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uloženém na pružném podkladu pomocí deterministického a pravděpodobnostního přístupu - 

metoda SBRA (Simulation – Based Reliability Assesment).  

Dále se zabývá řešením ohybu nosníku uloženého na nelineárním pružném podkladu 

pomocí metody konečných diferencí a Newtonovy metody. Zde jsou srovnány výsledky pro 

lineární aproximace, různé stupně polynomických a jiných nelineárních aproximací 

nelineárního chování reakční síly v podkladu. 

Další převážná část práce se věnuje zkoumání možnosti použití pružného podkladu 

v tečném směru, kdy je nosník obklopený poloprostorem namáhán axiálním tahem. Cílem práce 

je stanovení vhodných závislostí analytickým přístupem (teorie, návrh fyzikálních modelů 

chování podkladu), numerickým řešením pomocí metody konečných prvků a experimentálním 

měřením.  

Dále jsou řešeny různé případy pružného podkladu v tečném směru analytickým přístupem 

a metodou centrálních diferencí. Práce se také zabývá průzkumem možných aproximací tuhostí, 

které vedou k výpočtu koeficientu stlačitelnosti podkladu. Ověřování navržených modelu je 

srovnáno s výsledky numerické metody. 

Experimentální testování navržených modelů tečného pružného podkladu bylo provedeno 

pomocí trhacích zkoušek. Pro experimentální měření je využito příkladu z oblasti 

biomechaniky, konkrétně se jedná o vytrhávání kostních šroubů z kostí (zlomeniny krčku u 

stehenní kosti). Trhací zkoušky jsou velmi důležité především pro výzkum chování implantátů.  
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vytrháváním kostních šroubů z kadáveru hovězí kosti, jejichž struktura se více podobá lidské 
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Seznam použitého značení, symbolů 

Značka Význam Jednotka 

A , A  Integrační konstanta [m] 

B , B ,	B  Integrační konstanta [m] 

B  Integrační konstanta [-] 

C Integrační konstanta [kg2m2s-4] 

C , C  Integrační konstanta [-] 

C , C  Integrační konstanta [m] 

D , D  Průměr [m] 

,	 ,  Modul pružnosti materiálu v tahu [Pa] 

F, F  Síla [N] 

 Funkce spolehlivosti [Pa] 

G Vlastní tíha [N] 

I1, J1 Integrál [m] 

 Kvadratický moment průřezu [m4] 

L, L , L , L ,	L  Délkový rozměr nosníku [m] 

M Vnější (zatěžující) moment [Nm] 

 Ohybový moment [Nm] 

 Normálová síla [N] 

 Mez kluzu materiálu nosníku [Pa] 

 Mez pevnosti materiálu nosníku [Pa] 

 Plocha příčného průřezu nosníku [m2] 

 Posouvající síla [N] 

X, Y Osy kartézského souřadnicového systému [-] 

 Konstanta [-] 

,	  Konstanta [-] 

 Konstanta [m-2] 

 Konstanta [m-4] 

 Konstantní příčné oteplení [°C] 

b Šířka nosníku [m] 

 Parametr zjednodušení - konstanta [m] 

 Konstanta [m-1] 
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Značka Význam Jednotka 

 Konstanta [-] 

 Konstanta [m-2] 

 Konstanta [m-1] 

 Konstanta  [m-3] 

G Diferenciál vlastní tíhy [N] 

 Diferenciál hmotnosti [kg] 

 Diferenciál normálové síly [N] 

 Diferenciál axiálního posuvu [m] 

 Diferenciál průhybu [m] 

  Natočení [rad] 

 Infinitezimální délka [m] 

, , 
,  

Funkce [-] 

g Tíhové zrychlení [ms-2] 

 Funkce [-] 

h Výška nosníku [m] 

i Index [-] 

, ,  Koeficient stlačitelnosti pružného podkladu [Nm-2] 

 Koeficient stlačitelnosti podkladu (pružná konstanta) [Nm-4] 

 Koeficient stlačitelnosti podkladu (pružná konstanta) [Nm-6] 

 
Koeficient stlačitelnosti podkladu v podélném 
(tečném) směru  

[Nm-2] 

 Koeficient stlačitelnosti podkladu v podélném 
(tečném) směru  

[Nm-1] 

n Počet dělení nosníku [-] 

n,  Exponent [-] 

 Exponent [-] 

p Tlak [Pa] 

 Konstanta [-] 

 Pravděpodobnost překročení meze kluzu [%] 

q, q  Spojité zatížení  [Nm-1] 

q  Spojitá tečná reakce v podkladu [Nm-1] 

q , q   Spojitá reakce v podkladu, spojitá reakce v podkladu - 
experiment 

[Nm-1] 
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Značka Význam Jednotka 

q ,	q , , 
q , ,  

Polynomická aproximace chování spojité reakce v 
podkladu 

[Nm-1] 

q  Aproximace chování spojité reakce v podkladu [Nm-1] 

t , t  Teplota (horního, dolního vlákna nosníku) [°C] 

 Souřadnice ve směru střednicové osy X [m] 

 Axiální posuv nosníku [m] 

,  Axiální posuv nosníku v místě A a B [m] 

  
Axiální posuv vypočtený pomocí metody centrálních 
diferencí 

[m] 

 
Axiální posuv vypočtený pomocí metody konečných 
prvků. 

[m] 

,  Fundamentální řešení diferenciální rovnice [-] 

,  První derivace - MCD [-] 

,  Druhá derivace - MCD [m-1] 

 Průhyb nosníku  [m] 

 Třetí derivace - MCD [m-2] 

 Čtvrtá derivace - MCD [m-3] 

 Natočení  [rad] 

 Konstanta  [kg2mi-1s-4] 

 Součinitel teplotní roztažnosti [°C-1] 

,  Parametr zjednodušení [m] 

 Koeficient [m] 

 Konstanta [N] 

Δ Konstantní dělení nosníku [m] 

∆chyba Průměrná relativní chyba [%] 

∆  Relativní chyba hodnot posuvů [%] 

∆  Průměrná relativní chyba hodnot posuvů  [%] 

∆  Průměrná relativní chyba hodnot napětí  [%] 

 Konstanta [N] 

 Poměrná deformace [-] 

 Konstanta  [m-1] 

ϑ , ϑ  Integrační konstanta [m-1] 

,  Konstanta - parametr [m] 
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Značka Význam Jednotka 

μ Poissonova konstanta [-] 

 Hustota [kgm-3] 

 Napětí [Pa] 

 Maximální napětí [Pa] 

 Napětí dle HMH [Pa] 

,  Vlnová délka nosníku [m-1] 

b  Vektor parametru b [m] 

J〈 〉  Jakobiánova matice [-] 

〈j〉 Číslo iterace [-] 

M  Matice soustavy [-] 

,	  Vektor posuvů [m] 
〈 〉

 Vektor staré iterace [m] 
〈 〉

 Vektor nové iterace [m] 

Seznam zkratek 

FS Fakulta strojní 

HMH Huber-von Misses-Hencky 

MAX Maximum 

MCD Metoda centrálních diferencí 

MEAN Aritmetický průměr 

MIN Minimum 

MKP Metoda konečných prvků 

MPP Metoda počátečních parametrů 

SBRA Simulation - Based Reliability Assessment 

VŠB-TU Vysoká škola Báňská – Technická univerzita 

WoS Web of Science 

Seznam cizích slov 

Femur Kost stehenní 

Collum femoris Krček stehenní kosti 

Kadáver Zvířecí nebo lidská mrtvola 
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1 Úvod 

Problematika řešení konstrukcí (tj. nosníků, desek, rámů, 3D těles nebo skořepin), 

uložených na pružném podkladu různých typů, se v praxi nejčastěji vyskytuje ve stavebnictví 

(výpočet rámových konstrukcí, navrhování základů budov, mostů, strojů a podzemních 

potrubních systémů), v hornictví při vyztužování dolů (důlní výztuže, aj.) nebo tunelů, 

v železniční dopravě (návrh kolejnic), v lodním stavitelství, při výpočtu namáhání mostních 

plovoucích pontonových konstrukcí pro ženijní vojsko, v biomechanice (upevnění šroubů 

v kostech v traumatologii) a v jiných průmyslových odvětvích.  

Nosník uložený na pružném podkladu je nosník, který je spojitě podepřen nebo obepjat 

pružným podkladem, buď po celé délce, nebo jen částečně. Vlivem zatížení se nosník 

deformuje a vtlačuje do podkladu. Dochází tedy ke stlačování podkladu a také k deformaci 

nosníku, proto se jedná o úlohu staticky neurčitou. Jestliže je nosník dostatečně dlouhý, může 

být považován za polonekonečný nebo nekonečný, viz definice v [8], [10], [11], [13] a [55]. 

Pro ohyb nosníku existuje mnoho modelů pružného podkladu [16], [20], [31] - [33] a [41]. 

Mezi nejznámější a nejpoužívanější modely patří Winklerův pružný podklad (nejstarší a 

nejjednodušší model) [41] a Pasternakův dvouparametrický model pružného podkladu [31]. 

Nelineární modely (vlastní návrhy) pružného podkladu jsou rovněž v praxi žádané a proto je 

jim věnována pozornost v této práci. 

Avšak pro axiální tahové/tlakové namáhání nosníku neexistují zřejmě žádné modely pro 

tečný pružný podklad. Z tohoto hlediska je výzkum těchto modelů důležitým vědeckým 

přínosem, který může mít uplatnění například v odvětví biomechaniky při vytrhávání kostních 

šroubů z kostí. Na základně zkoumání jsou navrženy lineární a nelineární fyzikální modely 

tečného pružného podkladu pro axiální tah/tlak, které jsou ověřeny numerickým výpočtem a 

experimentálním měřením.  

Základy konstrukcí je možné rozdělit na mělké a hluboké [3]. Mělké základy jsou obvykle 

ve formě trámů nebo desek a přenášejí zatížení z nástavby přímo do půdy v blízkosti povrchu. 

Na druhé straně, hluboké základy přenášejí zatížení na silnější vrstvy půdy vybudované ve větší 

hloubce. Dále lze modely půdního podkladu nahradit jednoduchými, dostatečně přesnými 

modely, a to lineárním tlakovým modelem, Winklerovým modelem, dvou parametrickým 

modelem podkladu a elastickým kontinuálním modelem [39]. Nebo také vlastní aplikací 

nelineárního chování, jak je uvedeno v této práci. 
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Na rozložení napěťových a deformačních stavů v podkladu má vliv mnoho faktorů, jejichž 

fyzikální popis je v obecném případě značně složitý a náhodný. Podklad má častokrát 

nehomogenní charakter a žádá si samostatnou detailní a složitou analýzu. 

Disertační práce má za cíl studovat problematiku lineárních a nelineárních úloh ohybu 

nosníků uložených na pružném podkladu. Také se zabývá problematikou chování pružného 

podkladu při axiálním (osovém) namáhání nosníku (tah/tlak). K dosažení cílů je použito 

vlastních návrhů nových fyzikálních modelů, analytické řešení, numerické řešení pomocí 

metody konečných prvků implementované v softwaru Ansys, experimentální měření 

(vytrhávací testy), pravděpodobnostní přístup, programování v softwaru Matlab, Mathcad a 

Anthill. Hlavní výhodou nelinearit je přesnější zachycení popisu reality. Nevýhodou však bývá 

složitost, vyšší nároky na počítačový výkon a výpočetní čas. Navržené nelineární modely jsou 

ověřeny pomocí numerického řešení a experimentálního měření. 

V rámci experimentálního testování tečného pružného podkladu (nosník namáhán axiálním 

tahem/tlakem) se provádí vytrhávání šroubů z dřevěného vzorku a posléze také z kadáveru 

hovězí kosti.  

Pružný podklad může být vhodně využíván například v biomechanice při řešení například 

upevnění šroubů v kostech nebo při pevnostních výpočtech vnitřních a vnějších fixátorů.  

Výhodou pružného podkladu je především výrazné zjednodušení obecně velmi složité 

interakce konstrukce a podkladu. Díky pružnému podkladu dochází k rychlejší tvorbě modelů, 

která má za důsledek redukování či odstranění nelinearit atp.  
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2 Cíle práce 

Studium nelineárních úloh a chování pružného podkladu v normálovém a tečném směru je 

značně komplikované. Pružný podklad má vždy velký význam v teoretické a praktické oblasti 

vědy a techniky (vědní obory: strojírenství, stavebnictví, vojenství, biomechanika, hornictví, 

geomechanika aj.). 

Cíle disertační práce jsou: 

1. Aplikace pravděpodobnostních přístupů při řešení nosníku na pružném podkladu a 

pravděpodobnostní posudek spolehlivosti. 

2. Řešení lineárních úloh ohybu nosníku uloženého na pružném podkladu (aplikace metody 

počátečních parametrů a tepelného namáhání nosníku). 

3. Zpracování experimentálních výsledků lineárního a nelineárního chování pružného 

podkladu, stanovení regresních závislostí spojité reakce v podkladu na průhyb nosníku při 

jeho ohybu. 

4. Řešení problematiky nelineární úlohy ohybu nosníku na pružném podkladu (aplikace 

vhodného numerického přístupu a vlastního programování) 

5. Prozkoumat možnosti použití pružného podkladu v tečném směru (tj. tečný pružný 

podklad). Stanovení vhodných závislostí (rozbor, teorie a řešení, návrh fyzikálních modelů 

popisujících chování podkladu). 

6. Návrh experimentu, zaměřeného na využití tečného pružného podkladu pro praktický 

výzkum (konstrukce přípravku v laboratoři). 

7. Experimentální testování navržených modelů pružného podkladu v tečném směru 

(aplikace: šrouby a vruty v kosti, ve dřevech a jiných materiálech). 

8. Ověření použitého tečného pružného podkladu v praktických úlohách mechaniky a 

biomechaniky. 
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3 Stav řešené problematiky 

Mechanické vlastnosti podkladů závisí na různých faktorech, především na velikosti, 

struktuře, tvaru, složení podkladu, teplotě, vlhkosti atp.  

Pro úlohy ohybu byl v historii první jednoduchý model podkladu publikován Winklerem 

(1867) [41], který značně pomohl ke studiu a zavedení pružného podkladu. Winklerův model 

podkladu je nejjednodušším jednoparametrickým modelem, jehož základním principem je 

přímá úměra mezi reakcí podkladu a průhybu základu.  

Dalším významným krokem k porozumění problematiky pružného podkladu bylo zavedení 

dvouparametrického modelu podkladu, kterým přispěl Pasternak [31]. Pasternakův model 

uvažuje i vliv smykových sil oproti Winklerovu modelu, který je omezen jen na normálové síly.  

Další vývoj problematiky se věnuje zejména přesnějšímu stanovení parametrů, které jsou 

nezbytné pro popis chování podkladu. Tématikou dvouparametrických modelů se dále zabýval 

Filonenko-Borodich (1940), Heténeyi (1946, 1950) [16], Kerr (1964) [20], Vlasov-Leont’ev 

(1966), atp.  

Disertační práce se zabývá také řešením ohybu nosníku pravděpodobnostním přístupem 

pomocí metody SBRA (Simulation - Based Reliability Assessment). Tato metoda patří mezi 

soudobý moderní trend vědy a techniky. V posledních letech se problematikou posudku 

spolehlivosti konstrukcí uložených na pružném podkladu metodou SBRA, zabývají především 

publikace [7], [9], [25], [26], [55], aj. Je to stochasticky běžně akceptovaný postup v inženýrství 

založený na metodě Monte Carlo. Vstupní i výstupní veličiny mají stochastický charakter, který 

lépe a přesněji popisuje reálnou situaci. Použitelnost a rozvoj metody SBRA souvisí především 

s rozvojem počítačů. Díky neustále se zvyšující výkonnosti počítačů, lze v současné době řešit 

rozsáhlé úlohy mechaniky, jejichž řešení bylo před několika lety nerealizovatelné. 

Při odvozování diferenciální rovnice nosníku na pružném podkladu se vychází z rovnováhy 

na elementárním úseku zatíženého nosníku, viz publikace [8], [11] a [13]. 

Problematikou pružného podkladu se také dlouhodobě zabývá především katedra 

aplikované mechaniky (330) v týmu mého školitele na Fakultě strojní, VŠB – TU Ostrava, viz 

publikace [8], [10], [11], [13], [55] aj. Dále se zabývá i oblastí řešení konstrukcí na pružném 

podkladu s hlavním zaměřením na kruhové desky. Zabývá se jak analytickou metodou, 

numerickým modelováním s využitím metody konečných prvků, tak také bylo provedeno 

experimentální měření kruhové desky uložené na pružném podkladu, viz publikace [21] a [22].  
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V praxi jsou běžně používány pro řešení úloh nosníků uložených na lineárním nebo 

nelineárním pružném podkladu numerické metody, například metoda konečných prvků [18], 

[55], metoda centrálních diferencí [13], [19], [28] - [30], [55], Newton-Raphsonova metoda 

[55], ale také analytické metody, například metoda počátečních parametrů [13], [55]. Těmito 

přístupy se zabývá i tato práce. 

V současnosti existuje několik nelineárních modelů pružného podkladu, například 

unilaterální (jednostranné) nebo bilaterální modely, kterými se zabývají Netuka, Horák [17], 

Sysala [35], [36]. Další modely jsou založeny na nelinearitách mocnin průhybu, respektive 

jiných funkcí průhybů. Nelinearitu lze někdy nahradit po částech lineární funkcí, viz [42].  

Pro úlohy axiálního zatěžování nebyl nalezen žádný existující model. Existují pouze 

experimenty zabývající se vytrháváním vrutu, zděří a šroubů z různých podkladových materiálů 

včetně kostí, které nedávají dostatečné údaje o pružném podkladu. 

Testy, zaměřené na vytrhování šroubu z kosti (tzv. „pull-out“ testy) jsou popsány v mnoha 

článcích, např. článek [43] a [44], které se zabývají studií účinků různých faktorů na pevnost 

kostního šroubu v tahu. Podobnou problematikou pevnosti šroubů při vytrhávacích testech 

z kosti se zaobírají rovněž publikace [1] a [40].  

Pružný podklad se užívá v biomechanice také při řešení kontaktů například mezi kolenem 

a protézou, viz článek [15], aj. Dále se může pružným podkladem nahradit již zmiňovaná 

interakce mezi šroubem a kostí při různých upevnění šroubů v kostech v traumatologii, při 

pevnostních výpočtech vnitřních a vnějších fixátorů. U zevní fixace je cílem nahrazení složité 

interakce implantátu a kosti, viz článek [12]. Další oborná literatura zabývající se pružným 

podkladem využitým v biomechanice, je například článek [14]. 

Problematika konstrukcí na pružném podkladu však není doposud ve světě uspokojivě 

vyřešena. Zabývají se jí různí matematici, fyzici, inženýři.  

 

 

  



Ing. Šárka Michenková Disertační práce VŠB-TU Ostrava 

18 

 

4 Lineární úloha (ohyb + teplota) 

Tato kapitola shrnuje přehled práce, jež se zabývá zejména aplikací metody počátečních 

parametrů pro přímý nosník uložený po celé jeho délce na pružném podkladu. Je představeno 

odvození vztahů a analytické řešení jednoho příkladu, a to nosníku, který je zatěžovaný 

ohybovým momentem na volném konci a po celé jeho délce působí konstantní příčné oteplení t t  [°C], kde t  [°C] je konstantní teplota působící v horních vláknech nosníku a t  [°C] je konstantní teplota působící v dolních vláknech nosníku, viz Obr. 4.1,  příloha A, 

literatura [55]. Text této kapitoly je mírně upraven oproti textu kapitoly z knihy [55], jež je 

autorka disertační práce spoluautorkou. Dále je tato práce také publikována v článku [52]. 

Příklad je řešen deterministickým přístupem pomocí softwaru Mathcad a pravděpodobnostním 

přístupem s využitím softwaru Anthill.  

 

Obr. 4.1 Nosník délky  uložený na pružném podkladu. Na nosník působí ohybový moment  

a  také po celé délce působí konstantní příčné oteplení  . 

4.1 Deterministický přístup řešení nosníku 

Pomocí metody počátečních parametrů (MPP) jsou odvozeny vztahy pro rovnice průhybu, 

natočení, posouvajících sil a ohybových momentů. Výpočty jsou provedeny pro tři různé 

hodnoty příčného oteplení. 

 Použité parametry pro řešení nosníku: modul pružnosti v tahu 2,1 ∙ 10  Pa; 

ohybový moment M 10	000	Nm; výška nosníku h 0,08 m; kvadratický moment průřezu 	2,523 ∙ 10 	m ; koeficient stlačitelnosti pružného podkladu 1,5 ∙ 10  Nm-2; délka 

nosníku L 3 m; příčné oteplení t t  dané hodnotami: -20 oC, 0 oC a 20 oC. 

Obecné vztahy pro řešení nosníku 0. případu zatěžování normálovou silou (tj. v případě, že 

normálová síla 0 N dle teorie 1. řádu) pomocí MPP jsou odvozeny v odborné knize [13] 

kapitola 31, viz Tab. 4.1. Řešení se hledá na intervalu ∈ 〈0; L〉.  
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Tab. 4.1 Obecné řešení a aplikační vztahy pro MPP (nosník obecné délky uložený po celé délce 

na pružném podkladu) [13]. 

