrazné snížení výpočetního času. 

 1.3 Pravděpodobnostní posouzení 
V procesu návrhu konstrukce se provádí řada výpočetních operací, souvisejících s posudkem 

spolehlivosti jednotlivých konstrukčních částí nebo konstrukce jako celku. Musí být splněna různá 
kritéria spolehlivosti, definovaná příslušnými normovými předpisy, ve kterých figurují dvě klíčové 
veličiny - odolnost konstrukce R a účinek zatížení E. 

Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti pak může být založen na analýze funkce 
spolehlivosti, která může být definovaná např.: 

   ERRF Χ
 , (1) 

kde X je vektor náhodných vstupních proměnných - např. mechanických vlastnosti materiálu, 
geometrie konstrukce, účinků zatížení nebo vlivu prostředí na konstrukci. 

Podmínka spolehlivosti pak může být vyjádřena ve tvaru: 

   00  ΧRFERRE  . (2) 

Nesplnění podmínky (2) představuje z hlediska spolehlivosti nepříznivý, tzn. poruchový stav, 
kdy účinek zatížení E převyšuje odolnost konstrukce R. 

Analýzou funkce spolehlivosti (1) pak lze získat pravděpodobnost poruchy Pf : 

     00  ERPRFPPf Χ
 , (3) 

kterou lze porovnat s mezní návrhovou pravděpodobností poruchy Pd, definovanou společně 
se směrnými úrovněmi spolehlivosti v ČSN EN 1993-1-1, podrobněji pak v ČSN ISO 2394. 
Konstrukce je spolehlivá za splnění podmínky spolehlivosti: 

 
df PP   . (4) 

Pravděpodobnostní posouzení lze provést i na úrovni indexu spolehlivosti [3, 10]: 

 d   . (5) 
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 2 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ POSOUZENÍ V PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉHO 
SYSTÉMU MATLAB 
Software MATLAB představuje programovací prostředí s širokou mírou uplatnění. Primárně je 

tento software určen k maticovým výpočtům, díky rozsáhlé knihovně funkcí jej však lze využít také 
například ke statistické analýze či k řešení pravděpodobnostních úloh. 

 2.1 Funkce MATLABu vhodné k pravděpodobnostním výpočtům 
Mezi základní operace prováděné při pravděpodobnostních výpočtech patří práce s velkým 

objemem dat. Ke statistické analýze hodnot představujících například zatížení či materiálové 
charakteristiky lze s výhodou využít funkci „hist“. Tato funkce vytváří ze zadaného statistického 
souboru (vektoru čísel) histogram, reprezentující četnost jednotlivých hodnot. Výstupem je grafické 
zobrazení histogramu, vektor absolutních četností a vektor obsahující střední hodnoty tříd, pro které 
byl histogram určen. Počet tříd představuje vstupní parametr funkce „hist“, přičemž implicitně je 
nastaven na hodnotu 10. 

Další možností zadání vstupních veličin do výpočtu může být parametrické rozdělení 
pravděpodobnosti. Součásti knihovny softwaru MATLAB je také funkce „pdf“ (probability density 
functions), která slouží k vytvoření celé řady parametrických rozdělení pravděpodobnosti, 
např. rovnoměrné, normální nebo lognormální. Argument této funkce je tvořen názvem 
parametrického rozdělení pravděpodobnosti, vektorem reprezentující definiční obor zadaného 
rozdělení a příslušnými parametry. Na funkci „pdf“ navazuje nepřímo funkce „cdf“ (cumulative 
distribution function). Vstupní hodnoty jsou totožné, ale výstupem je distribuční funkce. K usnadnění 
aplikace parametrických rozdělení existují v rámci základního rozhraní softwaru MATLAB také 
funkce „randtool“ a „disttool“, které vyvolají okno s možností zobrazení všech implementovaných 
parametrických rozdělení. 

Velký význam má u pravděpodobnostních výpočtů s využitím simulačních technik generátor 
pseudonáhodných čísel. Pro pravděpodobnostní posudky konstrukcí je využíváno generování 
pseudonáhodných čísel s rovnoměrným rozdělením. Kvalitu generátoru pseudonáhodných čísel lze 
vyjádřit periodou opakování neboli skupinou čísel, která se v průběhu generování opakuje. K řešení 
tohoto případu slouží funkce „rand“ [6], která vytváří pseudonáhodná čísla v rozmezí 0 a 1. Funkce 
„rand“ v nejstarších verzích softwaru MATLAB využívala Lehmerova rekurentního vztahu: 

   mcxax kk mod.1  , (6) 

kde jednotlivé veličiny nabývají hodnot: a = 75 = 16807, c = 0 a m = 231-1 = 2147483647. 