NEHOMOGENNÍ ROVNICE:  + q  t − t   
q q  

0 

    Vztahy pro funkce  až  jsou zapsané v Tab. 4.2. 

− + + + + +   

− + − + +   

− +   

                   q − − + + + −   

− − q − + + +   

Počáteční parametry průhyb  [m], natočení  [rad], ohybový moment  [Nm] a 
posouvající síla  [N] jsou dané okrajovými podmínkami. 

Tab. 4.2 Funkce  až  a jejich derivace [55]. 

 

 

Ze zadání je zřejmé, že v bodě 0 [m] je možno přímo stanovit dva počáteční parametry. 

Z okrajových podmínek tudíž platí pro ohybový moment  a pro posouvající sílu , že 

0 0, 0 0. (4.1) 

Zbývající dva počáteční parametry se dají určit z okrajových podmínek v bodě L. Pro 

ohybový moment a pro posouvající sílu tedy platí, že L M, L  0, odkud 

po dosazení vztahů z Tab. 4.1 a vztahů (4.1) vyplývá: 

− − + L − = M,− + L = 0.                         (4.2) 

Po úpravě vztahů (4.2) vyplyne zjednodušení: 
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L + ,																																																																			
L + ,																																																																			

kde: 		 m , L 	 m 	.
  (4.3) 

Řešením soustavy dvou rovnic (4.3) se získají vztahy pro zbylé počáteční parametry, a to 

pro průhyb  [m] a natočení  [rad]: 

	
 , 

	
. (4.4) 

Díky tomu jsou určeny všechny čtyři počáteční parametry. Výsledné aplikační vztahy s 

použitím MPP pro řešení nosníku uloženého po celé délce L na pružném podkladu, který je 

zatěžovaný ohybovým momentem na volném konci a po celé jeho délce působí konstantní 

příčné oteplení, jsou přehledně zapsané v Tab. 4.3. 

Tab. 4.3 Aplikační vztahy pro nosník uložený po celé délce  na pružném podkladu. Na nosník 

působí moment  a po celé délce konstantní příčné oteplení . Řešení je platné na 

intervalu 〈0; 〉. 

 

    
t t   0  q = q   

= + +   

= + −   

= − − +   = − L   

+      

	
  

	
  

Vztahy pro funkce  až  jsou zapsané v Tab. 4.2. 

 

Výsledky získané pomocí MPP jsou zapsány v Tab. 4.4, ze kterých je zřejmá změna 

počátečních parametrů  a  na příčném oteplení . 
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Tab. 4.4 Závislost počátečních parametrů na příčném oteplení (výsledky). = t − t   [m-1]  [m]  [rad]  [Nm] 	[N] 

-20 oC 

9,172 ·10-1 

1,727 · 10-3 -3,371 · 10-3 

0 0 0 oC 1,096 · 10-4 1,432 · 10-4 

20 oC -1,508 · 10-3 3,657 · 10-3 

 

Na Obr. 4.2 a Obr. 4.3 jsou znázorněny průběhy průhybů a natočení po celé délce nosníku, 

pro tři rozdílné hodnoty příčného oteplení. 

 

Obr. 4.2 Průběhy průhybů pro nosník uložený po celé délce  na pružném podkladu, pro tři 

rozdílné hodnoty příčného oteplení. 

 

Obr. 4.3 Průběhy natočení pro nosník uložený po celé délce  na pružném podkladu, pro tři 

rozdílné hodnoty příčného oteplení. 

Na následujících Obr. 4.4 a Obr. 4.5 jsou znázorněny průběhy ohybových momentů a 

posouvajících sil po celé délce nosníku, pro tři rozdílné hodnoty příčného oteplení. 
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Obr. 4.4 Průběhy ohybových momentů pro nosník uložený po celé délce  na pružném 

podkladu, pro tři rozdílné hodnoty příčného oteplení. 

 

Obr. 4.5 Průběhy posouvajících sil pro nosník uložený po celé délce  na pružném podkladu, 

pro tři rozdílné hodnoty příčného oteplení. 

Z uvedených poznatků je patrná skutečnost, že oteplení má podstatný vliv na průběhy 

jednotlivých výsledků.  

Rovněž je patrné, že užití MPP přináší rychlejší a zjednodušený postup při řešení celé úlohy 

než klasická aplikace analytických metod uvedených například v literatuře [8], [11], [13], [16], 

aj. Řeší se totiž pouze soustava dvou rovnic o dvou neznámých namísto čtyř rovnic o čtyřech 

neznámých při klasickém postupu řešení. 

Správnost získaných výsledků je možno ověřit z rovnováhy sil ve svislém směru: 

= + + = 0. (4.5) 
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4.2 Pravděpodobnostní přístup řešení nosníku (metoda SBRA) 

Získané vztahy MPP lze rovněž využít k pravděpodobnostním výpočtům pomocí metody 

SBRA (Simulation Based Reliability Assessment). Tato metoda, založena na přímé metodě 

Monte Carlo, respektuje pomocí histogramů variabilitu vstupních veličin. Touto metodou je též 

proveden posudek spolehlivosti. Výpočet se uskutečnil pro 106 simulací (tj. 106 výpočtů s 

náhodně generovanými vstupy) v softwaru Anthill. Protože vstupní hodnoty mají stochastický 

charakter, pak je zřejmé, že také výstupy musí mít stochastický charakter, což dobře odpovídá 

realitě konstrukcí (vysvětluje reálný rozptyl související s náhodným charakterem fyzikálních 

jevů). 

Nosník o výšce	h [m] je uložený po celé délce L [m] na pružném podkladu a na pravém 

konci zatížen momentem M [Nm], viz Obr. 4.6. Po celé délce nosníku působí konstantní příčné 

oteplení t t  [°C]. Pravděpodobnostním přístupem je určen průběh průhybu nosníku, 

natočení, posouvajících sil, ohybových momentů a maximálního napětí  [MPa]. Dále je 

zjištěna pravděpodobnost překročení meze kluzu  [MPa], viz Obr. 4.16. 

Vstupní hodnoty jednotlivých veličin jsou zapsané v Tab. 4.5 a Tab. 4.6. Histogramy 

proměnných vstupních veličin jsou následně zobrazeny na Obr. 4.7 až Obr. 4.12. 

 

Obr. 4.6 Nosník délky  uložený na pružném podkladu. Na nosník působí moment  a také po 

celé délce působí konstantní příčné oteplení . 
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Tab. 4.5 Vstupní proměnné veličiny a jejich základní charakteristiky. 

Vstupní 
veličina 

Stručný 
popis 

Popis histogramu, 
Anthill sofware 

Minimum Maximum Median Mean 

M [Nm]  
Vnější 

moment 
Ohraničené normální 
rozložení „n1-30.dis“ 

140 000 260 000 199 755,83 199 993,37 

 [Pa] 

Modul 
pružnosti 

v tahu 
materiálu 
nosníku 

Ohraničené normální 
rozložení „n1-08.dis“ 

1,93·1011 2,27·1011 2,1·1011 2,1·1011 

 [MPa] 
Mez kluzu 
materiálu 
nosníku 

Asymetrické 
rozložení „a36-m-
continuous.DIS“ 

248,0 500,0 338,3 339,2 

h [m] 
Výška 

průřezu 
nosníku 

Ohraničené normální 
rozložení „n1-02.dis“ 

7,8·10-2 8,2·10-2 8·10-2 8·10-2 

 [m4] 

Hlavní 
kvadratický 

moment 
průřezu 
nosníku 

Ohraničené normální 
rozložení „n1-03.dis“ 

2,45·10-5 2,6·10-5 2,52·10-5 2,52·10-5 

	[Nm-2] 
Tuhost 

podkladu 
nosníku 

Ohraničené normální 
rozložení „n1-30.dis“ 

10 500 000 19 500 000 14 980 701 14 997 261 

L [m] 
Délka 

nosníku 
Konstantní hodnota 3 

 [°C] 
Příčné 

oteplení 
Konstantní hodnota -20 

Tab. 4.6 Zápis vstupních hodnot (mediánová hodnota ± variabilita). M = 199755.83 ..  Nm, viz Obr. 4.7. h = 0,8 ,,  m, viz Obr. 4.10. = 2,523 · 10 , ·, ·
 m4, viz Obr. 4.8. = 2,1 · 10 , ·, ·

 Pa, viz Obr. 4.11. = 14980701  Nm-2, viz Obr. 4.9. = 338,3−90,3+161,7 MPa, viz Obr. 4.12. L = 3 m = −20 °C 

 

 

Obr. 4.7 Histogram ohybového momentu  [Nm] (Anthill). 
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Obr. 4.8 Histogram hlavního kvadratického momentu průřezu nosníku 	[m4] (Anthill). 

 

Obr. 4.9 Histogram koeficientu stlačitelnosti podkladu  [Nm-2] (vstup programu Anthill). 

 
Obr. 4.10 Histogram výšky průřezu nosníku ℎ [m] (vstup programu Anthill). 

 

Obr. 4.11 Histogram modulu pružnosti materiálu nosníku v tahu  [Pa] (Anthill). 
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,  

Obr. 4.12 Histogram meze kluzu materiálu nosníku  [MPa] (Anthill). 

Z výše uvedeného textu je patrné, že pomocí programu Anthill [26] se provede 

pravděpodobnostní posudek spolehlivosti pro dva deterministické (tj. konstantní) vstupy (L, 

) a šest nahodilých vstupů (M, , , h, , ). 

Pro pravděpodobnostní výpočty jsou využity vztahy uvedené v Tab. 4.3. Postup řešení je 

zobrazen v Tab. 4.7 (zápis vstupních hodnot v programu Anthill) a příkazy v programu Anthill 

jsou zobrazeny v Tab. 4.8. 

Tab. 4.7 Vstupní hodnoty (Anthill). 
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Tab. 4.8 Příkazy programu Anthill - programování. 

 

Průběh průhybu =  [m] a natočení	  [m] po celé délce nosníku je 

znázorněn na Obr. 4.13. 

 

Obr. 4.13 Průhyb nosníku  [m] (vlevo) a průběh natočení nosníku  [rad] (vpravo). 
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Průběh posouvající síly  [N] a ohybového momentu  [Nm] po celé délce nosníku je 

znázorněn na Obr. 4.14. 

 

Obr. 4.14 Průběh posouvající síly =  [N] (vlevo) a ohybového momentu =  

[Nm] (vpravo). 

 Průběh maximálního napětí  [MPa] po celé délce nosníku je zobrazen na Obr. 4.15. 

 

Obr. 4.15 Průběh maximálního napětí =  [MPa] po celé délce nosníku. 

Funkce spolehlivosti 	 MPa  (posuzování spolehlivosti dle únosnosti) nosníku je 

definovaná jako: 

= − | |	. (4.6) 
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Je zřejmé, že pokud > 0, pak v  nosníku nedochází k plastickým deformacím (tj. není 

překonána mez kluzu materiálu nosníku). V opačném případě (tj. pokud < 0) je nosník 

namáhán nad mezí kluzu (nepříznivý stav). Funkce  tedy vznikne rozdílem histogramů meze 

kluzu materiálu nosníku (Obr. 4.12) a vypočteného maximálního napětí (Obr. 4.15). 

Pravděpodobnost překonání meze kluzu (možnost vzniku plastických deformací)  materiálu 

nosníku je =  0,03448, což je přibližně 3,45 %, viz Obr. 4.16 a Obr. 4.17.  

 

Obr. 4.16 Funkce spolehlivosti nosníku  [MPa]. 

 

Obr. 4.17 2D histogram – extrémní napětí nosníku  [MPa] vs. mez kluzu  [MPa]. 

Zda takový nosník vyhovuje nebo ne již záleží na požadavku spolehlivosti definované 

ekonomickými a společenskými nároky, což už není tématem této práce. 
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5 Řešení ohybu nosníku uloženého na nelineárním pružném podkladu 

Stanovení koeficientu stlačitelnosti podkladu  [Nm-2] a dalších parametrů pro různé  druhů 

podkladů, je s ohledem na proměnlivou charakteristiku, velmi náročné. Charakteristika 

podkladu je ovlivňována mnoha faktory, např. materiálovými vlastnostmi a složením, vnějším 

prostředím (roční období, aj.).  

Tato kapitola se zaobírá řešením nosníku, zatíženého rovnoměrným spojitým zatížením q 

[Nm-1], který je uložený na nelineárním pružném podkladu. Nosník je řešen na základě 

experimentálního zjištění chování pružného podkladu pomocí jednoduchého experimentu, kde 

je nosník ležící na pružném podkladu namáhán rovnoměrným zatížením q, viz Obr. 5.1., viz 

[21], kde se řešilo vtlačování kruhové deky do pružného podkladu. 

 

Obr. 5.1 Nosník uložený na pružném podkladu (nedeformovaný a deformovaný stav) – 

experimentální měření [7]. 

Tato práce je publikována v databázích Scopus a WoS, viz článek [45], [46], [48], [49]. 

Spojitě rozložená reakce v podkladu q  [Nm-1] je přímo úměrná průhybu  [m]. Platí 

vztah  

q , (5.1) 

kde  [Nm-2] je koeficient stlačitelnosti podkladu. 

Vyhodnocení měření q q , viz Tab. 5.1 a Obr. 5.2, je založeno na aritmetickém 

průměru hodnot (tj. průměrné hodnoty ze dvou měření q  [Nm-1] a q  [Nm-1]). Odsud 

reakce v podkladu 

q . (5.2) 
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Tab. 5.1 Pružný podklad – výsledky experimentu. 

Průhyb Měření č. 1 Měření č. 2 Střední hodnota (hodnoty experimentu) =  [Nm-1]  [m]  [Nm-1]  [Nm-1] 

0 0 0 0 
0,0005 5,8·103 5,4·103 5,6·103 
0,001 1,31·104 1,59·104 1,45·104 

0,0015 3,40·104 3,00·104 3,20·104 
0,002 6,00·104 5,16·104 5,58·104 

 

 

Obr. 5.2 Porovnání průběhů spojitých reakcí v podkladu , získaných pomocí uvedených 

aproximací, na posuvu vzhledem k experimentálnímu měření. 

Nelineární chování spojité reakce v podkladu na posuvu  [m] je aproximována například 

pomocí lineární, lineární + kubické nebo lineární + kubické + kvintické (s rozšířením na ) 

funkce, viz Tab. 5.2. Tyto aproximace se provádějí pomocí metody nejmenších čtverců 

v programu Matlab. Získané proměnné  [Nm-2],  [Nm-4],  [Nm-6] jsou koeficienty 

stlačitelnosti (tj. pružné konstanty) pružného podkladu. Řešení je realizováno pro různý popis 

stupně polynomické aproximace spojité reakce podkladu, jedná se o lineární aproximaci    q , lineární + kubickou aproximaci q , = +  a lineární + kubickou + 

kvintickou aproximaci q , , = + +  kde v [m] je průhyb nosníku. 
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Tab. 5.2 Souhrn - experiment a uvažované aproximace spojité reakce podkladu. 

Popis Viz Obr. 5.2 
Experiment q , měření – střední hodnota, viz Tab. 5.2. 

Lineární aproximace 
q 2,3587 · 10 , lineární diferenciální rovnice + = 0. 

Lineární + kubická 
aproximace 

q , = + = 1,094 · 10 + 4,2869 · 10 , 

nelineární diferenciální rovnice + = 0. 

Lineární + kubická + 
kvintická aproximace 

q , , = + + = = 8,8597 · 10 + 6,4373 · 10 − 4,1846 · 10 , 

nelineární diferenciální rovnice + = 0. 

 

Metodou nejmenších čtverců ze zadané funkce = + +  se určí 

koeficienty , 	 , 	  jako minimum funkce  

, 	 , 	 ∑ , (5.3) 

kde celkový počet bodů n 5, tj. počet zjištěných bodů z experimentu. Poté  

, 	 , 	 ∑ . (5.4) 

Dosazením funkce  do (5.4) se získá 

, 	 , 	 ∑ + + . (5.5) 

Hledané minimum je nalezeno, jestliže jsou parciální derivace podle , 	 	a	  rovny 0 

0, = 0 a = 0. (5.6) 

Pak vyjde 

= 2 ∑ + + − ∙ = 0,			2 ∑ + + − ∙ = 0,= 2 ∑ + + − ∙ = 0,  . (5.7) 

Po úpravě lze rovnice zapsat jako 
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∑ + ∑ + ∑ = ∑ ,				∑ + ∑ + ∑ ∑ ,			∑ + ∑ + ∑ ∑ ,	  . (5.8) 

Pomocí softwaru Matlab jsou nalezeny hodnoty koeficientů , 	 	a	 . Výsledné 

koeficienty stlačitelnosti podkladu jsou  8,8597 · 10  Nm-2, = 6,4373 · 10  Nm-4 a = −	4,1846 · 10  Nm-6. 

Obdobně se postupuje i pro lineární aproximaci (tj. = 	 0) a lineární + kubickou 

aproximaci (tj. 	 0).

 Vlastní vytvořený skript ze softwaru Matlab pro aproximace funkce je uveden v příloze A. 

5.1 Řešený nosník na nelineárním pružném podkladu pomocí metody sítí 

Pomocí metody centrálních diferencí je řešen nosník délky 2L [m] s obdélníkovým 

průřezem b · h (b = 0,2	m, h = 0,4	m) uložený na nelineárním pružném podkladu. Nosník je 

zatížený osamělou silou F = 105 N uprostřed nosníku, viz Obr. 5.3, kde chování pružného 

podkladu je popsáno rovnicí q , , = + + , viz článek [28] až [30], [46] a [49]. 

Kvadratický moment plochy v průřezu nosníku  = = 1,066667 ∙ 10  m4 a modul 

pružnosti v tahu = 2 ∙ 10  Pa. Elastické konstanty , 	 	a	  získané metodou nejmenších 

čtverců z kapitoly 5 jsou uvedeny v Tab. 5.3. 

 

Obr. 5.3 Nosník délky 2  uložený na pružném podkladu a zatížený uprostřed silou  [7],[13]. 

Tab. 5.3 Hodnoty koeficientů pružného podkladu vzhledem k provedené aproximaci. 

Popis 
Tuhosti pružného podkladu 

 [Nm-2]  [Nm-4]  [Nm-6] Poznámka 
Lineární aproximace 2,3587 ·107 0 0 

Viz  
Tab. 5.2 a 
Obr. 5.2. 

Lineární + kubická 
aproximace 

1,094 ·107 4,2869 ·1012 0 

Lineární + kubická + 
kvintická aproximace 

8,8597 · 107 6,4373·1012 -4,1846·1017 
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Homogenní diferenciální rovnice nosníku uloženého na pružném podkladu je 

+ = 0. (5.9) 

U tohoto příkladu lze využít podmínek symetrie. Pro řešení je tedy uvažována pouze 

polovina délky nosníku v intervalu ∈ 〈0; L〉, na kterou působí síla poloviční hodnoty . 

Okrajové podmínky předepsané v bodech = 0  a = L jsou 

= 0  (nulové natočení), (5.10) 

= 0 = − 		→ 		 		→ 		    

(posouvající síla), 
(5.11) 

L = 0		 → 		 0		 → 			 0  

(ohybový moment), 
(5.12) 

= L = 0		 → 		 0		 → 		 0 (posouvající síla). (5.13) 

Pro řešení nosníku uloženého na pružném podkladu pomocí MCD je nutné provést 

diskretizaci úlohy. Tzn., že interval ∈ 〈0; L〉 je virtuálně rozdělen na úseky s uzly  

s konstantním dělením nosníku ∆=  [m], kde n [-] je počet úseků a i = 0,1, … , n.  Pro určení 

okrajových podmínek je také nutné zavést pomocné (fiktivní) uzly mimo řešený interval, 

tj. uzly „–2“ a „–1“ vlevo od „0“ a uzly „n + 1“ a „n + 2“ vpravo od uzlu „n“, viz Obr. 5.4. 

 

Obr. 5.4 Virtuální dělení nosníku [13], [55]. 
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Derivace funkce průhybu lze aproximovat pomocí centrálních diferencí v každém uzlu „i“ 

jako 

 = ≈ ∆ 	, (5.14) 

= ≈ ∆ 	, (5.15) 

≈ ∆ , (5.16) 

≈ ∆ . (5.17) 

Pro zjednodušení je zaveden parametr 
∆

 [m]. Okrajové podmínky (5.10) - (5.13) 

jsou vyjádřeny s využitím rovnic (5.14) - (5.17), pro uzel "0" (tj. i 0, = 0) jako 

∆ = 0	 → 	 0, (5.18) 

∆ = 	→ 	 2 + 2 − = , (5.19) 

a obdobně pro uzel "n" (tj. i = n, = L) jako 

∆ = 0	 → 	 2 + = 0, (5.20) 

∆ = 0	 → 	 2 + 2 − = 0. (5.21) 

Podobně je diferenciální rovnice (5.9) aproximována v bodě „i“ jako 

∆ + = 0, (5.22) 

a po úpravě 

− 4 + 6 + − 4 + + + = 0, (5.23) 

kde = ∆
 [-], 	 ∆

 [m-2], 
∆

 [m-4], 6 + 	[-] a pro i 0,1,2, … , n. 

Nyní, fiktivní uzly , ,  a  jsou vyjádřeny z rovnic (5.18) - (5.21). Pak  

= ; 		 ; 		 2 − ; 	 4 4 + . (5.24) 
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Rovnice (5.24) jsou dosazeny do  (5.23) (tj. provede se vytěsnění fiktivních uzlů ze systému n + 1 rovnic). To vede k soustavě n + 1 nelineárních rovnic , viz (5.25). 

= − 8 + 2 + + − = 0,																																												4 + 7 + 4 + + + 0,																								4 + 4 + + + 0,																																4 + 4 + + + 0,																																⋮4 + 4 + + + 0,= − 4 + − 4 + + + = 0,					4 + 5 + − 2 + + = 0,				4 + 2 + + + = 0.																																		
  (5.25) 

Soustavu nelineárních rovnic (5.25) je možno zapsat v maticovém tvaru, a to 

M + + − b = 0, (5.26) 

kde 

M =
−8 2 0 0 0 0 … 0−4 7 + −4 1 0 0 0 … 01 −4 −4 1 0 0 … 00 1 −4 −4 1 0 … 0⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ … ⋮0 … 0 1 −4 −4 1 00 … 0 0 1 −4 −4 10 … 0 0 0 1 −4 5 + −20 … 0 0 0 0 2 −4 2 +

, (5.27) 

b = 0⋮0 , = ⋮ , = ⋮ , 5 = ⋮ . (5.28) 

5.1.1 Newtonova metoda pro nelineární systém 

Soustava nelineárních rovnic (5.26) může být řešena iterativně pomocí Newtonovy 

(Newton-Raphsonovy) metody, podle známého vztahu 

〈 〉 = 〈 〉 − J〈 〉 M 〈 〉 + 〈 〉 + 〈 〉 − b , (5.29) 
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kde vektory 〈 〉 =  〈 〉 , ,〈 〉  … , 〈 〉  a 〈 〉 = 〈 〉 , ,〈 〉  … , 〈 〉 jsou 

staré a nové iterace, 〈j〉 je číslo iterace a J〈 〉 =  〈 〉 , , , ,…,  je matice derivací staré 

iterace, tj. Jakobiánova matice, definována jako 

J〈 〉 =
J ,〈 〉 −8 2 0 0 … 0−4 J ,〈 〉 −4 1 0 … 01 −4 J ,〈 〉 −4 1 … 0⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ … ⋮0 … 1 −4 J ,〈 〉 −4 10 … 0 1 −4 J ,〈 〉 −20 … 0 0 2 −4 J ,〈 〉

, (5.30) 

kde prvky matice jsou           J ,〈 〉 =  + 3 〈 〉 + 5 〈 〉 ,        J ,〈 〉 = 7 + + 3 〈 〉 + 5 〈 〉                  
J ,〈 〉 = + 3 〈 〉 + 5 〈 〉 ,                J ,〈 〉 = + 3 〈 〉 + 5 〈 〉           

     J ,〈 〉 = 5 + + 3 〈 〉 + 5 〈 〉
J ,〈 〉 = 2 + + 3 〈 〉 + 5 〈 〉                    

. (5.31) 

5.1.2 Výsledky řešení nosníku pomocí Newtonovy metody 

Výše uvedená úloha s lineární q  , lineární + kubickou q , = +  a 

lineární + kubickou + kvintickou q , , = + +  závislostí chování pružného 

podkladu, viz Obr. 5.2 a Tab. 5.2 je řešena pomocí Newtonovy metody. Řešení úlohy je 

realizováno v softwaru Matlab. Vytvořený skript z Matlabu je uveden v příloze B. 

Výsledky řešení nosníku uloženého na pružném podkladu popsaného rovnicí (5.9), jsou 

zobrazeny na Obr. 5.5 - Obr. 5.8. Na Obr. 5.5 je znázorněn průběh průhybu po délce L pro 

různý počet iterací (nultá až pátá iterace). Velikost chyby klesá s rostoucím počtem iterací, viz 

Obr. 5.6. Pět iterací již dostatečně splňuje normu pro předepsanou přesnost v Matlabu 〈 〉 − 〈 〉 ≤ 0,001m. 
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Obr. 5.5 Průhyb na pravé straně nosníku – řešeno pomocí Matlabu. 

 

Obr. 5.6 Velikost chyby u jednotlivých iterací (celkový počet iterací je 5). 

Řešený nosník Newtonovou metodou je rozdělen na n = 500 úseků, viz Obr. 5.4 Výsledný 

průběh průhybu a natočení nosníku po délce L, pro = 〈0; 12,045〉, je zobrazen na Obr. 5.7. 
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Obr. 5.7 Průběh průhybu nosníku (vlevo) a průběh natočení nosníku (vpravo) uloženého na 

pružném podkladu. 

Průběh ohybového momentu a posouvající síly závislé na délce L je zobrazen na Obr. 5.8.  

 

Obr. 5.8 Průběh ohybového momentu (vlevo) a posouvajících sil nosníku (vpravo). 

5.1.3 Srovnání výsledků řešení nosníku na pružném podkladu pro 3 různé stupně 

polynomické aproximace 

Srovnání výsledků řešení nosníku uloženého na pružném podkladu pro různý popis stupně 

polynomické aproximace s lineární q , lineární + kubickou q , = +  a 

lineární + kubickou + kvintickou q , , = + +    závislostí chování podkladu, 

viz Obr. 5.9 - Obr. 5.12.  
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Průběhy průhybů a natočení nosníku pro uvažované aproximace podél řešené poloviny 

nosníku o délce L jsou zobrazeny na Obr. 5.9 a  Obr. 5.10.  Na dalších Obr. 5.11 a Obr. 5.12 

jsou zobrazeny průběhy ohybových momentů a posouvajících sil. 

 

Obr. 5.9 Průběhy průhybů nosníku  - srovnání 3 různých aproximací. 

 

Obr. 5.10 Průběhy natočení nosníku - srovnání 3 různých aproximací. 

 

Obr. 5.11 Průběhy ohybových momentů  - srovnání 3 různých aproximací. 
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Obr. 5.12 Průběhy posouvajících sil  - srovnání 3 různých aproximací. 

Je zřejmé, že různé stupně polynomické aproximace dávají rozdílné výsledky. Největší 

odlišnosti lze pozorovat pro průběhy, stanovené pomocí lineární aproximace (q ). 

Aproximace pomocí polynomu   q , , = + +  je dostatečná, vede však k řešení 

nelineární diferenciální rovnice. Lineární aproximace q  může být v některých 

případech nedostačující, směřuje ovšem k řešení jednoduché lineární diferenciální rovnice. 

5.2 Další příklad aproximace 

Další možnost aproximace nelineárního chování spojité reakce podkladu q  na posuvu  lze 

aproximovat pomocí nelineární funkce, viz rovnice (5.32), článek [45] a [48].  

q + , (5.32) 

kde koeficienty stlačitelnosti podkladu ,	  [Nm-2] a konstanta  [m-1] se získají pomocí 

metody nejmenších čtverců.  

Diferenciální rovnice popisující chování nosníku na pružném podkladu je tedy 

+ 0. (5.33) 

Pomocí metody centrálních diferencí je aproximována diferenciální rovnice (5.33) v bodě 

„i“ jako 

∆ + = 0, (5.34) 

po úpravě 
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− 4 + − 4 + + arctg = 0, (5.35) 

kde = 6 + 	[-], ∆
 [-], 	 ∆

 [-] a pro i 0,1,2, … , n. 

Výsledná soustava rovnic je zapsána v maticovém tvaru 

M + arctg − b = 0, (5.36) 

kde matice M  je dána rovnicí (5.27) a vektory b  a  jsou dány v (5.28), kde = ∆
 [m]. 

Soustava nelineárních rovnic (5.36) může být řešena iterativně pomocí Newtonovy metody, 

podle vztahu  

〈 〉 = 〈 〉 − J〈 〉 M 〈 〉 + arctg 〈 〉 − b , (5.37) 

kde vektory 〈 〉 = 	 〈 〉 , ,〈 〉 	… , 〈 〉  a 〈 〉 = 〈 〉 , ,〈 〉 	… , 〈 〉 jsou 

staré a nové iterace, 〈j〉 je číslo iterace a J〈 〉 = 	 〈 〉 , , , ,…,  je matice derivací staré 

iterace, tj. Jakobiánova matice, definována jako (5.30), kde prvky matice jsou 

										J ,〈 〉 = 	 + × 〈 〉 + 1,															 J ,〈 〉 = 7 + + × 〈 〉 + 1,												
J ,〈 〉 = + × 〈 〉 + 1,																 J ,〈 〉 = + × 〈 〉 + 1,								
J ,〈 〉 = 5 + + × 〈 〉 + 1,				 J ,〈 〉 = 2 + + × 〈 〉 + 1

. (5.38) 

Tento případ je řešen podrobněji v autorčiných článcích [45] a [48], které jsou evidovány 

v databázi WoS.  

Na Obr. 5.13 jsou zobrazeny vybrané výsledky průběhu průhybu a ohybového momentu 

pro tří různé aproximace, po celé délce nosníku. Další výsledky v článcích [45] a [48]. 
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Obr. 5.13 Průběh průhybu  (vlevo) a ohybového momentu nosníku  (vpravo). 

5.3 Poznatky pro další rozvoj 

Dále je možné se zabývat problematikou jednosměrného (unilaterálního modifikovaného 

Winklerova) podkladu q | |
 [Nm-1], který umožňuje separaci (odlepení) nosníku od 

podkladu, viz Obr. 5.14. Především rozšířením lineární diferenciální rovnice na nelineární, 

například q | | + + . 

 

Obr. 5.14 Jednosměrný modifikovaný Winklerův podklad. 

Prvotní náznaky řešení unilaterálního podkladu q | |
 jsou již naznačeny 

v autorčiných článcích [46] a [49]. Tento typ úlohy však již nelze řešit Newton-Raphsonovou 

metodou. K řešení se jeví jako vhodné použít tzv. nehladké Newtonovy metody, viz například 

článek [27]. 

V úvahu také připadá další možné rozšíření diferenciální rovnice např. q  | |, , | |, , … , | |, , kde n = 1, 3, 5, …, nebo q , , , … , ,            

q  , , , … , , atp.  

Díky řešení nelineárních diferenciálních rovnic dochází ke zpřesnění výsledků. Hlavní 

výhodou nelinearit je tedy přesnější zachycení popisu reality. Nevýhodou však bývá složitost, 

vyšší nároky na počítačový výkon a výpočetní čas.   
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6 Tahové namáhání nosníku obklopeného poloprostorem - aplikace 

pružného podkladu v tečném směru 

Tato kapitola se zabývá problematikou pružného podkladu, která je spojena s řešením 

diferenciálních rovnic pro přímé nosníky, polonekonečné a konečné délky s konstantním 

průřezem, zatížené tahovou silou v ose nosníku. Zatížení vyvolává spojité tečné reakce 

v podkladu. Tečný směr (vzhledem k stykové ploše mechanického kontaktu - nosník a pružný 

podklad) je rovnoběžný s axiální osou nosníku X, viz Obr. 6.1b. Nutno podotknout, že nosník 

je obklopen stejnoměrně elastickým kontinuem neboli pružným podkladem po celé nebo 

částečné délce. 

Jestliže je nosník dostatečně dlouhý, tak může být považován za polonekonečný, viz 

definice v [8], [10], [11], [13] a [55]. 

Obecné vztahy s výsledky pro různé případy jsou přehledně znázorněny v tabulkách této 

kapitoly a lze je použít jako kvalitní podklad při tvorbě počítačových programů nebo pro 

stanovení analytických a numerických řešení či experimentálních výzkumů. Všechny dále 

uvedené vztahy z této kapitoly lze odvodit pomocí vztahů a souvislostí, známých z učebnic 

předmětů pružnosti a pevnosti, statiky a matematiky. 

Při řešení je použito zatížení tahovou silou a vlastní tíhou nosníku, které vyvolávají spojité 

axiální tečné reakce v podkladu podobné Winklerovskému typu.  

Obvykle se pružný podklad používá u ohybu, viz literatura [8] až [11], [16], [18], [19], aj, 

avšak zde je nově, netradičně a originálně použitý pro úlohu namáhání tahem, viz Obr. 6.1. 

 

Obr. 6.1 Pružný podklad (lineární chování): a) ohyb dle Winklera = ; b) tah/tlak dle 

Frydrýška a Michenkové (školitel a autorka disertační práce)  = . Body 1 a 2 se 

vlivem zatížení přemístí do polohy 1* a  2*. 
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Obecné vztahy pro řešení různých případů lze aplikovat například na úlohy vrutů ve dřevě, 

hmoždinkové spoje, základové šrouby, zemní vruty, zděře, šrouby použité při léčbě zlomenin 

v traumatologii a ortopedii, atd., viz Obr. 6.2. Cílem jsou tedy aplikace, numerické metody a 

experimenty, které ověří nebo vyvrátí navržené teorie tečného podkladu. 

 

Obr. 6.2 Zemní vrut, vrut ve dřevě, šrouby v kosti. 

Pro řešení těchto úloh je použito analytických a numerických metod (software Ansys, 

Mathcad a Matlab) a experimentů (vytrhávací testy), prováděných v laboratořích Katedry 

aplikované mechaniky (330), FS, VŠB-TU Ostrava. 

6.1 Tah obecné řešení 

Předpokládá se přímá tyč (nosník) konstantního průřezu, která je obklopená stejnoměrně 

elastickým kontinuem (pružný podklad), viz Obr. 6.3. 

 

Obr. 6.3 Nosník konstantního průřezu zatížen tahovou silou . 

Předpokládá se, že nosník pevně přilne ke kontinuu. Interakce mezi nosníkem a kontinuem 

může být nejjednodušeji nahrazena tečným pružným podkladem. Navržený nový model 

pružného podkladu (Frydrýšek a Michenková) předpokládá, že spojitá tečná reakce v podkladu q q  [Nm-1] je přímo úměrná axiálnímu posuvu střednice  [m], (zdánlivá 
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podobnost ve Winklerovém modelu v normálovém směru – vzhledem k stykové ploše 

mechanického kontaktu), viz Obr. 6.1.  

Na Obr. 6.4 je znázorněn úsek nosníku o infinitezimální délce  [m], který vznikl dvěma 

soumeznými řezy. Tento úsek je namáhán tahem, kde se indikuje vnitřní statický účinek od 

normálové síly =  [N]. Dále je počítáno s vlivem vlastní tíhy G [N] v axiálním směru 

tj. ve směru tíhového zrychlení g [ms-2] pomocí diferenciálu G = g = g , jehož směr 

je znázorněn na Obr. 6.4. 

 

Obr. 6.4 Úsek nosníku na pružném podkladu o infinitezimální délce. 

Rovnici rovnováhy sil v axiálním směru nosníku, viz Obr. 6.4, pak lze sestavit takto                      − + + q + G 0 . Odtud po úpravách, kde G = g , vyplývá 

− + q + g 0, (6.1) 

kde diferenciál hmotnosti  [kg], za předpokladu konstantního průřezu nosníku  [m2] a 

konstantní hustoty  [kgm-3] nosníku, je vyjádřen jako 

= . (6.2) 

 Dosazením rovnice (6.2) do (6.1) se dostane − + q + g 0. Po úpravách 

se získá diferenciální rovnice 

= q + g , (6.3) 

kde spojitá tečná reakce v podkladu q  je podobně jako dle Winklera definována 

q , (6.4) 

kde  [Nm-2] je koeficient stlačitelnosti podkladu v podélném směru, tj. tuhost podkladu 

v tečném směru stykové plochy nosníku s podkladem. 
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Z rovnic (6.3) a (6.4) vyplyne 

= + g . (6.5) 

 

Obr. 6.5 Původní a deformovaný element nosníku. 

Za předpokladu platnosti teorie malých deformací, se poměrná deformace úseku nosníku 

vypočte podle Obr. 6.5 jako 

= = . (6.6) 

kde  [-] je poměrná deformace. Předpokládá se lineární, elastický a izotropní materiál. 

Z Hookeova zákona pro jednoosou napjatost plyne 

= , (6.7) 

kde  [Pa] je modul pružnosti materiálu nosníku a  [m2] je průřez nosníku. 

Z rovnic (6.6) a (6.7) vyplyne 

= . (6.8) 

Provedením derivace rovnice (6.8) se získá vztah 

= . (6.9) 

Vztah (6.9) platí, pokud  a  jsou konstanty. 

Dosazením rovnice (6.5) do (6.9), se získá vztah pro nehomogenní lineární diferenciální 

rovnici 2. řádu 

− = . (6.10) 
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Pro získání obecného řešení rovnice (6.10) je použita substituce  [m-1], pro kterou platí = = +  , tj.  

= − g . (6.11) 

Pak první a druhá derivace rovnice (6.11) je 

= , (6.12) 

= . (6.13) 

Dosazením rovnice (6.13) a substituce  do rovnice (6.10) se získá vztah 

− = 0. (6.14) 

Pro zjednodušení je zaveden parametr vlnové délky  [m-1] 

= . (6.15) 

Výsledná diferenciální rovnice 2. řádu je 

− = 0. (6.16) 

Pro řešení metodou variace konstant platí 

= ϑ + ϑ , (6.17) 

kde ϑ ,  [m-1] jsou integrační konstanty 

Řešením diferenciální rovnice (6.10) se získá hledaný posuv  dle vztahu (6.11). 

= A + A − , (6.18) 

kde A ,  [m] jsou integrační konstanty a platí A = , A = . 

Pro normálovou sílu pak platí z rovnice (6.8) vztah 
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= = A − A = A − A . (6.19) 

Odvozené vztahy pro obecné řešení jsou zapsané v Tab. 6.1. Lze si povšimnout, že pro 

zápis jsou využity také hyperbolické (sinh a cosh). 

Tab. 6.1 Vztahy pro obecné řešení (nosník obklopen pružným podkladem – zatížení tahem a 

vlastní tíhou). 

 

Nehomogenní diferenciální rovnice: − =   

q       

A + A   nebo 

B sinh + B cosh −   

A , A ,	B , B  [m] jsou integrační 
konstanty B A A , B A + A , ± cosh ± sinh  = A − A   = B cosh + B sinh    

= A + A   = B sinh + B cosh   

= = A − A   
= = B cosh +B sinh   

 

Pro případ, kdy úsek nosníku je bez pružného podkladu ( = 0 Nm-2), jsou obecné vztahy 

pro řešení vyjádřeny v Tab. 6.2 a Tab. 6.3, kde C , C  [m] jsou integrační konstanty. 

Tab. 6.2 Vztahy pro obecné řešení pro nosník zatížený tahem a vlastní tíhou (nosník není na 

pružném podkladu). 

 

Nehomogenní 
diferenciální rovnice:   =  

q = 0	Nm  

= + C + C   C , C  jsou integrační konstanty 

= ( + C )  = = ( + C )	   
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Tab. 6.3 Vztahy pro obecné řešení pro nosník zatížený pouze tahem (nosník není na pružném 

podkladu, primitivní úloha). 

 

Homogenní diferenciální 

rovnice:   = 0 
q = 0	Nm  g = 0	ms  

= C + C   C , C  jsou integrační konstanty 

= C   = = C   

6.2 Řešené případy nosníků - analytický přístup 

Pro jednotlivé druhy řešených případů zatěžování nosníků, které jsou obklopené pružným 

podkladem, se stanovují aplikační vztahy pro určení rovnice posuvu u a osových sil , viz 

kapitola 6.2.1 až kapitola 6.2.4. U všech řešených případů se neuvažuje s vlastní tíhou nosníku, 

protože nemá v těchto úlohách zásadní význam. 

6.2.1 Případ 1 – Nosník polonekonečné délky 

Polonekonečný nosník (tj. velmi dlouhý nosník) obklopen pružným podkladem je zatížený 

na jedné straně v ose nosníku pouze vnější tahovou silou F  [N], viz Obr. 6.6.  

Použité parametry pro řešení nosníku: síla F = 2	000 N, koeficient stlačitelnosti podkladu 

v podélném směru = 10  Nm-2, průřez nosníku = 7,5 · 10  m2 a modul pružnosti v tahu = 	2 · 10  Pa. 

 

Obr. 6.6 Polonekonečný nosník, který je na levém konci zatížený tahovou silou . 

Obecné řešení je dáno Tab. 6.1, kde se uvažuje tíhové zrychlení g = 0 ms-2. Rovnice pro 

určení posuvu vypadá dle Tab. 6.1 takto 

= A + A . (6.20) 
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Nosník polonekonečné délky znázorněn na Obr. 6.6 je charakteristický tím, že ve 

vzdálenosti → ∞ musí být nulová odezva na zatížení, což definuje 1. okrajovou podmínku. 