Pro uvedené hodnoty konstant činí perioda opakování přes 2 miliardy čísel. Během 
zdokonalování výpočetní techniky i samotného systému MATLAB došlo postupně i k úpravě 
výpočetního algoritmu generátoru. Od 5. verze tohoto softwaru činí perioda opakování 21492 čísel. 
Tato hodnota periody je pro simulační metody plně dostačující. 

Na ukázku práce generátoru pseudonáhodných čísel v programovém systému MATLAB byl 
sestrojen histogram četností náhodně generovaných čísel s rovnoměrným rozdělením 
pravděpodobnosti, jenž je zobrazen na obr. 1. Histogram byl vytvořen pro 1.106 pseudonáhodných 
čísel generovaných funkcí „rand“. 

 2.2 Optimalizace simulačního výpočtu 
K dosažení dostatečně přesného výsledku simulačních metod je důležité velké množství 

simulačních kroků. S tímto faktem je spojena časová náročnost výpočtu. Opatřením, které eliminuje 
výpočetní čas, může být paralelizace výpočtu na vícejádrových procesorech (podobně jako v [7]). 
Tento přístup lze aplikovat i v prostředí programového systému MATLAB. Příkazem, který uvede 
do pohotovosti jádra procesoru, se nazývá „matlabpool“ [17]. Argumentem tohoto příkazu je počet 
jader, která mají být následně použita pro výpočet. Vzhledem ke skutečnosti, že simulační techniky 
představují cyklus se známým počtem opakování, lze využít úpravu cyklu „for“ na „parfor“ [17]. 
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Obr.1: Histogram vytvořený z vygenerovaných 
pseudonáhodných čísel 

Obr.2: Příklad zápisu optimalizační příkazů 
„matlabpool“ a „parfor“ 

Příklad zápisu těchto příkazů v softwaru MATLAB je zobrazen na obr. 2. V tomto případě 
se výpočetní operace v simulačním cyklu rozdělí na 2 části, které jsou řešeny odděleně příslušným 
jádrem procesoru. Tyto výpočetní úkony probíhají dynamicky, kdy se na začátku dalšího kroku cyklu 
přiřadí příslušná výpočetní operace volnému jádru procesoru, čímž dochází k optimálnímu využití 
procesoru. 

Při použití cyklu „parfor“ musí být dodržena určitá omezení. Prvním předpokladem použití 
této optimalizace je nezávislost jednoho simulačního cyklu na druhém. V případě simulační techniky 
Monte Carlo u dále uvedeného příkladu byl tento předpoklad splněn, protože v každém simulačním 
kroku se u každé náhodné proměnné generují nové statisticky nezávislé hodnoty. Další podmínkou je 
využití pouze jednoho cyklu „parfor“. Pokud je z nějakých důvodů nutné využít vnitřní smyčku, musí 
být použit standardní cyklus „for“. 

Omezení, které se projevilo při algoritmizaci simulační techniky v softwaru MATLAB, souvisí 
s ukládáním dat. Pokud se výsledky simulace průběžně zaznamenávají do matice, je ji nutné nejprve 
vynulovat. Pokud se během paralelní smyčky do matice ukládají data pomocí indexování, je žádoucí 
předem znát rozměr matice výsledků. Během souběžného výpočtu totiž nelze matici mazat, ani 
upravovat její velikost. Z tohoto důvodu byl celý níže uvedený simulační proces rozdělen na menší 
celky, po kterých došlo k částečnému vyhodnocení a vynulování matice výsledků. 

 3 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ POSOUZENÍ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE 
V softwaru MATLAB byl pomocí výše uvedených funkcí naprogramován výpočetní model 

pravděpodobnostního posouzení ocelového příhradového vazníku, založeném na simulační technice 
Monte Carlo. Pravděpodobnost poruchy byla zjišťována jak u jednotlivých nosných prvků - prutů, tak 
u konstrukce jako celku s referenční dobou 50 let. Pro výpočet vnitřních sil u jednotlivých prutů byla 
využita obecná deformační metoda. 

 
Obr.3: Statické schéma posuzované příhradové konstrukce 
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 3.1 Popis řešené konstrukce 
Posuzovaná příhradová konstrukce je tvořena 29 pruty z oceli pevnostní třídy S 235 (statické 

schéma viz obr. 3). Příhradový vazník tvoří pruty z rovnoramenných úhelníků, přičemž stojky 
a diagonální pruty jsou tvořeny dvojicí těchto profilů. 

 3.2 Vstupní údaje 
Řešená konstrukce byla nejprve navržena a posouzena podle stávajících normových postupů. 

Výsledné dimenze profilů jednotlivých prutů pak byly použity i při definici výpočetního modelu 
pravděpodobnostního výpočtu. 

U řešení pravděpodobnostní úlohy jsou vstupní a výstupní náhodně proměnné veličiny 
vyjádřeny pravděpodobnostně např. formou useknutých histogramů [4, 12]. K náhodně proměnným 
veličinám, ovlivňující odolnost ocelové konstrukce, patří napětí na mezi kluzu, průřezové 
charakteristiky (průřezová plocha a moment setrvačnosti). Variabilita průřezových vlastností může 
být vyjádřena např. postupem podle [4], který spočívá ve vyjádření statisticky závislých průřezových 
charakteristik jednoparametricky s využitím histogramu  (lze rovněž použít postup podle [5]). 

Vstupní náhodně proměnné veličiny ovlivňující odolnost řešené konstrukce jsou uvedeny 
v tabulce 1. Modul pružnosti oceli v tahu a tlaku byl vyjádřen deterministicky E = 210 GPa. 

 

Tab.1: Náhodně proměnné veličiny vstupující do výpočtu odolnosti konstrukce 

Proměnná Název Jednotky 
Název 

histogramu 

Rozsah hodnot 

Minimum Maximum 

Rozptyl 
charakteristik průřezu 

eps [-] Epsilon 0,0268… 0,0402… 

Mez kluzu oceli fy [MPa] Bars-Fy235-01 207 421 

 

Tab.2: Náhodně proměnné veličiny vstupující do výpočtu účinku zatížení 

Proměnná Název Jednotky 
Název 

histogramu 

Rozsah hodnot 

Minimum Maximum 

Stálé zatížení DL 1,91 DEAD1 0,818 1 

Zatížení sněhem SL 10,88 SNOW2 0 1 

Zatížení větrem WL 5,01 WIND1 -1 1 

 

U veličin, reprezentující účinky zatížení, bylo uvažováno s vlivem zatížení stálého, sněhem, 
větrem a vlastní tíhou. V tabulce 2 jsou uvedeny vstupní hodnoty náhodně proměnných veličin všech 
typů zatížení. Zatížení větrem, sněhem a zatížení stálé působí ve styčnících horního pásu 
příhradového vazníku. Síly reprezentující vlastní tíhu jsou přepočítány podle proměnné průřezové 
plochy a objemové hmotnosti oceli do každého uzlu konstrukce. Výsledné hodnoty vnitřních sil pak 
v prutech symetrických k ose symetrie dané konstrukce vycházely vzhledem k proměnné průřezové 
ploše odlišně. 

 3.3 Výpočetní model 
Algoritmus výpočtu lze obecně rozdělit do tří částí. V první části probíhá načtení dat 

pro příslušné náhodně proměnné veličiny a následně jsou vytvořeny histogramy a příslušné 
distribuční funkce. Také je potřebné načíst údaje, definující geometrii nosného systému - souřadnice 
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uzlů, popis prutů, podpor a zatěžovacích vektorů. Pro posouzení spolehlivosti je nutno zadat rovněž 
hodnoty vzpěrných délek. 

V druhé části vytvořeného algoritmu probíhá vlastní simulace Monte Carlo. Při využití 
simulačních metod je nutné k zjištění přesnějšího řešení vyšší počet simulací. V tomto případě byl 
výpočet proveden s počtem 30.106 simulací. Variační koeficient výsledné pravděpodobnosti poruchy 
lze pro malé pravděpodobnosti definovat ve tvaru: 

 
f

P
PN

v
f .

1
  , (7) 

kde N je počet simulací a Pf řád určované pravděpodobnosti poruchy. Pro danou úlohu lze tedy 
očekávat výsledek zatížený chybou, vyjádřenou variačním koeficientem ±5%. Z tohoto hlediska lze 
počet simulačních kroků považovat za dostatečný. 