První integrační konstanta je získána z okrajové podmínky, kde posuv nosníku ve směru 

osy X v nekonečnu je nulový (tj. → = 0). Z Tab. 6.1 vyplývá  

→ ∞ = lim→ A + A = lim→ A = 0, (6.21) 

kde je zřejmé, že lim→ = 0. 

Protože lim→ = ∞, pak integrační konstanta A  musí mít nulovou hodnotu 

A = 0. (6.22) 

Další integrační konstantu A  je určena z okrajové podmínky, kde normálová síla  v bodě = 0 se rovná síle F , (tj. = F ). Z toho vyplývá, že 

= = −A = F . (6.23) 

Ze vztahu (6.23) se získá druhá integrační konstanta 

A = − = − . (6.24) 

Kontrolu výsledků je možné provést pomocí rovnice rovnováhy sil 

F + q = 0, (6.25) 

po dosazení rovnice (6.4) do rovnice (6.25) vyplývá 

F − = F − A = 0. (6.26) 

Po integraci 

F − F = 0, (6.27) 

Průběh normálových sil se dostane z Tab. 6.1 

= = −A = F . (6.28) 
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V Tab. 6.4 jsou shrnuty aplikační vztahy pro polonekonečný nosník, který je obklopen po 

celé délce pružným podkladem. 

Tab. 6.4 Aplikační vztahy pro polonekonečný nosník, který je obklopen po celé délce pružným 

podkladem. Na nosník působí tahová síla  (případ 1). Řešení je platné pro ∈ 〈0,∞〉. 

 

Homogenní rovnice:   − = 0 

q =   =   

= A  A = − = −   

= −A   = A   = = F   

 

Na Obr. 6.7 a na  Obr. 6.8  je zobrazen průběh posuvu a průběh normálové síly po celé 

délce nosníku ve směru osy X. Je zřejmé, že maximální posuv (myšleno v absolutní hodnotě) = = −  [m] a maximální velikost posouvající síly je = F .  

 

Obr. 6.7 Průběh posuvu v axiálním směru =  polonekonečného nosníku obklopeného 

pružným podkladem (případ 1). 

 

Obr. 6.8 Průběh normálové síly =  polonekonečného nosníku obklopeného pružným 

podkladem (případ 1). 
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Spojitá tečná reakce v podkladu dána vztahem (6.4) je znázorněna na Obr. 6.9. 

 

Obr. 6.9 Průběh spojité tečné reakce v podkladu =  polonekonečného nosníku 

obklopeného pružným podkladem (případ 1). 

Pro maximální napětí, které je v místě = 0, platí vztah  = = , výsledné 

maximální napětí = 2,67 ∙ 10 	Pa = 2,67	MPa 
6.2.2 Případ 2 – Nosník konečné délky 

Konečný nosník (nosník konečné délky L) je obklopen pružným podkladem, který je 

zatížený na jedné straně tahovou silou F  v ose X, viz Obr. 6.10.  

Použité parametry pro řešení nosníku: síla F = 2	000 N, délka nosníku L = 2 m, 

koeficient stlačitelnosti podkladu = 10  Nm-2, plocha průřezu = 7,5 · 10  m2 a modul 

pružnosti v tahu = 	2 · 10  Pa (tj. stejné veličiny jako u případu 1, viz kapitola 6.2.1). 

 

Obr. 6.10 Konečný nosník, který je na levém konci zatížený tahovou silou . 

Obecné řešení je dané Tab. 6.1, kde se uvažuje tíhové zrychlení g = 0	ms . 

Integrační konstanty A  a A  jsou získány z okrajové podmínky, kde normálová síla  

v bodě = 0 se rovná síle F , (tj. = 	F ). Dosazením do obecných rovnic z Tab. 6.1 

vyplyne 
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= = A − A = F . (6.29) 

Z rovnice (6.29) je patrné, že 

A − A = . (6.30) 

Z další okrajové podmínky, kde normálová síla  v bodě = L je nulová, (tj. = 0) 

vyplyne  

= = A − A = 0, (6.31) 

tj. po úpravě 

A − A = 0. (6.32) 

Řešením soustavy rovnic (6.30) a (6.32) se získají konstanty A  a A  

A = − = . (6.33) 

A = − + = . (6.34) 

V Tab. 6.5 jsou shrnuty odvozené aplikační vztahy pro konečný nosník, který je obklopen 

po celé délce pružným podkladem. 

Tab. 6.5 Aplikační vztahy pro konečný nosník, který je obklopen po celé své délce pružným 

podkladem. Na nosník působí tahová síla  (případ 2). Řešení je platné pro ∈  〈0, 〉. 

 

Homogenní rovnice:   − = 0  

q =    =   

= A + A    

A =   

= A − A   A =    

= A + A   = = A − A   
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Na Obr. 6.11 a Obr. 6.12 je zobrazen průběh posuvu a normálové síly po celé délce nosníku 

ve směru osy X. Spojitá tečná reakce podkladu dána vztahem (6.4) je znázorněna na Obr. 6.13. 

 

Obr. 6.11 Průběh posuvu v axiálním směru  =  konečného nosníku obklopeného 

pružným podkladem (případ 2). 

 

Obr. 6.12 Průběh normálové síly =  konečného nosníku obklopeného podkladem 

(případ 2). 

 

Obr. 6.13 Průběh spojité tečné reakce v podkladu =  konečného nosníku 

obklopeného pružným podkladem (případ 2). 
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Vztahy z Tab. 6.5 lze také použít pro ověření výsledků řešení nekonečného nosníku 

z případu 1, tj. pokud L → ∞ => A = 0		a		A = − 		, viz Tab. 6.4. 

6.2.3 Případ 3 – Nosník konečné délky 

Konečný nosník obklopen pružným podkladem je zatížený na jedné straně tahovou silou F  a na druhé straně uchycen kloubovou vazbou, viz Obr. 6.14.  

Použité parametry pro řešení nosníku: síla F = 2	000 N, délka nosníku L = 2 m, 

koeficient stlačitelnosti podkladu = 10  Nm-2, plocha průřezu = 7,5 · 10  m2 a modul 

pružnosti v tahu = 	2 · 10  Pa (tj. stejné veličiny jako u 1. a 2. případu, viz kapitola 6.2.1 a 

kapitola 6.2.2). 

 

Obr. 6.14 Konečný nosník na pružném podkladu, který je na levém konci zatížený tahovou 

silou  a na pravém konci je uchycen kloubovou vazbou. 

Obecné řešení je dané Tab. 6.1, kde se uvažuje tíhové zrychlení g = 0	ms . 

Integrační konstanty A  a A  jsou získány z okrajové podmínky, kde normálová síla  

v bodě = 0 se rovná síle F , (tj. = 	F ). Výsledkem je stejná rovnice, jako u případu 2, 

viz (6.30), kapitola 6.2.2  

A − A = . (6.35) 

A z další okrajové podmínky, kde posuv nosníku na konci nosníku ve směru osy X je 

nulový (tj. = 0). Dosazením do rovnic z Tab. 6.1 vyplývá 

A + A = 0. (6.36) 

Řešením soustavy rovnic (6.35) a (6.36) se získají konstanty A  a A  
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A = − + = , (6.37) 

A = − = . (6.38) 

V Tab. 6.6 jsou shrnuty odvozené aplikační vztahy pro konečný nosník, který je obklopen 

po celé délce pružným podkladem. 

Tab. 6.6 Aplikační vztahy pro konečný nosník, který je obklopen po celé délce pružným 

podkladem. Na nosník působí tahová síla  (případ 3). Řešení je platné pro ∈  〈0, 〉. 

 

Homogenní rovnice:   − = 0 

q =   =   

= A + A   

A =   

= A − A   A =   

= A + A   = = A − A   

 

Na Obr. 6.15 a na Obr. 6.16 je zobrazen průběh posuvu a průběh normálové síly po celé 

délce nosníku ve směru osy X. Spojitá tečná reakce v podkladu dána vztahem (6.4) je 

znázorněna na dalším Obr. 6.17. 

 

Obr. 6.15 Průběh posuvu v axiálním směru =  konečného nosníku obklopeného 

pružným podkladem (případ 3). 
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Obr. 6.16 Průběh normálové síly =  konečného nosníku obklopeného pružným 

podkladem (případ 3). 

 

Obr. 6.17 Průběh spojité tečné reakce v podkladu =  konečného nosníku 

obklopeného pružným podkladem (případ 3). 

6.2.4 Případ 4 – Nosník konečné délky 

Konečný nosník je zatížen na jedné straně tahovou silou  F , viz Obr. 6.18. Jedna část 

nosníku je volná (bez podkladu) a druhá část nosníku je obklopena pružným podkladem.  

Použité parametry pro řešení nosníku: síla F = 2 000 N, délka volného konce nosníku L = 1 m, délka nosníku obklopeného pružným podkladem L = 2 m, koeficient stlačitelnosti 

pružného podkladu = 10  Nm-2, plocha průřezu = 7,5 · 10  m2 a modul pružnosti v 

tahu =  2 · 10  Pa. 

 

Obr. 6.18 Konečný nosník částečně uložený na pružném podkladu.  
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Z učebnic pružnosti a pevnosti je zřejmé, že na úseku nosníku ∈ 〈0, L 〉 je konstantní 

normálová síla = F , což lze s výhodou použít na hranici s úsekem ∈ 〈0, L 〉. 
Aplikační vztahy pro část nosníku o délce L  vychází z kapitoly 6.2.2 pro případu 2, viz 

Tab. 6.5. S tím, že normálová síla N v bodě = 0 se rovná síle F2, (tj. = F ) a 

normálová síla  v bodě = L  se rovná 0, (tj. = 0).  

Aplikační vztahy pro první část nosníku o délce  L  vychází z Tab. 6.3, kde diferenciální 

rovnice je  = 0 a rovnice posuvu ve směru osy X je = C + C . 

Integrační konstanty C  a C  jsou určeny z okrajových podmínek. První integrační 

konstanta je určena z podmínky, kde normálová síla  v bodě = 0 se rovná síle F , (tj. = F ).  

C = F , (6.39) 

z čehož vyplývá  

C = . (6.40) 

Druhá integrační konstanta C 	je určena z okrajové podmínky, kde posuv ve směru osy X 

první části nosníku ve vzdálenosti = L  se rovná posuvu ve směru osy X druhé části nosníku 

ve vzdálenosti = 0, (tj. ( ) = ( )), tzv. podmínky přechodu.  

Dosazením se získá rovnice C L + C = A + A , z které  

C = A + A − C L . (6.41) 

V Tab. 6.7 jsou shrnuty odvozené aplikační vztahy pro konečný nosník, který je částečně 

uložen na pružném podkladu. 

Výsledný průběh posuvu a průběh normálové síly po celé délce nosníku je zobrazen na 

Obr. 6.19 a na Obr. 6.20. Na následujícím Obr. 6.21 je zobrazena tečná reakce v podkladu.  
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Tab. 6.7 Aplikační vztahy pro konečný nosník, který je obklopen částečně pružným podkladem. 

Na nosník působí tahová síla  (případ 4). Řešení je platné pro ∈  〈0, 〉 a ∈  〈0, 〉. 

 

Homogenní rovnice části :  − = 0 

q =   =   

= A + A   A =   

Homogenní rovnice části :   = 0 A =   

= C + C   
C =   = A − A   C = A + A − C L   = C   = A + A   

= = C    = = A − A   

 

Obr. 6.19 Průběh posuvu v axiálním směru =  konečného nosníku částečně 

obklopeného pružným podkladem (případ 4). 

 

Obr. 6.20 Průběh normálové síly =  konečného nosníku částečně obklopeného 

pružným podkladem (případ 4). 
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Obr. 6.21 Průběh spojité tečné reakce podkladu =  konečného nosníku částečně 

obklopeného pružným podkladem (případ 4). 

6.3 Nosník obklopený pružným podkladem řešený metodou centrálních diferencí 

Tato kapitola se zabývá řešením nosníku metodou konečných diferencí - MCD. A to tak, 

že původně spojitá hledaná funkce je nahrazena sadou diskrétních funkčních hodnot. Nehledá 

se průběh funkce, ale jen sada jejích hodnot v uzlových bodech diskretizační sítě. Metodou 

konečných diferencí se zabývala také kapitola 5.1. Konečné diference [28] jsou osvědčeným 

způsobem numerického řešení úloh mechaniky.  

Nosník obklopen pružným podkladem je zatížený na jedné straně tahovou silou F  v ose 

X, viz Obr. 6.22. Homogenní diferenciální rovnice nosníku konečné délky, obklopeného 

pružným podkladem, je 

− = 0. (6.42) 

V dalším textu se uvažuje konstantní dělení nosníku ∆=  [m], kde n [-] je počet dělení. 

Pro určení okrajových podmínek je také nutné zavést pomocné (fiktivní) uzly mimo řešený 

interval, tj. uzel „–1“ vlevo od „0“ a uzel „n + 1“ vpravo od uzlu „n“, viz Obr. 6.22. 

 

Obr. 6.22 Diskretizace konečného nosníku obklopeného pružným podkladem [13], [55]. 
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Derivace funkce posuvu lze aproximovat pomocí centrálních diferencí v každém uzlu „i“ 

jako 

= ≈ ∆ , (6.43) 

= ≈ ∆ , (6.44) 

kde = =  [m] je posuv v uzlu „i“.  

Aplikace je vysvětlena na následujícím příkladu. 

Konečný nosník (nosník konečné délky) obklopen pružným podkladem je zatížený na jedné 

straně tahovou silou F  v ose X, viz Obr. 6.23. Je určen průběh posuvu  a osových sil . 

Výsledky jsou porovnány s analytickým řešením. 

Použité parametry pro řešení nosníku: síla F = 2 000 N, délka nosníku L = 2 m, 

koeficient stlačitelnosti pružného podkladu = 10  Nm-2, plocha průřezu = 7,5 · 10  m2 

a modul pružnosti v tahu =  2 · 10  Pa. 

 

Obr. 6.23 Konečný nosník obklopený pružným podkladem, který je zatížený tahovou silou . 

Okrajové podmínky předepsané v bodech = 0 a = L jsou 

= 0 = F => = F => = , (6.45) 

= L = 0 => = 0 => = 0. (6.46) 

Pro zjednodušení je zaveden parametr = ∆
 [m]. Okrajové podmínky z rovnic (6.45) - 

(6.46) jsou aproximovány pomocí rovnic (6.43) - (6.44), pro uzel „0“ (tj. i =  0,  =  0) jako 

∆ = → − = , (6.47) 

 a pro uzel „n“ (tj. i = n, x = L) jako 
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∆ = 0 → − = 0, (6.48) 

Podobně je aproximována diferenciální rovnice (6.42) v bodě „i“ jako 

∆ − = 0, (6.49) 

pro i = 0, 1, 2, …, n, po úpravě 

− 2 + + = 0, (6.50) 

kde = ∆
 [-]. 

Nyní, fiktivní uzly  a 	  jsou vyjádřeny z rovnice (6.47) a (6.48). Proto 

= − ,              = . (6.51) 

Rovnice (6.51) jsou dále dosazeny do vztahu (6.49), (tj. provede se vytěsnění fiktivních 

uzlů ze systému n + 1 rovnic). To vede k soustavě n + 1 rovnic . Pro zjednodušení se zavede 

parametr = −(2 + ) [-]. Pak 

= + 2 − = 0,																			= + + = 0,																			= + + = 0,																			⋮																														= + + = 0,= + + = 0,				= + 2 = 0,																					
  (6.52) 

Soustavu rovnic (6.52) je možno psát v maticovém tvaru 

M ∙ − b = 0, (6.53) 

kde pásová matice 

M =
2 0 0 0 … 01 1 0 0 … 00 1 1 0 … 0⋮ ⋮ ⋮ ⋱ … ⋮⋱ … 00 … 0 1 1 00 … 0 0 1 10 … 0 0 0 2

,   b = 0⋮0 . (6.54) 



Ing. Šárka Michenková Disertační práce VŠB-TU Ostrava 

64 

 

Výsledný posuv nosníku se získá pomocí vztahu 

= M b . (6.55) 

Řešení této úlohy je programováno pomocí softwaru Matlab, viz skript - příloha C. 

Výsledky řešení nosníku obklopeného pružným podkladem popsaného rovnicí (6.42) jsou 

zobrazeny na Obr. 6.24 - Obr. 6.25 (analytické řešení a řešení pro různý počet dělení nosníku n). Na Obr. 6.24 a Obr. 6.25 je zobrazen průběh průhybu a průběh normálové síly na délce L. 

 

Obr. 6.24 Průběh posuvu =  konečného nosníku obklopeného pružným podkladem 

(Matlab). 

 

Obr. 6.25 Průběh normálové sily =  konečného nosníku obklopeného pružným 

podkladem (Matlab). 

V Tab. 6.8 jsou srovnány výsledky maximálního posuvu  [m] a minimálního posuvu 

 [m], z případu 2 (kapitola 6.2.2 - analytické řešení) a z příkladu, jenž je řešen pomocí 

MCD. Relativní chyba ∆  [%] a ∆  [%] se vypočte pomocí vztahů  

∆ = | | ∙ 100, (6.56) 
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∆ = | | ∙ 100, (6.57) 

Je zřejmé, že posuv = =  a = = . 

Tab. 6.8 Srovnání výsledků maximálního posuvu , minimálního posuvu  a porovnání 

relativní chyby. 

 
Analytické 
řešení 

Metoda centrálních diferencí 

n = 5 n = 10 n = 50 n = 1000 

 [m] -1,08735·10-4 -1,08631·10-4 -1,08709·10-4 -1,08734·10-4 -1,08735·10-4 ∆  [%] 0 0,096 0,024 0,0009 0 

 [m] -9,569·10-5 -9,5609·10-5 -9,567·10-5 -9,5689·10-5 -9,569·10-5 ∆  [%] 0 0,085 0,021 0,001 0 

 

Chyba ∆  a chyba ∆  klesá s počtem dělení n, viz Obr. 6.26, řešení získané MCD 

konverguje. 

 

Obr. 6.26 Chyba maximálních a minimálních hodnot axiálního posuvu v závislosti na počtu 

dělení nosníku . 

6.4 Nalezení koeficientu stlačitelnosti s využitím metody konečných prvků 

Tato kapitola se zabývá nalezením koeficientu stlačitelnosti podkladu , pro stehenní kost 

(femur) pomocí MKP. Pro zkoumání tečného pružného podkladu je využito příkladu z oblasti 

biomechaniky, konkrétně se jedná o vytrhávání kostních šroubů z kostí (krčku stehenní kosti).  

Následně je zjednodušeně navržen experiment. Realizovaný experiment představuje 

vytržení šroubu z kosti, kde krček femuru „collum femoris“ je nejprve nahrazen dřevem, a do 
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něj je zavrtán titanový nebo ocelový šroub, viz Obr. 6.27. V dalším kroku je možno použít 

dražší umělé kosti (SAWBONES, [34]) či jiné vhodné materiály. Data získaná z experimentu 

mohou posloužit k ladění numerického modelu a dalšímu zkoumání závislostí koeficientu 

stlačitelnosti podkladu .  

 

Obr. 6.27 Stehenní kost (femur) – zjednodušený návrh experimentu. 

MKP řešení je porovnáno s  analytickým řešením nosníku využívající lineární diferenciální 

rovnici (respektive soustavu rovnic) různých typů, viz kapitola 6.5.1 až kapitola 6.5.7. 

Šroub (nosník konečné délky) zašroubovaný v kosti (pružný podklad) je zatížený na jedné 

straně tlakem p [Pa] v ose X, viz Obr. 6.28. Cílem práce je určit koeficient stlačitelnosti 

podkladu (kosti)  pomocí analytické metody a MKP.  

Použité parametry pro řešení této úlohy jsou tlak p = 25,15041 · 10  Pa, Poissonova 

konstanta μ = 0.3. Parametry pro šroub z nerezové oceli: délka šroubu L = 0.09 m, průměr D = 0,0045 m, modul pružnosti v tahu = 2,1 · 10  Pa, a pro stehenní kost (femur): délka L = 0.1 m, průměr D =  0,04 m a modul pružnosti v tahu = 1,8 · 10  Pa. 

Pro analytickou metodu je počítáno se silou F , která se vypočte jako 

F = p ∙ . (6.58) 
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Obr. 6.28 Šroub zavrtaný v kosti, který je zatěžován tlakem . 

6.4.1 Výsledky získané z MKP 

Výpočtový model kosti a šroubu je vytvořen jako osově symetrická úloha v softwaru Ansys 

[2]. Osa rotační symetrie je osa Y. Na Obr. 6.29 lze vidět nadefinované okrajové podmínky, 

jedná se o zamezení posuvu ve směru osy Y = 0  na pravé straně modelu (kosti) a o zatížení 

tlakem p na levé straně šroubu. 

 

Obr. 6.29 Geometrie a okrajové podmínky – software Ansys. 

Pro tvorbu sítě konečných prvků je užit typ elementu SOLID272 (čtyř uzlový prvek). Celá 

tato síť čítá 46 036 elementů, což odpovídá 46 725 uzlům, viz Obr. 6.30. 

 

Obr. 6.30 Hustota sítě konečných prvků – software Ansys. 
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Na Obr. 6.31 je zobrazen výsledný posuv ve směru osy Y a detail v místě maximálního 

posuvu. Maximální posuv ve směru osy Y je -2,71·10-6 m.  

 

Obr. 6.31 Kontury posuvu ve směru osy Y [m] – software Ansys. 

Napětí ve směru osy Y je znázorněno na Obr. 6.32. Místo, kde působí maximální napětí = 25,31	MPa je přiblíženo pomocí detailu. Na následném Obr. 6.33 je zobrazeno napětí 

vypočtené pomocí HMH hypotézy, které se vypočte jako 

= + + − ( + + ). (6.59) 

Maximální napětí podle hypotézy HMH je = 15,46	MPa.  

 

Obr. 6.32 Kontury napětí ve směru osy Y [Pa] – software Ansys. 

 

Obr. 6.33 Kontury napětí dle HMH hypotézy [Pa] – software Ansys. 

Numerické výsledky jsou zpracovány do grafů. V grafech je vyznačená mez v délce L , 

kde končí šroub a začíná kost. Na Obr. 6.34 je zobrazen průběh posuvu v ose šroubu ve směru 

osy X (v softwaru Ansys - osa Y) vypočteného pomocí MKP.  



Ing. Šárka Michenková Disertační práce VŠB-TU Ostrava 

69 

 

 

Obr. 6.34 Průběh posuvu =  ve směru osy X – MKP – software Ansys. 

Dále je na Obr. 6.35 zobrazen průběh normálové síly ve směru osy X vypočtené pomocí 

rovnice = . Kde  je axiální napětí v ose šroubu ve směru osy X (v softwaru 

Ansys osa Y). Průběh tohoto napětí je znázorněn na následujícím Obr. 6.36, kde je také 

zobrazen průběh napětí podle HMH hypotézy a radiální napětí.  

 

Obr. 6.35 Průběh normálové síly =  ve směru osy X – MKP – software Ansys. 

 

Obr. 6.36 Průběhy napětí =  ve směru osy X – MKP – software Ansys. 
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Koeficient stlačitelnosti podkladu  se vypočítá pomocí MCD [23], [55] s využitím 

softwaru Matlab. Skript z Matlabu je uveden v příloze D.  

Rovnice pro výpočet koeficientu stlačitelnosti jsou 

= − 2 ∆ , pro	i = 1, … , n																																								= ∆ , pro	i = 0																				= ∆ , pro	i = n,
  (6.60) 

kde konstantní dělení nosníku je ∆= = 0,0009 m, z čehož vyplývá počet dělení nosníku 

n = 1 000. Koeficient stlačitelnosti v bodě 0 ( ) a v bodě n ( ), viz Obr. 6.22, se vypočítá 

podle rovnic dopředné a zpětné centrální diference. 

Jako vstupy pro metodu centrálních diferencí jsou použité hodnoty posuvů získané z MKP. 

Výstupem je průběh koeficientu stlačitelnosti po celé délce šroubu, viz  Obr. 6.37. 

 

Obr. 6.37 Průběh koeficientu stlačitelnosti podkladu  po celé délce šroubu z MKP 

vypočtené pomocí MCD. 

Výsledný průběh koeficientu stlačitelnosti podkladu z MKP je následně aproximován 

pomocí lineární aproximace, viz Obr. 6.38 vlevo. Dále je průběh koeficientu stlačitelnosti 

podkladu z MKP aproximován pomocí polynomické aproximace 2. stupně a 3. stupně. 

Výsledné srovnání těchto tří aproximací je zobrazeno na Obr. 6.38 vpravo.  
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Obr. 6.38 Průběh koeficientu stlačitelnosti  z MKP po celé délce šroubu a jeho lineární 

aproximace (vlevo); Tři druhy aproximace koeficientu stlačitelnosti  z MKP po celé délce 

šroubu (vpravo).   

Z prvotních numerických výsledků je zřejmé komplikované zachycení okrajových efektů 

(x = 0, x = L1), viz Obr. 6.38 vlevo. 

6.5 Aproximace tuhosti - Srovnání analytických a numerických výsledků 

Tato kapitola se zabývá průzkumem možných aproximací tuhostí pro předchozí úlohu, viz 

Obr. 6.28, které vedou k výpočtu koeficientu stlačitelnosti podkladu (femur, dřevo, umělá 

hmota). Výsledky z analytické metody (ověřování navržených možných aproximací) jsou 

porovnány s výsledky získanými pomocí MKP. 

6.5.1 Porovnání výsledků analytické metody a MKP – Varianta A 

Verifikace výsledků dosažených analytickou metodou a MKP z předchozího příkladu je 

vhodné pro realizaci experimentu. Obecné řešení je dané např. Tab. 6.1, kde se neuvažuje tíhové 

zrychlení (g = 0 ms-2). 

Pro výpočet průběhu posuvu, normálové síly po celé délce osy šroubu jsou použity 

odvozené aplikační vztahy pro konečný nosník z kapitoly 6.2.2, viz Tab. 6.5, kde posuv  [m] 

se vypočte jako = A + A . Dále se určí průběh napětí v axiálním směru pomocí 

vztahu 

= . (6.61) 

Integrační konstanty A  a A  jsou získány z okrajových podmínek, kde = F  a =  0. Pak platí 
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A = − + = ,
A = − = .															   (6.62) 

Výsledný koeficient stlačitelnosti je nalezen, jestliže v místě = 0 [m] hodnota posuvu ve 

směru osy X, vypočteného pomocí analytické metody, se bude rovnat (se zanedbatelnou 

chybou) hodnotě posuvu z numerického řešení, tzn. = . Koeficient stlačitelnosti lze 

odhadnout pomocí iteračních odhadů (metoda pokus omyl). Výsledky postupného hledání 

koeficientu stlačitelnosti a porovnání relativní chyby ∆  [%] jsou uvedeny v Tab. 6.9, kde 

relativní chyba ∆  se vypočte jako   

∆ = | | ∙ 100. (6.63) 

Tab. 6.9 Odhad koeficientu stlačitelnosti   – Varianta A. 

Odhad 
Koeficient stlačitelnosti 

 	 [Nm-2] 
Posuv  [m] 

(vypočtený analyticky) 
Relativní chyba ∆  [%] 

1 1·109 -7,5645·10-6 64,16 

2 3·109 -4,0326·10-6 32,77 

3 6·109 -2,8284·10-6 4,148 

4 6,5·109 -2,7167·10-6 0,208 

5 6,5269·109 -2,7111·10-6 5,178·10-4 

 

Nejvhodnější iterační odhad je označen v Tab. 6.9 žlutou barvou. Dostatečně přesný odhad 

hodnoty koeficientu stlačitelnosti podkladu pro variantu A je = 6,5269 · 10  Nm-2. Tento 

koeficient je po celé délce šroubu konstantní. 

Na Obr. 6.39, Obr. 6.40 a Obr. 6.41 jsou porovnány výsledky z analytické metody 

s numerickými výsledky, kde jsou srovnány průběhy posuvů, průběhy normálových sil a 

průběhy axiálního napětí po celé délce šroubu. Dále na Obr. 6.42 a Obr. 6.43 je zobrazen průběh 

koeficientu stlačitelnosti podkladu a spojité tečné reakce v podkladu po celé délce šroubu 

získaný pomocí analytické metody.  

 



Ing. Šárka Michenková Disertační práce VŠB-TU Ostrava 

73 

 

 

Obr. 6.39 Průběhy posuvů ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta A. 

 

 

Obr. 6.40 Průběhy normálových sil ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta A. 

 

 

Obr. 6.41 Průběhy axiálního napětí ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta A. 
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Obr. 6.42 Průběh koeficientu stlačitelnosti  po celé délce šroubu – varianta A. 

 

Obr. 6.43 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  po celé délce šroubu – varianta A. 

Výsledný konstantní koeficient stlačitelnosti podkladu = 6,5269 · 10  Nm-2 je hrubým 

odhadem skutečnosti, a tudíž se následující kapitola zabývá další možnou aproximací. Nicméně 

navržený model zachytává trend výsledků, což je povzbudivé. 

6.5.2 Porovnání výsledků analytické metody a MKP – Varianta B 

Srovnání výsledků z analytické metody a MKP u této varianty navazuje na předchozí 

příklad.  

U této varianty řešení je koeficient stlačitelnosti podkladu  nalezen, na základě úvahy, 

jestliže hodnota normálové síly  v bodě = 0 [m] se bude rovnat síle F . A dále hodnota 

posuvu v místě x = L1 = 0,09 m, stanovená analytickou metodou, se bude rovnat hodnotě 

posuvu, určené pomocí MKP, ve stejném místě. 

 Integrační konstanty A  a A  jsou získány z okrajových podmínek, kde se tedy normálová 

síla N v bodě = 0 se rovná síle F , (tj. = F ), viz (6.30) 

A − A = . (6.64) 
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A z okrajové podmínky, kde hodnota posuvu nosníku na konci šroubu (x = L1 = 0,09 m) ve 

směru osy X se rovná hodnotě posuvu na konci šroubu, stanovené dle metody konečných prvků 

(tj. , = , kde = −2,9351 · 10  m). Dosazením do obecných rovnic z 

Tab. 6.5 vyplývá 

A + A = . (6.65) 

Řešením soustavy rovnic (6.64) a (6.65) jsou získány konstanty A1 a A2 

A = + , (6.66) 

A = . (6.67) 

Koeficient stlačitelnosti je získán pomocí iteračních odhadů (nástřelů). Výsledky 

postupného hledání koeficientu stlačitelnosti podkladu a porovnání relativní chyby ∆  (na 

počátku šroubu) a ∆ ,  (na konci šroubu) jsou v  Tab. 6.10. Relativní chyba ∆  se vypočte 

dle rovnice (6.63) a relativní chyba ∆ ,  pomocí rovnice 

∆ , = , 	 ,
, 	 ∙ 100. (6.68) 

Tab. 6.10 Odhad koeficientu stlačitelnosti   – Varianta B. 

Odhad 
Koeficient 

stlačitelnosti 
  [Nm-2] 

Posuv  [m] 
(vypočtený 
analyticky) 

Relativní chyba ∆  [%] 

Posuv ,  [m] 

(vypočtený 
analyticky) 

Relativní chyba ∆ ,  [%] 

1 7·109 -2,6242·10-6 3,311 -2,9351·10-7 0 

2 6·109 -2,8359·10-6 4,399 -2,9351·10-7 0 

3 6,5·109 -2,724·10-6 0,472 -2,9351·10-7 0 

4 6,52·109 -2,7197·10-6 0,318 -2,9351·10-7 0 

5 6,5613·109 -2,7111·10-6 6,821·10-4 -2,9351·10-7 0 

 

Nejvhodnější iterační nástřel je označen v Tab. 6.10 žlutou barvou. Dostatečně přesný 

odhad hodnoty koeficientu stlačitelnosti podkladu pro variantu B je = 6,5213 · 10  Nm-2. 

Tento koeficient je po celé délce šroubu konstantní. 

Na Obr. 6.44, Obr. 6.45 a Obr. 6.46 jsou porovnány výsledky z analytické metody 

s numerickými výsledky, kde jsou srovnány průběhy posuvů, průběhy normálových sil a 

průběhy axiálního napětí po celé délce šroubu. Dále na Obr. 6.47 a Obr. 6.48 je zobrazen průběh 
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koeficientu stlačitelnosti podkladu a spojité tečné reakce v podkladu po celé délce šroubu 

získaný pomocí analytické metody.  

 

Obr. 6.44 Průběhy posuvů ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta B. 

 

Obr. 6.45 Průběhy normálových sil ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta B. 

 

Obr. 6.46 Průběhy axiálního napětí ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta B. 
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Obr. 6.47 Průběh koeficientu stlačitelnosti  po celé délce šroubu – Varianta B. 

 

Obr. 6.48 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  po celé délce šroubu – varianta B. 

Opět je zřejmé zachycení trendů a hodnota = 6,5213 · 10  Nm-2 je hrubým odhadem 

skutečnosti. U této varianty se však průběh normálových sil a napětí dostává do záporných 

hodnot, tzn., že se nachází v oblasti tlaku. Tento stav je ovšem nereálný a tento přístup není 

přínosem. Následující kapitola se opět zabývá další možnou aproximací.  

6.5.3 Porovnání výsledků analytické metody a MKP – Varianta C 

V této variantě je koeficient stlačitelnosti podkladu nalezen na základně úvahy, že se šroub 

rozdělí na dva úseky a každý úsek je řešen zvlášť, viz Obr. 6.49. Tím se stanoví dva koeficienty 

stlačitelnosti podkladu. První úsek se nachází na intervalu ∈ 〈0, L 〉, kde L = 0,04 m, 

druhý úsek se nachází na intervalu ∈ 〈L , L 〉, kde L = 0,09 m (poměr L /L  přibližně 

odpovídá zlatému řezu). Předpokládá se, že rozdělením šroubu na více úseků a odhadem dvou 

hodnot  se získá lepší shoda s realitou. 
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Obr. 6.49 Rozdělení šroubu na dva úseky – varianta C. 

 Integrační konstanty A  a A  pro první úsek šroubu na intervalu ∈ 〈0, L 〉 jsou získány 

podobně jako integrační konstanty (6.66) a (6.67), tedy 

A = + , (6.69) 

A = . (6.70) 

Integrační konstanty A  a A  pro druhý úsek šroubu na intervalu ∈ 〈L , L 〉 jsou 

vyjádřeny z okrajových podmínek, kde hodnota posuvu v bodě L  ve směru osy X se bude 

rovnat hodnotě posuvu v bodě L , stanovené dle MKP (tj. = , kde hodnota = −1,0038 · 10 	m). Dosazením do obecných rovnic z Tab. 6.5 vyplývá 

A + A = . (6.71) 

A z okrajové podmínky, kde hodnota posuv nosníku na konci šroubu L  ve směru osy X se 

bude rovnat hodnotě posuvu na konci šroubu, stanovené dle MKP (tj. = , kde 

= 	 − 	2,9351 · 	10 	m). Dosazením do obecných rovnic z Tab. 6.5 vyplývá 

A + A = . (6.72) 

Řešením soustavy rovnic (6.71) a (6.72) se získají konstanty A1 a A2 

A = ∙ ∙∙ , (6.73) 



Ing. Šárka Michenková Disertační práce VŠB-TU Ostrava 

79 

 

A = ∙ . (6.74) 

Koeficient stlačitelnosti lze odhadnout pomocí iteračních odhadů (metoda pokus omyl). 

Výsledky postupného hledání koeficientu stlačitelnosti podkladu  a porovnání relativní 

chyby ∆  na začátku šroubu a ∆ 	  na konci prvního úseku šroubu, jsou uvedeny v Tab. 6.11. 

Relativní chyba ∆  se vypočte dle rovnice (6.63) a relativní chyba ∆ 	  pomocí rovnice 

∆ 	 = 	 	 	
	 	 ∙ 100. (6.75) 

Tab. 6.11 Odhad koeficientu stlačitelnosti podkladu   - varianta C – první úsek. 

Odhad 
Koeficient 

stlačitelnosti 
 [Nm-2] 

Posuv  [m] 
(vypočtený 
analyticky) 

Relativní chyba ∆  [%] 

Posuv  [m] 

(vypočtený 
analyticky) 

Relativní chyba ∆  [%] 

1 6·109 -2,998·10-6 9,569 -1,0038·10-6 0 

2 6,5·109 -2,8941·10-6 6,324 -1,0038·10-6 0 

3 7·109 -2,7987·10-6 3,131 -1,0038·10-6 0 

4 7,5·109 -2,7107·10-6 0,013 -1,0038·10-6 0 

5 7,4978·109 -2,7111·10-6 5,932·10-4 -1,0038·10-6 0 

 

Na druhém úseku šroubu se porovnává relativní chyba v místě = 0,06 m (tj.∆ , ) a = 0,07 m (tj. ∆ , ). Výsledky postupného hledání koeficientu stlačitelnosti podkladu  

a porovnání relativní chyby ∆ ,  a ∆ ,  jsou uvedeny v Tab. 6.12. 

Relativní chyba ∆ ,  a ∆ ,  se vypočte podobně jako relativní chyba ∆ 	  jako 

∆ , = , 	 ,
, 	 ∙ 100, (6.76) 

∆ , = , 	 ,
, 	 ∙ 100, (6.77) 
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Tab. 6.12 Odhad koeficientu stlačitelnosti podkladu   - varianta C – druhý úsek. 

Odhad 
Koeficient 

stlačitelnosti 
  [Nm-2] 

Posuv ,  [m] 
(vypočtený 
analyticky) 

Relativní 
chyba ∆ ,  [%] 

Posuv ,  [m] 
(vypočtený 
analyticky) 

Relativní 
chyba ∆ ,  [%] 

1 5·109 -5,0039·10-7 33,818 -3,7752·10-7 37,736 

2 3·109 -5,7192·10-7 17,081 -4,4185·10-7 17,683 

3 2·109 -6,1472·10-7 8,929 -4,8082·10-7 8,144 

4 1,5·109 -6,383·10-7 4,906 -5,0242·10-7 3,495 

5 1·109 -6,6353·10-7 0,917 -5,2563·10-7 1,075 

 

Nejvhodnější iterační nástřel (odhad) je označen v Tab. 6.11 a Tab. 6.12 žlutou barvou. 

Výsledný koeficient stlačitelnosti podkladu pro první úsek je = 7,4978 · 10  Nm-2 a 

koeficient stlačitelnosti podkladu pro druhý úsek je = 1 · 10  Nm-2.  

Srovnání výsledků analytické metody a výsledků MKP je vyobrazeno v následujících 

grafech. Na Obr. 6.50 a Obr. 6.51 jsou zobrazeny průběhy posuvů a průběhy normálových sil 

po celé délce šroubu. Na prvním úseku šroubu je průběh normálové síly, stanovený dle 

analytické metody, klesající až pod nulu. Obr. 6.52 zobrazuje průběhy axiálního napětí, kde na 

prvním úseku šroubu je patrná oblast tlakového napětí (popsáno v grafu). Tenhle přístup není 

přínosem.  

 

Obr. 6.50 Průběhy posuvů ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta C. 
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Obr. 6.51 Průběhy normálových sil ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP  – varianta C. 

 

Obr. 6.52 Průběhy axiálního napětí ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta C. 

Dále na Obr. 6.53 je zobrazen průběh koeficientu stlačitelnosti podkladu   po celé délce 

šroubu. Je zřejmé, že tuhost  je proměnlivá po délce  (nespojitost funkce).  

Z důvodů nereálného přechodu do oblasti tlaku, viz Obr. 6.52, je tato varianta dále 

nedoporučována. Na Obr. 6.54 je zobrazen průběh spojité tečné reakce v podkladu po celé délce 

šroubu získaný pomocí analytické metody. 
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Obr. 6.53 Průběh koeficientu stlačitelnosti  po celé délce šroubu – varianta C. 

 

Obr. 6.54 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  po celé délce šroubu – varianta C. 

6.5.4 Porovnání výsledků analytické metody a MKP – Varianta D 

Na základě informací, získaných z předchozí kapitoly 6.5.3 je navržena další varianta, kde 

je šroub rozdělen na tři úseky, viz Obr. 6.55. Zde se opět vychází z  předpokladu, že rozdělením 

šroubu na více úseků s rozdílnými hodnotami  se dosáhne lepší shoda s realitou. 

 

Obr. 6.55 Rozdělení šroubu na tři úseky – varianta D. 
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Jak již bylo zmíněno výše, řešení je realizováno na třech samostatných úsecích. První úsek 

šroubu se nachází na intervalu ∈ 〈0, L 〉, kde L = 0,01	m, druhý úsek šroubu na intervalu ∈ 〈L , L 〉, kde L = 0,04	m a třetí úsek na intervalu ∈ 〈L , L 〉, kde L = 0,09	m. 

Integrační konstanty A  a A  pro první úsek šroubu na intervalu ∈ 〈0, L 〉 jsou získány 

podobně jako integrační konstanty (6.66) a (6.67), tedy 

A = + , (6.78) 

A = . (6.79) 

Vztahy pro integrační konstanty A  a A  na druhém (interval ∈ 〈L , L 〉) úseku šroubu 

jsou  

A = ∙ , (6.80) 

A = ∙ ∙∙ . (6.81) 

Vztahy pro integrační konstanty pro třetí úsek šroubu v intervalu ∈ 〈L , L 〉 jsou stejné 

jako integrační konstanty (6.73) a (6.74). 

Koeficienty stlačitelnosti podkladu jsou nalezeny pomocí iteračních odhadů (metoda pokus 

omyl). Výsledky postupného hledání koeficientu stlačitelnosti podkladu  a porovnání 

relativní chyby ∆  na začátku šroubu a ∆ LB na konci prvního úseku šroubu, jsou uvedeny v 

Tab. 6.13. Relativní chyba ∆  se vypočte dle rovnice (6.63) a relativní chyba ∆ LB podobně 

jako (6.63) pomocí rovnice 

∆ = 	 	 ∙ 100, (6.82) 

Na druhém úseku šroubu se porovnává relativní chyba v místě = 0,02 m (tj. ∆ , ) a = 0,03 m (tj. ∆ , ). Výsledky postupného hledání koeficientu stlačitelnosti podkladu  

a porovnání relativní chyby ∆ ,  a ∆ ,  jsou uvedeny v Tab. 6.12. 