Během simulace jsou nejprve určeny hodnoty zatížení. Zatěžovací vektory představují síly, 
kterými je konstrukce zatížena, přičemž vynásobením jednotlivých vektorů zatížení s příslušnou 
náhodně vygenerovanou hodnotou distribuční funkce dojde k začlenění pravděpodobnosti 
do výpočtu. Součtem všech zatěžovacích vektorů lze získat zatěžovací vektor celé konstrukce. 
Následně může proběhnout výpočet obecnou deformační metodou, kterým lze určit náhodně 
proměnné velikosti vnitřních sil v konstrukci. 

Poslední, třetí část algoritmu zpracovává data z výpočtu a porovnává hodnoty vnitřních sil 
z jednotlivých simulačních kroků s limitními hodnotami. Ke snížení nároků na paměť při samotném 
posouzení prutů umožňuje algoritmus ukládat do paměti pouze hodnoty 1 nebo 0 u každého 
ze simulačních kroků (1 reprezentuje stav poruchy, 0 stav spolehlivý), čehož lze využít v případě 
potřeby pouze číselného vyjádření výsledné pravděpodobnosti poruchy. Pokud jsou ovšem 
požadovány grafické výstupy výsledků - histogramy výsledných veličin (např. funkce spolehlivosti), 
algoritmus umožňuje v jednotlivých simulačních krocích ukládat kompletní dosažené výsledky 
(např. hodnoty vnitřních sil). 

 3.4 Posouzení spolehlivosti nosných prvků 
Posuzovaná příhradová konstrukce je vystavena pouze účinkům osového namáhání, přičemž 

mohou být nosné prvky namáhány tahem nebo prostým či vzpěrným tlakem. 

Při posudku spolehlivosti taženého prutu a prutu namáhaného prostým tlakem je jeho odolnost 
vyjádřena: 

 AfNR yRd .  , (8) 

kde fy reprezentuje napětí na mezi kluzu oceli [MPa] a A představuje průřezovou plochu prutu [m2]. 

Při definování odolnosti prutu namáhaného vzpěrným tlakem se vychází z Eulerovy kritické 
síly: 

 
2

2

cr

y
crRd L

EI
FNR   ,  (9) 

kde E je modul pružnosti v tahu a tlaku oceli [MPa], Iy moment setrvačnosti průřezu [m4] 
a Lcr vzpěrná délka [m]. 

 
Obr.4: Schematicky znázorněný výsledek pravděpodobnostního výpočtu 
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Obr.5: Výstup z programu MATLAB: posouzení spolehlivosti taženého prutu spodního pásu 

příhradové konstrukce a grafická interpretace výsledků jednotlivých simulací - každá z teček grafu 
vyjadřuje výsledný účinek zatížení (horizontální osa) a odolnost konstrukce (vertikální osa) pro každý 

simulační krok, červená přímka vyznačuje hranici poruchy, která odděluje oblast poruchovou 
(vpravo dole) od oblasti, kdy je spolehlivost konstrukce zachovaná 

 
Obr.6: Výstup z programu MATLAB: posouzení spolehlivosti taženého prutu – vlevo histogram 
účinku zatížení (zeleně), vpravo histogram odolnosti konstrukce (modře), detail ukazuje oblast 

poruchy, kde dochází ke vzniku pravděpodobnosti poruchy podle (3) 

Na obr. 4 je zobrazena posuzovaná konstrukce s výsledkem pravděpodobnostního posouzení. 
Černé označené pruty představují nosné prvky, u nichž nedošlo během simulací k poruše. Důvodem 
tohoto výsledku může být skutečnost, že při návrhu podle ČSN EN 1993-1-1, ze které vycházelo 
zadání, nehraje roli pouze limitní únosnost, ale také limitní hodnota štíhlosti prvku. Dalším faktorem, 
ovlivňující nulovou pravděpodobnost u některých prutů je fakt, že se při návrhu dimenzuje vždy 
skupina prutů (diagonály jsou tvořeny jedním profilem). Modrou barvou jsou zaznačeny pruty, 
u kterých došlo k překročení únosnosti v tahu. Při gravitačním zatížení vycházejí tahové síly v dolním 
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pásu vazníku, čemuž také odpovídá pravděpodobnostní výsledek. Poslední skupinou prutů odlišených 
červenou barvou jsou krajní diagonální pruty. U těchto prutů došlo k překročení únosnosti 
ve vzpěrném tlaku. Namáhání takto uložených prvků při gravitačním zatížení je tahové, vzhledem 
k působení sání větru však v diagonálních prutech může vzniknout také tlaková normálová síla. 