Relativní chyba ∆ ,  a ∆ ,  se vypočte jako  
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∆ , = , 	 ,
, 	 ∙ 100, (6.83) 

∆ , = , 	 ,
, ∙ 100, (6.84) 

A na třetím úseku šroubu se porovnává relativní chyba v místě = 0,06 m (tj.∆ , , viz 

(6.76)) a = 0,07 m (tj. ∆ , , viz (6.77)). Výsledky postupného hledání koeficientu 

stlačitelnosti  a porovnání relativní chyby ∆ ,  a ∆ ,  jsou uvedeny v Tab. 6.15. 

Tab. 6.13 Odhad koeficientu stlačitelnosti podkladu  - varianta D – první úsek. 

Odhad 
Koeficient 

stlačitelnosti 

  [Nm-2] 

Posuv  [m] 
(vypočtený 
analyticky) 

Relativní 
chyba ∆  

[%] 

Posuv  [m] 

(vypočtený 
analyticky) 

Relativní 
chyba ∆  

[%]  

1 6,5·109 -2,8563·10-6 9,569 -1,9019·10-6 0 

2 7,5·109 -2,8221·10-6 6,324 -1,9019·10-6 0 

3 9·109 -2,7721·10-6 3,131 -1,9019·10-6 0 

4 1·1010 -2,7397·10-6 0,013 -1,9019·10-6 0 

5 1,0902·1010 -2,7111·10-6 0,0006 -1,9019·10-6 0 

Tab. 6.14 Odhad koeficientu stlačitelnosti podkladu  - varianta D – druhý úsek. 

Odhad 
Koeficient 

stlačitelnosti 

  [Nm-2] 

Posuv ,  [m] 

(vypočtený 
analyticky) 

Relativní 
chyba ∆ ,  

[%] 

Posuv ,  [m] 

(vypočtený 
analyticky) 

Relativní 
chyba ∆ ,  

[%]  

1 1·109 -1,5587·10-6 6,448 -1,2623·10-6 5,966 

2 2·109 -1,5171·10-6 3,883 -1,2236·10-6 2,994 

3 2,75·109 -1,4873·10-6 1,955 -1,196·10-6 0,749 

4 3·109 -1,4776·10-6 1,312 -1,187·10-6 0,0017 

5 3,2·109 -1,4699·10-6 0,796 -1,799·10-6 0,604 

Tab. 6.15 Odhad koeficientu stlačitelnosti podkladu  - varianta D – třetí úsek. 

Odhad 
Koeficient 

stlačitelnosti 

  [Nm-2] 

Posuv ,  [m] 

(vypočtený 
analyticky) 

Relativní 
chyba ∆ ,  

[%] 

Posuv ,  [m] 

(vypočtený 
analyticky) 

Relativní 
chyba ∆ ,  

[%]  

1 5·109 -5,0039·10-7 33,818 -3,7752·10-7 37,736 

2 3·109 -5,7192·10-7 17,081 -4,4185·10-7 17,683 

3 2·109 -6,1472·10-7 8,929 -4,8082·10-7 8,144 

4 1,5·109 -6,383·10-7 4,906 -5,0242·10-7 3,495 

5 1·109 -6,6353·10-7 0,917 -5,2563·10-7 1,075 
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Nejvhodnější iterační nástřel je označen v Tab. 6.13, Tab. 6.14 a Tab. 6.15  žlutou barvou. 

Dostatečně přesné odhady hodnot koeficientů stlačitelnosti podkladu pro uvedené úseky jsou = 1,0902 · 10  Nm-2, = 3 · 10  Nm-2 a = 1 · 10  Nm-2.  

Na Obr. 6.56, Obr. 6.57 a Obr. 6.58 jsou porovnány výsledky z analytické metody 

s numerickými výsledky, kde jsou srovnány průběhy posuvů, průběhy normálových sil a 

průběhy axiálního napětí po celé délce šroubu. Dále na Obr. 6.59 a Obr. 6.60 je zobrazen průběh 

koeficientu stlačitelnosti podkladu a spojité tečné reakce v podkladu po celé délce šroubu 

získaný pomocí analytické metody.  

 

Obr. 6.56 Průběhy posuvů ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta D. 

 

Obr. 6.57 Průběhy normálových sil ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta D. 
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Obr. 6.58 Průběhy axiálního napětí ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta D.  

 

Obr. 6.59 Průběh koeficientu stlačitelnosti  po celé délce šroubu – varianta D. 

 

Obr. 6.60 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  po celé délce šroubu – varianta D. 
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U této varianty řešení je možno pozorovat větší zpřesnění výsledků, než v předchozích 

variantách. Nevýhodou je však nespojitost funkcí, pracnost a pro řešení je potřeba definovat 

více okrajových podmínek. 

6.5.5 Porovnání výsledků analytické metody a MKP – Varianta E 

Při dalším průzkumu možných aproximací tuhosti a jejich aplikací je navržena homogenní 

lineární diferenciální rovnice 2. řádu s nekonstantními koeficienty  

− = 0			 => 			 − 2 + ( + 2 ) = 0, (6.85) 

kde  [m-1],  [m-2] jsou konstanty související s aproximací tuhosti = ( ). Z rovnice 

(6.85) vyplývá  

= 2 + ( + 2 ) . (6.86) 

Pro řešení metodou variace konstant platí 

= ;   ´ = ∙ ´;   ´´ = ∙ ´ + ´´ , (6.87) 

kde = ( ) je hledaná funkce. Dosazením do diferenciální rovnice (6.85) se dostane 

´ + ´´ = 2 + ( + 2 ) . (6.88) 

Návrh řešení je ve tvaru 

= + , pak   ´ = + 2   ´´ = 2 ,   ´ = ( + 2 ) . (6.89) 

Vztahy (6.89) splňují diferenciální rovnici (6.88). Pak lze přímo nalézt první fundamentální 

řešení diferenciální rovnice (6.85) 

= = , ´ = ( + 2 ), ´´ = ( + 2 ) + 2 . (6.90) 

Obecné řešení je tedy: 

= C + C , (6.91) 

kde C  [m] a C  [-] jsou integrační konstanty a  je neznámé druhé fundamentální řešení 

(lineárně nezávislé). Funkce =  je vyšší transcendentní funkce, jejíž integrál nelze 

analyticky stanovit. Dle literatury [38] lze najít druhé fundamentální řešení  ve tvaru 
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= = = I . (6.92) 

 Integrál je 

I = = = √ ∙ ∙ ;   I ´ = , (6.93) 

kde pro error funkci platí vztah 

= √ . (6.94) 

Výsledné obecné řešení je tedy 

= C + C = C + C I . (6.95) 

kde C  [m] a C  [-] jsou integrační konstanty.  

První a druhá derivace obecného řešení jsou 

´ = ´ C + C I + = + 2 C + C I + , (6.96) 

´´ = ´´ C + C I = 2 + + 2 C + C I . (6.97) 

Průběh normálové síly se vypočte jako  

= = + 2 C + C I + . (6.98) 

Integrační konstanty C 	a C  jsou získané z okrajové podmínky, kde hodnota posuvu na 

začátku šroubu (tj. v místě = 0) ve směru osy X, vypočteného pomocí analytickém metody, 

se bude rovnat hodnotě posuvu z numerického řešení (tj.  = 	 ). Dosazením do obecné 

rovnice (6.95) vyplývá 

C + C I ( ) = . (6.99) 

A z okrajové podmínky, kde hodnota normálové síly  v místě = 0 se bude rovnat 

hodnotě síly F , (tj. ( ) = 	F ).  

( ) = ( ) = C + C I ( ) + C = F . (6.100) 
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Řešením soustavy rovnic (6.99) a (6.100) se získají konstanty C  a C  

C = − + I + 1 , (6.101) 

C = − . (6.102) 

 V Tab. 6.16 jsou shrnuty odvozené aplikační vztahy pro šroub, který je obklopen po 

celé délce pružným podkladem (kostí). 

Tab. 6.16 Aplikační vztahy pro šroub, který je obklopen po celé délce pružným podkladem 

(kosti). Na šroub působí tlak , viz Obr. 6.28. Řešení je platné na intervalu ∈ 〈0, 〉. 

 

Homogenní diferenciální rovnice: − 2 + + 2 = 0  

= 2 + + 2   

b1, c1 …konstanty q =    = C + C I   =    I =   

I = √ ∙ ∙    

= √    

C = − ( ) + I ( ) + 1    C = −   F = p ∙    

= ( + 2 )(C + C I ) +    C3 a C4 jsou integrační konstanty 

= 2 + ( + 2 ) C + C I   = = ( + 2 )(C + C I ) +   

 

Konstanty ,  jsou nalezeny pomocí iteračních odhadů (metodou pokus omyl) a 

srovnáním průměrná relativní chyba ∆chyba [%], která se vypočte dle vztahu (6.103) jako 

∆chyba = ∆ ∆
, (6.103) 

kde ∆  [%] a ∆  [%] jsou průměrné relativní chyby hodnot posuvů a napětí v desíti 

vybraných bodech ve směru osy X. Tyto body jsou od sebe vzdáleny o 0,01 m, viz Obr. 6.61. 

Vztahy pro výpočet průměrné chyby ∆  a ∆  jsou 
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∆ = ∑ ∙ 100 = 10 ∑ | |  , (6.104) 

∆ = ∑ ∙ 100 = 10 ∑ | | . (6.105) 

 

Obr. 6.61 Vyznačení bodů pro výpočet průměrné chyby - srovnání analytického a 

numerického řešení – průběh posuvů (vlevo) a napětí (vpravo) ve směru osy X – varianta E. 

Výsledky postupného hledání konstant b , c  a porovnání průměrné chyby ∆ , ∆  a ∆chyba jsou uvedeny v Tab. 6.17. 

Tab. 6.17 Odhad hodnoty konstant ,  - varianta E. 

Odhad 
Konstanta 

 [m-1] 
Konstanta 

 [m-2] 

Průměrná relativní 
chyba posuvu ∆  [%] 

Průměrná relativní 
chyba napětí ∆  [%] 

Průměrná 
relativní chyba ∆  [%] 

1 -44,207 221,035  28,285 130,815 79,85 

2 -44,207 176,828 42,817 74,87 58,844 

3 -44,119 265,242 23,817 205,854 114,835 

4 -43,323 335,973 41,861 32,309 37,073 

5 -43,358 335,97 37,513 34,184 35,849 

 

Nejvhodnější iterační odhad pro zjištění konstant ,  je označen v Tab. 6.17 žlutou 

barvou, tedy odhad č. 5. Dostatečně přesné odhady hodnot konstant jsou = −43,358 m-1 a = 335,97 m-2. U této varianty řešení lze považovat vypočtenou průměrnou chybu 35,849 % 

za přijatelnou, protože maximální hodnoty (posuv, normálová síla a napětí) jsou bezpečně 

zachyceny. 
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Na  Obr. 6.62, Obr. 6.63 a Obr. 6.64 jsou porovnány výsledky z analytické metody 

s numerickými výsledky, kde jsou srovnány průběhy posuvů, průběhy normálových sil a 

průběhy axiálního napětí po celé délce šroubu. 

 

Obr. 6.62 Průběhy posuvů ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta E. 

 

Obr. 6.63 Průběhy normálových sil ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta E. 

 

Obr. 6.64 Průběhy axiálního napětí ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta E. 
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Dále na Obr. 6.65 je zobrazen průběh koeficientu stlačitelnosti podkladu  po celé délce 

šroubu, který se vypočte pomocí vztahu = 2 + + 2 . Spojitá tečná reakce 

v podkladu je zobrazena na Obr. 6.66. 

 

Obr. 6.65 Průběh koeficientu stlačitelnosti  po celé délce šroubu – varianta E. 

 

Obr. 6.66 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  po celé délce šroubu – varianta E. 

U této varianty řešení lze pozorovat vysoké zpřesnění výsledků. Je tedy zřejmé, že 

jednoduchým 1D řešením je možno dostatečně přesně aproximovat složitý systém interakce 

šroubů s kosti. Výsledky mají spojitý charakter (oproti variantě C, D). Podobnost průběhu 

posuvu, normálové síly a axiálního napětí s variantou A. 

6.5.6 Porovnání výsledků analytické metody a MKP – Varianta F 

Na základě předchozí varianty řešení je navržena další homogenní lineární diferenciální 

rovnice 2. řádu s nekonstantními koeficienty 

− = 0			 → 			 − 2 + 6 +( + 2 + 3 ) = 0, (6.106) 

kde  [m-1],  [m-2],  [m-3] jsou konstanty související s aproximací tuhosti = ( ). 
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Z rovnice (6.106) vyplývá  

= 2 + 6 + + 2 + 3 . (6.107) 

Pro řešení metodou variace konstant platí 

= ;   ´ = ∙ ´;   ´´ = ∙ ´ + ´´ , (6.108) 

kde =  je hledaná funkce. Dosazením do diferenciální rovnice (6.106) se dostane 

´ + ´´ = 2 + 6 + + 2 + 3 . (6.109) 

Návrh řešení je ve tvaru 

= + + ,  (6.110) 

pak	 ´ = + 2 + 3 , ´´ = 2 + 6 ,´ = ( + 2 + 3 ) .																																		   (6.111) 

Vztahy (6.110), (6.111) splňují diferenciální rovnici (6.109). Pak lze přímo nalézt první 

fundamentální řešení diferenciální rovnice (6.106) 

= = , ´ = ( + 2 + 3 ),´´ = ( + 2 + 3 ) + (2 + 6 ) .														   (6.112) 

Obecné řešení je tedy 

= B + B , (6.113) 

kde B [m] a B  [-] jsou integrační konstanty a  je neznámé druhé fundamentální řešení 

(lineárně nezávislé). Funkce =  je vyšší transcendentní funkce, jejíž integrál 

nelze analyticky stanovit. Dle literatury [37] lze najít druhé fundamentální řešení  ve tvaru 

= = = J , (6.114) 

kde integrál J  je 

J = = ;   J ´ = . (6.115) 

Výsledné obecné řešení je tedy 
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= B + B = B + B J . (6.116) 

První a druhá derivace obecného řešení jsou 

´ = ´ B + B J + = + 2 + 3 B + B J + , (6.117) 

´´ = 2 + 6 + + 2 + 3 B + B J . (6.118) 

Průběh normálové síly se vypočte jako  

= = + 2 + 3 B + B J + . (6.119) 

Integrační konstanty B  a B  jsou získané z okrajové podmínky, kde hodnota posuvu na 

začátku šroubu (tj. v místě = 0) ve směru osy X, vypočteného pomocí analytickém metody, 

se bude rovnat hodnotě posuvu z numerického řešení (tj.  =  ). A z okrajové 

podmínky, kde hodnota normálové síly  v místě = 0 se bude rovnat hodnotě síly F , 

(tj. =  F ).  

 Dosazením do obecné rovnice (6.116) a (6.119) vyplývá 

B = . (6.120) 

= = B + B = F . (6.121) 

Řešením soustavy rovnic (6.120) a (6.121) se získají konstanty B  a B  

B = − , (6.122) 

 B = . (6.123) 

V  Tab. 6.18  jsou shrnuty odvozené aplikační vztahy pro šroub, který je obklopen po celé 

délce pružným podkladem (kostí). 

Konstanty , ,  jsou nalezeny pomocí iteračních odhadů (metodou pokus omyl) a 

srovnáním průměrná relativní chyba ∆chyba [%], která se vypočte dle vztahu (6.103), jako ∆chyba = ∆ ∆
, kde ∆  [%] a ∆  [%] jsou průměrné relativní chyby 

hodnot posuvů a napětí v desíti vybraných bodech ve směru osy X, obdobně jak u varianty E. 
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Tyto body jsou od sebe vzdáleny o 0,01 m, viz Obr. 6.61. Vztahy pro výpočet průměrné chyby ∆  a ∆  jsou dány rovnicemi (6.104) a (6.105). 

Tab. 6.18 Aplikační vztahy pro šroub, který je obklopen po celé délce pružným podkladem 

(kosti). Na šroub působí tlak . Řešení je platné na intervalu ∈ 〈0, 〉. 

 

Homogenní diferenciální rovnice:   

 − 2 1 + 6 1 + 1 + 2 1 + 3 1 = 0 

= 2 1 + 6 1 + 1 + 2 1 + +3 1   

b1,c1, d1…konstanty q =  B + B J   F = p ∙  B =    B = − 1    J = 1 1 1  

= ( 1 + 2 1 + 3 1 )(B + B J ) +   =  = 2 1 + 6 1 +( 1 + 2 1 + 3 1 ) (B + B J )   = = ( ( 1 + 2 1 + 3 1 )(B + B J ) + )  
 

Výsledky postupného hledání konstant , ,  a porovnání průměrné chyby ∆ , ∆  a ∆chyba jsou uvedeny v Tab. 6.19. 

Tab. 6.19 Odhad hodnoty konstant , ,  - varianta F. 

Odhad 
Konstanta 

 [m-1] 
Konstanta 

 [m-2] 
Konstanta 

 [m-3] 

Průměrná 
relativní chyba 
posuvu ∆  

[%] 

Průměrná 
relativní chyba 
napětí ∆  

[%] 

Průměrná 
relativní 

chyba  

[%] 

1 -44,207 486,277 -2 652,42 11,747 37,425 24,586 

2 -44,207 442,07 -2 873,45 19,555 25,995 22,775 

3 -44,207 618,897 -5 304,84 19,021 9,664 14,343 

4 -44,207 724,994 -5 967,94 4,785 16,285 10,535 

5 -44,207 707,311 -6 029,83 6,817 13,606 10,211 

 

Nejvhodnější iterační odhad pro zjištění konstant , ,  je označen v Tab. 6.19 žlutou 

barvou, tedy odhad 5. Výsledný odhad konstant je = −44,207 m-1, = 707,311 m-2 a = −6029,83	 m-3. 
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Na  Obr. 6.67, Obr. 6.68 a Obr. 6.69 jsou porovnány výsledky z analytické metody 

s numerickými výsledky, kde jsou srovnány průběhy posuvů, průběhy normálových sil a 

průběhy axiálního napětí po celé délce šroubu. 

 

Obr. 6.67 Průběhy posuvů ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta F. 

 

Obr. 6.68 Průběhy normálových sil ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta F. 

 

Obr. 6.69 Průběhy axiálního napětí ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta F. 
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Dále na Obr. 6.70 je zobrazen průběh koeficientu stlačitelnosti podkladu  po celé délce 

šroubu, který se vypočte pomocí vztahu = 2 + 6 + + 2 + 3 . 

Spojitá tečná reakce v podkladu je zobrazena na Obr. 6.71. 

 

Obr. 6.70 Průběh koeficientu stlačitelnosti  po celé délce šroubu – varianta F. 

 

Obr. 6.71 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  po celé délce šroubu – varianta F. 

U této varianty řešení lze pozorovat nejlepší zachycení trendů a vysoké zpřesnění 

sledovaných průběhu posuvu, normálové síly a axiálního napětí ( , , ). Průběh koeficientu 

stlačitelnosti  se však dostává do oblasti záporné tečné tuhosti, viz Obr. 6.70. Průběh spojité 

tečné reakce v podkladu q  je v určité oblasti v rozporu s realitou, viz Obr. 6.71.  

6.5.7 Porovnání výsledků analytické metody a MKP – Varianta G 

Při dalším průzkumu možných aproximací tuhosti a jejich aplikací je navržena homogenní 

lineární diferenciální rovnice 2. řádu  

− + = 0	 → 	 − 2 − = 0, (6.124) 
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kde konstanta 2 =  [m] a koeficient stlačitelnosti podkladu v podélném (tečném) směru 

 [Nm-1], přičemž platí, že  = . 

Diferenciální rovnici (6.124) lze hledat ve tvaru 	 = ;   ´ = ;   ´´ = . Pak  

− 2 − = 0,																																																		
kde	 , = ± + 	 m .																																						
Dále	platí		 + = 2 			a				 − = + .

  (6.125) 

Odvozené aplikační vztahy pro konečný nosník jsou uvedeny v Tab. 6.20. Integrační 

konstanty A1 a A2 jsou získány z okrajových podmínek, tj. ( ) = F  a ( ) = 0. 

Tab. 6.20 Aplikační vztahy pro šroub, který je obklopen po celé délce pružným podkladem 

(kosti). Na šroub působí tlak . Řešení je platné na intervalu ∈ 〈0, 〉. 

 

Homogenní rovnice:   

 	 − + = 0	 
	 − 2 − = 0  2 =   + = 2  

− = +   
q = +   

= A 1 + A 2  A = p
2 − 1  A = p −

2 − 1  

= 1A 1 + 2A 2   = 12A 1 + 22A 2   

  = = 1A 1 + 2A 2  

 

Koeficienty stlačitelnosti podkladu  a  jsou nalezeny pomocí iteračních odhadů 

(metodou pokus omyl) a srovnáním průměrná relativní chyba ∆chyba [%], která se vypočte dle 

vztahu (6.103), jako ∆chyba = ∆ ∆
, kde ∆  [%] a ∆  [%] jsou průměrné 

relativní chyby hodnot posuvů a napětí v desíti vybraných bodech ve směru osy X, obdobně jak 

u varianty E. Tyto body jsou od sebe vzdáleny o 0,01 m, viz Obr. 6.61. Vztahy pro výpočet 

průměrné chyby ∆  a ∆  jsou dány rovnicemi (6.104) a (6.105). 
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Výsledky postupného hledání koeficientu stlačitelnosti podkladu  a  a porovnání 

průměrné chyby ∆ , ∆  a ∆chyba jsou uvedeny v Tab. 6.21. 

Tab. 6.21 Odhad koeficientu stlačitelnosti  a  – Varianta G. 

Odhad 
Koeficient 

stlačitelnosti 
 [Nm-2] 

Koeficient 
stlačitelnosti 

 [Nm-1] 

Průměrná relativní 
chyba posuvu ∆  [%] 

Průměrná relativní 
chyba napětí ∆  [%] 

Průměrná 
relativní chyba 

 [%] 

1 6·108 -2,2·108 28,143 524,28 276,285 

2 9·108 -2,2·108 30,803 497,501 264,152 

3 -5·108 -2,2·108 18,689 136,596 77,642 

4 -3,9·109 -3,2·108 10,41 31,793 21,102 

5 -5,9·109 -3,9·108 7,529 22,963 15,246 

6 -7,3·109 -4,5·108 5,892 18,721 12,306 

7 -7,41·109 -4,5·108 5,834 16,089 12,462 

 

Nejvhodnější iterační odhad pro zjištění konstant  a  je označen v Tab. 6.21 žlutou 

barvou, tedy odhad 7. Dostatečně přesné odhady hodnot koeficientů stlačitelnosti podkladu pro 

variantu G jsou = −7,41 · 10  Nm-2 a = −4,5 · 10  Nm-1.  

Na  Obr. 6.72, Obr. 6.73 a Obr. 6.74 jsou porovnány výsledky z analytické metody 

s numerickými výsledky, kde jsou srovnány průběhy posuvů, průběhy normálových sil a 

průběhy axiálního napětí po celé délce šroubu. Dále na Obr. 6.75 je zobrazen průběh spojité 

tečné reakce v podkladu po celé délce šroubu.  

 

Obr. 6.72 Průběhy posuvů ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta G. 
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Obr. 6.73 Průběhy normálových sil ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta G. 

 

Obr. 6.74 Průběhy axiálního napětí ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání výsledků 

analytické metody a MKP – varianta G. 

 

Obr. 6.75 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  po celé délce šroubu – varianta G. 

U této varianty řešení lze opět pozorovat nejlepší zachycení trendů (průběhů posuvu, 

normálové síly a axiálního napětí) a vysoké zpřesnění výsledků. Tato varianta se oproti 

předcházejícím variantám jeví jako nejpřesnější z hlediska porovnání průběhů posuvů, 
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posouvajících sil a axiálních napětí. Výsledky všech průběhů u varianty G mají spojitý 

charakter. Nicméně, stanovení parametru  je značně komplikované. 

Vyhodnocení všech variant řešení je shrnuto v Tab. 6.22. Jsou zde shrnuty výhody a 

nevýhody jednotlivých variant řešení. 

Tab. 6.22 Vyhodnocení variant analytického řešení A až G. 

Okrajové podmínky Vyhodnocení varianty řešení - výhody a nevýhody  

Varianta A - =  

= , = F  

+ Jednoduchost řešení, lineární diferenciální rovnice. Výsledky mají spojitý 
charakter. 
– Hrubá shoda průběhů posuvu, normálové síly a axiálního napětí ( , , ), 
získané analytickou metodou s výsledky MKP. 

Varianta B - =  

= , = F ,  =  

+ Jednoduchost řešení, lineární diferenciální rovnice. Výsledky mají spojitý 
charakter. 
– Hrubá shoda průběhů posuvů ( ). Průběh normálové síly a napětí se dostává 
do záporných hodnot, tzn., že se nachází v oblasti tlaku, viz Obr. 6.46. Tento 
stav je ovšem nereálný a proto tento přístup není přínosem. 

Varianta C - = +   (rozdělení na 2 úseky) 

= , = F ,  = , =
 

+ Lineární diferenciální rovnice. Lepší zachycení trendu průběhu posuvu než 
u varianty A a B. 
– Nespojitost funkcí (průběh normálové síly a axiálního napětí, koeficientu 
stlačitelnosti podkladu a spojité tečné reakce v podkladu). Z důvodů 
nereálného přechodu do oblasti tlaku, viz Obr. 6.52, je tato varianta dále 
nedoporučována. 

Varianta D - = + +   (rozdělení na 3 úseky) = , = F ,  = ,  = ,  =  

+ Lineární diferenciální rovnice. Zachycení trendu průběhu posuvu. Dobrá 
shoda. Lze pozorovat větší zpřesnění výsledků, než v předchozích variantách. 
– Nespojitost funkcí (průběh normálové síly a axiálního napětí, koeficientu 
stlačitelnosti podkladu a spojité tečné reakce v podkladu). Pracnost a pro 
řešení je potřeba definovat více okrajových podmínek. 

Varianta E - = + +  

= , = F  

+ Lineární diferenciální rovnice. Lepší zachycení trendu průběhu posuvu, 
normálové síly a napětí ( , , ) než u varianty A. Výsledky mají spojitý 
charakter. 
– Hrubá shoda průběhů posuvu, normálové síly a axiálního napětí ( , , ), 
získané analytickou metodou s výsledky MKP. Složitost řešení. 

Varianta F - = + + + +  

= , = F  

+ Lineární diferenciální rovnice. Nejlepší zachycení trendů a vysoké zpřesnění 
sledovaných průběhu posuvu, normálové síly a axiálního napětí ( , , ). 
Výsledky mají spojitý charakter. 
– Složitost řešení. Průběh koeficientu stlačitelnosti  se však dostává do 
oblasti záporné tečné tuhosti, viz Obr. 6.70. Průběh spojité tečné reakce 
v podkladu q  je také v určité oblasti v rozporu s realitou, viz Obr. 6.71. Tento 
stav je ovšem nereálný a proto tento přístup není přínosem. 
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Okrajové podmínky Vyhodnocení varianty řešení - výhody a nevýhody  

Varianta G - = +  

= , = F  

+ Lineární diferenciální rovnice. Vysoké zpřesnění výsledků. Nejlepší 
z hlediska porovnání všech průběhů posuvů, posouvajících sil a axiálních 
napětí. Výsledky mají spojitý charakter. 

– Stanovení parametru  je značně komplikované. 

 

Nejlepší shodu mezi numerickým a analytickým řešením poskytuje varianta G. Jak je již 

psáno výše, tato varianta se oproti předcházejícím variantám jeví jako nejlepší z hlediska porovnání 

všech průběhů posuvů, posouvajících sil a axiálních napětí. Dostatečně zachycuje trend těchto 

průběhů.  Je tedy zřejmé, že jednoduché 1D řešení může dostatečně přesně aproximovat složitý 

systém interakce vrutů, respektive lékařských šroubů s kosti či jiným materiálem. Avšak 

jedinou nevýhodou je pracnost stanovení parametru . 

Další možná alternativa řešení je stručně shrnutá v Tab. 6.23. 

Tab. 6.23 Další alternativa (varianta) řešení nosníku uloženého na tečném pružném podkladu. 

Homogenní diferenciální rovnice: − + = 0  
= A1 + A2In   =   

= ∑   = ∑ i   = ∑ i − 1   I =   

= ′′ + ′2    = 1 A + A I ′ + 1   A , A  integrační 
konstanty 

=   

 

Na základě tohoto příkladu je zjednodušeně navržen experiment, viz kapitola 7. 
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7 Experiment 

Experiment pro výzkum tečného pružného podkladu je zjednodušeně navržen podle 

předchozího příkladu, viz kapitola 6.4, Obr. 6.27 a Obr. 6.28 tak, aby co nejlépe odpovídal 

vytržení titanového nebo ocelového šroubu (vrutu) z krčku stehenní kosti „collum femoris“, 

respektive ze dřeva a jiného materiálu.  

V první fázi testování však je lidská kost nahrazena dřevěným vzorkem („podobný“ 

materiál - levnější a dostupnější), viz Obr. 7.1. Poté mohou být použity umělé kosti 

(SAWBONES – drahý materiál) či další vhodné materiály (vepřová, hovězí, skopová nebo 

lidská kost - kadáver).  

 

Obr. 7.1 Návrh experimentu a vlastní konstrukce přípravku pro vytrhávání šroubů nebo vrutů. 

Charakteristika tečného pružného podkladu je ovlivňována mnoha faktory, např. 

materiálovými vlastnosti a složením, stářím, vnějším prostředím atp., což má vliv na výsledky 

experimentů. 

Experimentální měření tuhosti tečného pružného podkladu zejména v kosti představuje 

rozsáhlejší problém a tento experiment má možnost verifikovat modely interakce šroubu a kosti 

nebo šroubu (vrutu) a dřeva aj. Výsledky experimentálního měření mohou poskytnout cenné 

informace pro stanovení podélné závislosti modulu koeficientu stlačitelnosti podkladu (kosti 

nebo jiného materiálu) po délce šroubu.  

Stanovení průběhu koeficientu stlačitelnosti podkladu slouží k určení tuhosti interakce 

kosti a šroubu. Kost (obecně nehomogenní materiál s velkým rozptylem mechanických 

vlastností) může být nahrazena pružným podložím, čehož lze s výhodou využívat zejména při 

numerických simulacích nebo výpočtech.  Nahrazením složitého MKP modelu kontaktu kosti 
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a šroubu dochází k významnému zjednodušení při běžných výpočtech. Získaná data lze 

aplikovat při pevnostních výpočtech vnitřních fixátorů (dlahy, hřeby, šrouby, aj.) a vnějších 

fixátorů (Kirschnerovy dráty, Schanzovy šrouby). Experiment lze použít i pro případy vrutů ve 

dřevě, hmoždinkové spoje, základové šrouby, zemní vruty, zděře v betonu atp.  

 Na Obr. 7.1 je zobrazeno schéma navrženého experimentálního měření (návrh a 

konstrukce přípravku pro experiment), které je realizováno na univerzálním zkušebním stroji 

TESTOMETRIC M500 – 50 CT, jehož parametry jsou zobrazeny na Obr. 7.2. Toto měřící 

zařízení je umístěno v laboratořích Katedry aplikované mechaniky (330), FS, VŠB-TU Ostrava. 

Ke zrealizování experimentu bylo zapotřebí navrhnout a vyrobit přípravek, který bude 

upnut do zkušebního stroje a zajistí požadované uchycení šroubu a dřevěného vzorku. 

Výkresová dokumentace přípravku je zobrazena v příloze E. 

  

Obr. 7.2 – Parametry stroje TESTOMETRIC M500 – 50CT. 

7.1 Vytrhávání kostních šroubů ze dřeva 

V první fázi byl pro experiment zvolen šroub s dlouhým závitem (90 mm). Dlouhý závit je 

mírně atypický pro aplikaci v biomedicíně, nicméně jeho závitová interakce s kostí je delší a 

pro zobecnění výsledků zajímavější. V biomedicíně se obvykle používají dlouhé šrouby s 

kratšími závity pro fixaci krčku femuru, viz Obr. 7.3, [5] a [6].  
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Obr. 7.3 Aplikace kostního šroubu při fixaci femuru v biomedicíně [5]. 

Kostní šrouby jsou vyrobeny a dodány firmou Medin, a.s. Z hlediska terminologie 

strojírenství jde spíše o vruty, ale z hlediska lékařského se jim říká šrouby. Hlavna šroubů je 

mírně upravena pro potřebu lepšího uchycení ve zkušebním stroji. Výkresová dokumentace 

kostních šroubů pro experiment je uvedena v příloze F.  

Pro experimentální měření jsou použity dva typy šroubů, jedná se o šroub kostní spongiózní 

samořezný HB 6,5, viz Obr. 7.4, a šroub kostní spongiózní – kanylovaný HB 7, viz Obr. 7.5. 

Rozměry kostních šroubů jsou navrženy dle potřeby experimentu. 

 

Obr. 7.4 Šroub kostní spongiózní samořezný HB 6,5 (A = 115 mm, B = 90 mm) [37]. 

 

Obr. 7.5 Šroub kostní spongiózní – kanylovaný HB 7 (A = 115 mm, B = 90 mm) [37]. 

Kostní šrouby jsou vyrobeny ze dvou druhů materiálu, a to z nerezové oceli 1.4441 (AISI 

316L) a titanové slitiny Ti6Al4V. Základní mechanické vlastnosti těchto materiálu jsou 
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uvedeny v Tab. 7.1. Vlastnosti těchto materiálů jsou převzaty z článku [24], který se zabývá 

experimentálním zkoumáním těchto vlastností, konkrétně na šroubech společnosti Medin a.s. 

Tab. 7.1 Mechanické vlastnosti materiálů kostních šroubů  

Materiál  [Pa]  [MPa]  [MPa] 
1.4441 2,1·1011 892 977 

Ti6Al4V 1,06·1011 919 1034 

 

Jak je již zmíněno v úvodu této kapitoly, kost je nejprve nahrazena dřevěnými válci o 

průměru 50 mm a délky 140 mm. Dřevěné válce jsou vyrobeny ze smrkového suchého dřeva. 

Pro experimentální měření vytrhávání šroubů ze dřeva bylo použito 14 šroubů: 

- 4x Šroub kostní spongiózní samořezný HB 6,5 – materiál 1.4441  

- 4x Šroub kostní spongiózní samořezný HB 6,5 – materiál Ti6Al4V 

- 3x Šroub kostní spongiózní – kanylovaný HB 7 – materiál 1.4441 

- 3x Šroub kostní spongiózní – kanylovaný HB 7 – materiál Ti6Al4V 

Všechny šrouby jsou ručně zašroubovány do dřevěného válce (vzorku) na délku závitu tj. 

do hloubky 90 mm (délka L ), viz Obr. 7.6. Délka dříku L  je 25 mm. Postup zašroubování je 

mírně upraven od postupu, který je dán podle katalogu traumatologie (operačního postupu) pro 

šrouby kostní od firmy Medin, a.s. [37]. Nejprve je do středu dřevěných vzorků předvrtán otvor 

o průměru 3,2 do hloubky 90 mm. Následně je otvor zvětšován z hlediska obtížného 

zašroubování jednotlivých šroubů do dřeva – velké třecí síly v závitu. Velikost předvrtaných 

děr (otvorů) pro jednotlivá měření jsou uvedeny v Tab. 7.2. Pro předvrtávání děr do dřevěných 

válců není použit závitník. 

 

Obr. 7.6 Zjednodušen schéma vytrhávání šroubu – zaznačení místa A a B. 

Místo A na Obr. 7.6 označuje bod, kde je uchycen šroub v navrženém přípravku. V tomto 

místě je měřen posuv šroubu  [m]. Místo B označuje místo, kde končí dřík a začíná závit. 

Posuv v tomto místě je < . 
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  Dřevěný válec je připevněn k dolnímu držáku pomocí osmi vrutů se zapuštěnou hlavou 

délky 40 mm a o průměru 5 mm. Na Obr. 7.7 lze vidět, jak vypadá celá složená soustava 

připravená k měření.  

 

Obr. 7.7 Složená soustava před měřením. 

Nastavení stroje TESTOMETRIC: 

Posuv: 10 mm za minutu (kvazistatické zatěžování). 

V Tab. 7.2 je jednoduše popsán průběh experimentu pro jednotlivá měření.  

Tab. 7.2 Experimentální měření (vytrhávání šroubů ze dřeva) – trhací testy.  

Číslo 
měření 

Předvrtaná 
díra [mm] 

Materiál 
šroubu 

Druh šroubu Průběh měření 

1. 3,2 1.4441 
Spongiózní samořezný 

HB 6,5 - plný 
Šroub vytržen celý ze dřevěného 

válce. 

2. 4 Ti6Al4V 
Spongiózní samořezný 

HB 6,5 - plný 
Šroub vytržen celý ze dřevěného 

válce. 

3. 4 1.4441 
Kanylovaný HB 7 - 

dutý 
Šroub přetržen (cca 2 závit od hlavy 

šroubu) 

4. 4,5 Ti6Al4V 
Kanylovaný HB 7 - 

dutý 
Šroub vytržen celý ze dřevěného 

válce. 

5. 4 1.4441 
Spongiózní samořezný 

HB 6,5 - plný 
Šroub vytržen celý ze dřevěného 

válce. 

6. 4 1.4441 
Spongiózní samořezný 

HB 6,5 - plný 

Šroub přetržen (cca 2 závit od hlavy 
šroubu). V dřevěném vzorku se 
vyskytuje suk. Možná příčina 

prasknutí šroubu. 

7. 4 1.4441 
Spongiózní samořezný 

HB 6,5 - plný 
Šroub vytržen celý ze dřevěného 

válce. 

8. 5 1.4441 
Kanylovaný HB 7 - 

dutý 
Šroub vytržen celý ze dřevěného 

válce. 

9. 5 1.4441 
Kanylovaný HB 7 - 

dutý 
Šroub vytržen celý ze dřevěného 

válce. 
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Číslo 
měření 

Předvrtaná 
díra [mm] 

Materiál 
šroubu 

Druh šroubu Průběh měření 

10. 5 Ti6Al4V 
Spongiózní samořezný 

HB 6,5 - plný 
Šroub vytržen celý ze dřevěného 

válce. 

11. 5 Ti6Al4V 
Spongiózní samořezný 

HB 6,5 - plný 
Šroub vytržen celý ze dřevěného 

válce. 

12. 5,5 Ti6Al4V 
Kanylovaný HB 7 - 

dutý 
Šroub vytržen celý ze dřevěného 

válce. 

13. 5,5 Ti6Al4V 
Kanylovaný HB 7 - 

dutý 

Šroub přetržen (cca 2 závit od hlavy 
šroubu) V dřevěném vzorku se 
vyskytuje suk. Možná příčina 

prasknutí šroubu. 

X. 3,2 Ti6Al4V 
Spongiózní samořezný 

HB 6,5 - plný 
Při šroubování praskl důsledkem 
namáhání krutem (neměřil se). 

Ve většině případů jsou šrouby vytržené ze dřeva celé (měření č. 1, 2, 4, 5, 7 až 12). 

V některých případech je šroub přetržen (měření č. 3, 6 a 13). Možnou příčinou může být výskyt 

suku v dřevěném vzorku, který má větší tvrdost, tuhost a větší třecí síly. Díky tomu šroub lépe 

ve dřevě drží. V jednom případě, viz měření X. v Tab. 7.2, titanový šroub praskl při šroubování 

do vyvrtaného otvoru o průměru 3,2 mm. Titanový šroub šel špatně zašroubovat, proto se použil 

větší krouticí moment, který způsobil prasknutí (ukroucení) šroubu a měření se neprovádělo. 

Na Obr. 7.8 je možno vidět vybrané fotografie po ukončení měření. Na prvním snímku je 

zobrazeno, jak vypadá šroub, když je vytržen ze dřevěného válce celý. Na prostředním snímku 

lze pozorovat situaci, kdy šroub je přetržen v místě cca 2 závitu ve směru od hlavy šroubu. Je 

možno vidět i zmiňovaný suk v dřevěném vzorku. Na snímku vpravo je detail tohoto 

přetrženého šroubu.  

   

Obr. 7.8 Vybrané fotografie po ukončení měření (vlevo – měření č. 5, uprostřed a vpravo – 

měření č. 6). 
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Z experimentálního měření je stanovena závislost síly F [N] na posuvu šroubu  [m] 

v místě A, viz Obr. 7.6. Na Obr. 7.9 je vybraný výsledný průběh síly na posuvu šroubu (průběh 

měření), získaný přístrojem TESTOMETRIC pro měření č. 6, viz Tab. 7.2, kdy došlo 

k přetržení šroubu. Na tomto grafu je možno pozorovat oblast šíření trhliny před úplným 

přetržením šroubu. Na Obr. 7.10 je vybraný výsledný průběh měření pro měření č. 5, kdy šroub 

je vytržen celý. Zbývající grafy pro všechna další měření (podle Tab. 7.2) jsou zobrazeny 

v příloze G. 

 

Obr. 7.9 Výsledný graf pro měření č. 6 (Šroub kostní HB 6,5 – materiál 1.4441- dřevo). 

 

Obr. 7.10 Výsledný graf pro měření č. 5 (Šroub kostní HB 6,5 – materiál 1.4441 – dřevo). 

7.2 Vytrhávání kostních šroubů z kadáveru hovězí kosti 

V další fázi měření jsou vytrhávány šrouby z krčku femuru hovězí kosti. Kosti se získaly 

z čerstvé porážky hovězího skotu (běžný nákup v obchodním řetězci). 