Další výstup pravděpodobnostního výpočtu v programu MATLAB je znázorněn na obr. 5. 
Uvedený bodový graf byl vytvořen z vypočtených hodnot taženého prutu dolního pásu konstrukce. 
Každý modrý bod v grafu představuje jeden simulační krok. Vodorovná osa reprezentuje účinky 
zatížení. Na svislé ose jsou vyznačeny hodnoty odolnosti konstrukce. Body nacházející se pod 
červeně vyznačenou přímkou nesplňují podmínku spolehlivosti (2), představují tedy simulace, 
u kterých došlo k poruše prvku s odolností konstrukce R menší nežli účinek zatížení E. Oblast 
poruchy taženého nosného prvku řešené konstrukce je pak detailně zobrazena na obr. 6. 

 3.5 Posouzení spolehlivosti konstrukce 
Pravděpodobnostní posouzení může probíhat na úrovni jednotlivých prvků, ale také lze zjistit 

pravděpodobnost poruchy celé konstrukce jako systému. Za poruchový stav konstrukce je považován 
stav, kdy dojde k poruše alespoň u jednoho z prutů. Z tohoto předpokladu lze usuzovat, 
že pravděpodobnost poruchy konstrukce jako celku bude vyšší (nebo stejná), než pravděpodobnost 
poruchy jednotlivých prvků, neboť při výpočtu pravděpodobnosti poruchy celého systému dochází 
k poruchovým stavům častěji (stačí porucha na jednom z prutů) nežli při posuzování spolehlivosti 
u jednotlivých prutů (k poruchovému stavu dochází jen na daném prvku, nemají na něj vliv 
poruchové stavy ostatních prutů). Této skutečnosti odpovídají i výsledné pravděpodobnosti poruchy 
uvedené v tab. 3. Nutno však podotknout, že toto tvrzení souvisí pouze s řešenou staticky určitou 
příhradovou konstrukcí a předpokladem pružného chování materiálu. V případě staticky neurčitých 
prutových konstrukcí a složitějších materiálových modelů by vztah pravděpodobnosti poruchy 
nosného prvku a celého systému byl komplikovanější. Členové autorského kolektivu by se na 
zkoumání těchto úloh chtěli zaměřit v dalším bádání. 

Tab.3: Výsledky pravděpodobnostního posouzení příhradové konstrukce 

Posuzovaný prut 
Rozhodující 
namáhání 

Počet 
poruchových 

stavů 

Pravděpodobnost 
poruchy Pf 

Index 
spolehlivosti  

Diagonála (levá) Tlak 22 7,33.10-7 4,82 

Diagonála (pravá) Tlak 20 6,67.10-7 4,84 

Dolní pás (1. zleva) Tah 3 1,00.10-7 5,21 

Dolní pás (2. zleva) Tah 186 6,20.10-6 4,38 

Dolní pás (3. zleva) Tah 184 6,13.10-6 4,38 

Dolní pás (4. zleva) Tah 2 6,67.10-8 5,29 

Celá konstrukce - 411 1,37.10-5 4,20 

 4 ZÁVĚR 
Příspěvek poukázal na možnost využití programového systému MATLAB pro 

pravděpodobnostní výpočty na základě pravděpodobnostního posouzení nosných prvků i systému 
ocelového příhradového vazníku. Bylo popsáno pravděpodobnostní řešení, při kterém byla 
v programovém prostředí systému MATLAB s využitím vestavěných a v příspěvku popsaných funkcí 
provedena statistická analýza vstupních dat, simulace s využitím metody Monte Carlo i paralelizace 
simulačního výpočtu. 

Ukázalo se, že programový systém umožňuje s výhodou řešit podobně formulované 
pravděpodobnostní úlohy. Vzhledem k možnosti relativně snadného programování lze MATLAB 
využít i pro pravděpodobnostní úlohy se složitějším výpočetním modelem (definované 
např. s využitím obecné deformační metody nebo metody konečných prvků). 
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