Pro experimentální měření vytrhávání šroubů z hovězí kosti jsou použity 2 šrouby: 

- Šroub kostní spongiózní samořezný HB 6,5 – materiál 1.4441  

- Šroub kostní spongiózní – kanylovaný HB 7 – materiál 1.4441 
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Na Obr. 7.11 je možno vidět, jak vypadá celá složená soustava připravená k měření a na 

Obr. 7.12 je detail uchycení hovězí kosti do stroje. 

 

Obr. 7.11 Složená soustava pro kost před měřením.  

   

Obr. 7.12 Uchycení kosti do stroje – pro měření č. 14. 

Pro experimentální měření je použit nejdřív šroub kostní spongiózní samořezný HB 6,5 

z nerezového materiálu 1.4441, který je zašroubován v hovězí kosti. Toto měření je 

zaznamenáno pod číslem 14, viz Tab. 7.3. Do hovězí kosti je zprvu předvrtaný otvor o průměru 

3,2 mm podle katalogu traumatologie firmy Medin, a.s. Šroub bylo možno zašroubovat jen do 

hloubky 20 mm (velké třecí síly ve styku závitu a kosti). Proto je otvor postupně zvětšován až 

na hodnotu 5 mm. Šroub následně šel lehce zašroubovat do hovězí kosti až do hloubky 90 mm. 

Podrobnější informace jsou uvedeny v Tab. 7.3. 
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Zkoumala se nejprve možnost zašroubování kostního šroubu do předvrtaného otvoru kosti 

bez závitníku (bádání nad vhodným průměrem otvoru, pro zašroubování kostního šroubu až do 

požadované délky). Také se ověřovala myšlenka, zdali je možné zavést šroub do kosti rychleji 

bez použití závitníku za účelem zrychlení operačního postupu při léčbě zlomenin „collum 

femoris“.  

U dalšího měření č. 15 pro předvrtání otvoru je použit navíc závitník dle operačního 

postupu. Tedy nejprve je do kosti předvrtán otvor o průměru 3,2 mm a následně je použit 

závitník HB7, pro kanylovaný kostní šroub HB 7, který je také dodán firmou Medin a.s. Do 

tohoto otvoru je následně zašroubován kostní šroub. 

V Tab. 7.3 je zaznamenán průběh jednotlivých měření. 

Tab. 7.3 Experimentální měření (vytrhávání šroubů z kadáveru hovězí kosti). 

Číslo 
měření 

Předvrtaná 
díra [mm] 

Materiál 
šroubu 

Druh šroubu Průběh 

14. 3,2 1.4441 
Spongiózní 

samořezný HB 6,5 
- plný 

Zašroubováno jen do hloubky 20 mm. 
Dále není možno zašroubovat bez 

působení velkého krouticího momentu, 
který by mohl způsobit poškození šroubu. 

Šroub se vyšrouboval. 

 4 1.4441 
Spongiózní 

samořezný HB 6,5 
- plný 

Zašroubováno jen do hloubky 35 mm. 
Dále není možno zašroubovat bez 

působení velkého krouticího momentu, 
který by mohl způsobit poškození šroubu. 

Šroub se vyšrouboval. 

 4,5 1.4441 
Spongiózní 

samořezný HB 6,5 
- plný 

Zašroubováno jen do hloubky 55 mm. 
Dále není možno zašroubovat bez 

působení velkého krouticího momentu, 
který by mohl způsobit poškození šroubu. 

Šroub se vyšrouboval. 

 5 1.4441 
Spongiózní 

samořezný HB 6,5 
- plný 

Zašroubován do hloubky 90 mm. Šroub 
je vytržen celý z hovězí kosti. 

15. 

3,2 mm, a 
poté použit 

závitník 
HB7 

1.4441 
Kanylovaný HB 7 

- dutý 

Zašroubován do předvrtané díry 
závitníkem do hloubky 90 mm. Šroub byl 
našroubován šikmo (mimo osu stroje) - 

proto se ohnul. Šroub vytržen celý 
z hovězí kosti. 

 

Z Tab. 7.3 lze pozorovat, že pro otvor, předvrtaný do kosti bez závitníku pro zašroubování 

kostního šroubu se závitem HB 6,5, se jeví jako nejpřijatelnější průměr 5 mm. Tato myšlenka 

by se však musela dále ověřit klinickým testováním. 

Na Obr. 7.13 je zaznamenán průběh experimentálního měření č. 14 – vytrhávání šroubu 

z hovězí kosti.  
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Obr. 7.13 Průběh vytrhávání šroubu z hovězí kosti. 

Z experimentálního měření je stanovena závislost síly F [N] na posuvu šroubu  [m] 

v místě A, viz Obr. 7.6. Na Obr. 7.14 je zobrazen výsledný graf závislosti síly na posuvu pro 

14. měření, tj. vytržení nerezového šroubu z kosti. Tento šroub je vytržen z hovězí kosti celý. 

 

Obr. 7.14 Výsledný graf pro měření č. 14 (Šroub kostní HB 6,5 – materiál 1.4441 – hovězí 

kost). 

U měření č. 15 je šroub zašroubován mimo osu stroje, což způsobilo ohyb šroubu při 

následném vytrhávání. Tento jev není nepříznivý – může se jednat o reálné zatížení šroubu 

tahem a ohybem. Na Obr. 7.15 je znázorněn průběh experimentálního měření č. 15. Na dalším 

Obr. 7.16 je možno vidět detail ohnutého šroubu po vytržení.  
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Obr. 7.15 Průběh vytrhávání šroubu z hovězí kosti – měření č. 15. 

 

Obr. 7.16 Detail ohnutého šroubu z měření č. 15 

Výsledný graf závislosti síly na posuvu zaznamenané na stroji TESTOMETRIC je 

zobrazeno na Obr. 7.17. 

 

Obr. 7.17 Výsledný graf pro měření č. 15 (Šroub kostní HB 7 – materiál 1.4441 – hovězí kost) 

7.3 Vyhodnocování – aproximace měření 

Data získaná z experimentů, viz kapitola 7.1 a příloha G, slouží k dalšímu zkoumání 

závislosti koeficientu stlačitelnosti podkladu (krček femuru, dřevěný vzorek) . Nabízí 

významné zjednodušení interakce šroubu a kosti.  
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Pomocí experimentu je zjištěna závislost vytrhávací síly (F) na posuvu šroubu v místě A 

( ), viz Obr. 7.6.  

Pro nalezení spojité tečné reakce v podkladu q  podle rovnice (6.4) je potřeba znát posuv 

v místě B (posuv  [m]), tj. v místě kde končí dřík a začíná závit, viz Obr. 7.6. Posuv v místě 

 se určí dle vztahu 

= − 	, (7.1) 

kde délka dříku L = 25 mm. Předpokladem pro vztah (7.1) je platnost Hookeova zákona 

(uvažující malé deformace), kde  je prodloužení úseku délky L .  

Hodnota normálové síly  na úseku bez pružného podkladu L  je po celé této délce stejná. 

Tudíž v bodě B má hodnota normálové síly  stejnou velikost jako v bodě A, která se rovná 

velikosti síly F.  

Spojitá tečná reakce pružného podkladu q  se hledá jen na intervalu do extrému ∈ 	〈0; 〉 a F = ∈ 〈0; F 〉 po okamžik vytržení šroubu, viz Obr. 7.18. Kde posuv  [m] 

(přepočtené - v místě B) a síla F  [N] jsou hodnoty získané z experimentu při maximální trhací 

síle F . V předložené práci se další část závislosti síly na posuvu nezkoumá, protože dochází 

k posuvu celého šroubu, tzn. ke stržení závitu (měření č. 1,2,4,5,7-12, 14 a 15) nebo přetržení 

(měření č. 3, 6, 13), a pro pacienta je tento stav zcela nepřípustný.  

 

Obr. 7.18 Řešený úsek na intervalu ∈ 〈0; 〉,  ∈ 〈0; 〉. 
Je vhodné získaná měření spojit s fyzikálním modelem, který dává pomocí diferenciální 

rovnice souvislosti mezi , F a q , viz následující text.  

Jako první je závislost síly F na posuvu  aproximována modifikací diferenciální rovnicí 

(6.42), a to 

= ∑ , , ,… , (7.2) 
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kde vhodně navržené tečné tuhosti jsou 

= 	, tedy ∑ , , = ∑ (i + 1), , , (7.3) 

kde  je ( ) a  [kg2mi-1s-4] je konstanta.  

Pak platí dle rovnice (6.9) 

= = = = = , (7.4) 

a po úpravě  

= . (7.5) 

Rovnice (7.3), (7.5) je dosazena do (7.2), čímž se získá separovatelná diferenciální rovnice 

= ∑ (i + 1), , . (7.6) 

Tj. praktické „vykrácení“ členů  a  z diferenciální rovnice díky vhodnému návrhu q , 

viz rovnice (7.2). Řešením rovnice (7.6) 

= ∑ (i + 1), ,= ∑ , , + , (7.7) 

se získá rovnice následující vztah pro normálovou sílu (7.8), kde C [kg2m2s-4] je integrační 

konstanta. 

= C + ∑ , , . (7.8) 

Řešením okrajové podmínky, kde = 0 m  a = F = 0 N (nezatížený stav) a rovnice 

(7.8) 

0 = C + ∑ 0, , => C = 0. (7.9) 

Pro normálovou sílu pak platí  

= ∑ , , = ∑ , , . (7.10) 

Pro řešení, kde = 3 je řešená další okrajová podmínka, kde =  a = F = F , viz 

Obr. 7.18. 

= ∑ , ,  . (7.11) 
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Vztah (7.11) lze přepsat jako 

= ∑ , , = + + +⋯       (7.12) 

Pokud je ≥ 3, pak musí být aplikovaná další okrajová podmínka maxima = 0, viz 

Obr. 7.19. 

 

Obr. 7.19 Závislost síly na posuvu s vyznačením extrému na křivce. 

 Kde  lze vyjádřit z rovnice (7.6) 

= ∑ i + 1, ,  , (7.13) 

pak pro výše zmíněnou okrajovou podmínku platí 

0 = ∑ i + 1, , →																																									∑ (i + 1), , = 0 = 2 + 4 + 6 . (7.14) 

Rovnici (7.14) lze upravit 

∑ (i + 1), , = 0 →																																					∑ (i + 1), , = 	2 + 4 + 6 = 0 . (7.15) 

Tedy pro = 3 se řeší rovnice (7.12) a (7.15) 

+ = , tj. + =  , (7.16) 

2 + 4 = 0, tj. + 2 = 0, (7.17) 

= 11 2 0  . (7.18) 

Pokud = 5, lze pro řešení použít regresní analýzu nebo se aplikuje další okrajová 

podmínka pro různě zvolený bod, například bod 2, pro který jsou z experimentu známé hodnoty , F   (například ≈ 	 ).  
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Pak úpravou rovnice (7.12) se získá 

= + + → + + =  . (7.19) 

Z rovnice (7.15) se získá  

2 + 4 + 6 = 0 → 	 + 2 + 3 = 0. (7.20) 

Pro = 5 pak platí 

= 11 2 31 0  . (7.21) 

Pro = 7 lze doplnit vztahy pro bod 3, kde hodnoty , F  jsou rovněž známy z 

experimentu 

= 11 2 3 411
0

 . (7.22) 

Obdobně lze odvodit i pro = 9,11,… (rozšíření výše uvedených maticových rovnic).  

Konstanty  [kg2mi-1s-4] se naleznou například pomocí softwaru Mathcad. Výsledky jsou 

zaznamenány v následující kapitole. 

Průběh, získaný experimentálním měřením, tj. závislost = ( , lze také aproximovat 

jinými funkcemi, například goniometrickou funkcí sinové řady 

= ∑ = + +⋯, (7.23) 

kde  [N] jsou konstanty. Tato rovnice splňuje okrajovou podmínku = 0 v bodě . Dále 

z okrajové podmínky se normálová síla v bodě  rovná 

= F = ∑ == + + +⋯												 . (7.24) 

Ze vztahu vyplývá 

F = − + − + – +⋯  (7.25) 
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Z rovnice (7.24) vychází, že konstanta  se vypočte jako 

= F + − + − + −⋯  (7.26) 

Normálová síla je hledána ve tvaru  

= F + ∑ −1, . + ∑ . (7.27) 

Konstanty ,  , …,   jsou nalezeny regresí pomocí softwaru Matlab (Toolbox Curve 

Fitting), viz [4]. 

Jako další byla závislost síly F =  na posuvu  aproximována jinou mocninnou funkcí 

pomocí cosinu 

= 1 − cos . (7.28) 

kde  [N] a  [-] jsou konstanty. Tato rovnice splňuje okrajovou podmínku = 0. 

= 1 − cos .    (7.29) 

Konstanta  se vyjádří v bodě ( ) = F , viz Obr. 7.18. 

F = 1 − cos = (1 − ) = 2 → 	 = . (7.30) 

Řešení se tedy hledá pro  

= 1 − cos , (7.31) 

kde konstanta  se najde regresí pomocí softwaru Matlab (Toolbox Curve Fitting), viz [4]. 

Rovnice (7.9), (7.26) a (7.30) tedy splňují všechny okrajové podmínky a podmínky 

extrému, které jsou definovány experimentem. 

7.4 Výsledné tabulky a grafy aproximace experimentálních dat 

V Tab. 7.4 až Tab. 7.6 jsou vypočítané konstanty pro jednotlivé druhy aproximace 

normálové síly. V Tab. 7.4 je v poznámkách zhodnocena charakterizace aproximace závislosti 

síly F na posuvu  jako například „špatná“, „uspokojivá“, „vynikající“, dle míry shodnosti s 

experimentem. 
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Tab. 7.4 Výsledky aproximace – = 1 −   

Měření 
číslo 

Aproximace  = −  
Poznámka Regrese Měření 

 [-]  [N]  [m] 
1 1,078 8634 0,001405 Vynikající. 
2 0,5139 7475 0,001666 Uspokojivá 
3 0,7876 8541 0,001527 Vynikající 
4 0,5128 8649 0,001638 Vynikající 
5 0,6739 8770 0,001707 Uspokojivá 
6 0,7499 8942 0,001468 Uspokojivá 
7 0,621 8279 0,00114 Vynikající 
8 0,6648 7390 0,001385 Vynikající 
9 0,7506 7606 0,001544 Vynikající 

10 1,095 7322 0,001906 Uspokojivá 
11 0,5122 7381 0,001339 Vynikající 
12 0,6158 9105 0,001804 Vynikající 
13 0,5347 9481 0,002157 Vynikající 
14 0,7027 7684 0,003626 Vynikající 
15 6,771 2470 0,00614 Vynikající 

 

Dále v Tab. 7.5 jsou vypsány hodnoty maximální síly F , posuvu  z experimentu a 

hodnoty výsledných konstant −  pro aproximaci pomocí goniometrické sinové řady, viz 

(7.27). Tyto konstanty jsou vypočteny pomocí softwaru Matlab – Toollbox Curve fitting, viz 

[4]. Výchozí počet hledaných konstant je osm, ale u některých měření je nutno pro lepší 

zachycení trendu použít více nebo méně konstant. Například pro měření číslo 3 je použito pro 

lepší zachycení trendu devět konstant. Při použití jen osmi konstant se závislost normálové síly 

na posuvu dostala do záporných hodnot, které mají za následek vznik tlakového napětí. Tento 

stav je ovšem nevhodný. V této tabulce je opět je v poznámkách zhodnocena charakterizace 

aproximace závislosti síly F na posuvu  jako například „špatná“, „uspokojivá“, „vynikající“, 

dle míry shodnosti s experimentem. 

V další Tab. 7.6 jsou uvedeny výsledky pomocí vztahu (7.10) pro různé stupně aproximace. 

Konstanty , ,  a   jsou vypočteny pomocí softwaru Mathcad. V poznámkách je opět 

zkráceně zhodnocena charakterizace aproximace jako například „špatná“, „uspokojivá“, 

„vynikající“, dle míry shodnosti s experimentem. U všech měření (tj. č. 1 – 14) jsou uvedeny 

výsledky pro = 3, = 5	a = 7. Ovšem u měření č. 15, kdy je otvor do kadáveru hovězí 

kosti zhotoven pomocí závitníku, nelze závislost síly na posuvu vhodně aproximovat pro stupeň 

aproximace = 5	a = 7.   
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Výsledné srovnání průběhů normálové síly různých aproximací s experimentálním měření 

a také srovnání průběhů spojité tečné reakce q  pro jednotlivé šrouby (měření) je možno vidět 

na Obr. 7.20 až Obr. 7.49. V Tab. 7.7 jsou přehledně vysvětleny zkratky v legendě u 

následujících Obr. 7.20 až Obr. 7.49 pro průběh normálové síly a spojité tečné reakce v 

podkladu.  

Tab. 7.7 Vysvětlení zkratek legendy z kapitoly 7.4. 

Zkratka 
Aproximace pomocí – rovnice pro normálovou sílu a spojitou 

tečnou reakci v podkladu =  = + , q =  

=  = + + , 	q = . 

=  = + + + ,	q = . 

Cosinus = 1 − cos , q = . 

Sinus 
= F + ∑ ((−1) ), . + ∑ ( )

, 

	q = . 

 

 

Obr. 7.20 Průběh normálové síly  na posuvu  – porovnání aproximací vzhledem 

k experimentu – šroub č. 1 (HB 6,5 - 1.4441) – dřevo. 
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Obr. 7.21 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  – srovnání jednotlivých aproximací 

funkce - šroub č. 1 (HB 6,5 - 1.4441) – dřevo. 

 

Obr. 7.22 Průběh normálové síly  na posuvu  – porovnání aproximací vzhledem 

k experimentu – šroub č. 2 (HB 6,5 - Ti6Al4V) – dřevo. 

 

Obr. 7.23 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  – srovnání jednotlivých aproximací 

funkce – šroub č. 2 (HB 6,5 - Ti6Al4V) – dřevo. 
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Obr. 7.24 Průběh normálové síly  na posuvu  – porovnání aproximací vzhledem 

k experimentu – šroub č. 3 (HB 7 - 1.4441) – dřevo. 

 

Obr. 7.25 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  – srovnání jednotlivých aproximací 

funkce – šroub č. 3 (HB 7 - 1.4441) – dřevo. 

 

Obr. 7.26 Průběh normálové síly  na posuvu  – porovnání aproximací vzhledem 

k experimentu – šroub č. 4 (HB 7 - Ti6Al4V) – dřevo. 
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Obr. 7.27 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  – srovnání jednotlivých aproximací 

funkce – šroub č. 4 (HB 7 - Ti6Al4V) – dřevo. 

 

Obr. 7.28 Průběh normálové síly  na posuvu  – porovnání aproximací vzhledem 

k experimentu – šroub č. 5 (HB 6,5 - 1.4441) – dřevo. 

 

Obr. 7.29 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  – srovnání jednotlivých aproximací 

funkce – šroub č. 5 (HB 6,5 - 1.4441) – dřevo. 
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Obr. 7.30 Průběh normálové síly  na posuvu  – porovnání aproximací vzhledem 

k experimentu – šroub č. 6 (HB 6,5 - 1.4441) – dřevo. 

 

Obr. 7.31 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  – srovnání jednotlivých aproximací 

funkce – šroub č. 6 (HB 6,5 - 1.4441) – dřevo. 

  

Obr. 7.32 Průběh normálové síly  na posuvu  – porovnání aproximací vzhledem 

k experimentu – šroub č. 7 (HB 6,5 - 1.4441) – dřevo. 
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Obr. 7.33 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  – srovnání jednotlivých aproximací 

funkce –  šroub č. 7 (HB 6,5 - 1.4441) – dřevo. 

  

Obr. 7.34 Průběh normálové síly  na posuvu  – porovnání aproximací vzhledem 

k experimentu – šroub č. 8 (HB 7 - 1.4441) – dřevo. 

 

Obr. 7.35 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  – srovnání jednotlivých aproximací 

funkce – šroub č. 8 (HB 7 - 1.4441) – dřevo. 



Ing. Šárka Michenková Disertační práce VŠB-TU Ostrava 

129 

 

  

Obr. 7.36 Průběh normálové síly  na posuvu  – porovnání aproximací vzhledem 

k experimentu –  šroub č. 9 (HB 7 - 1.4441) – dřevo. 

 

Obr. 7.37 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  – srovnání jednotlivých aproximací 

funkce – šroub č. 9 (HB 7 - 1.4441) – dřevo. 

  

Obr. 7.38 Průběh normálové síly  na posuvu  – porovnání aproximací vzhledem 

k experimentu – šroub č. 10 (HB 6,5 - Ti6Al4V) – dřevo. 
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Obr. 7.39 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  – srovnání jednotlivých aproximací 

funkce – šroub č. 10 (HB 6,5 - Ti6Al4V) – dřevo. 

  

Obr. 7.40 Průběh normálové síly  na posuvu  – porovnání aproximací vzhledem 

k experimentu – šroub č. 11 (HB 6,5 - Ti6Al4V) – dřevo. 

 

Obr. 7.41 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  – srovnání jednotlivých aproximací 

funkce – šroub č. 11 (HB 6,5 - Ti6Al4V) – dřevo. 
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Obr. 7.42 Průběh normálové síly  na posuvu  – porovnání aproximací vzhledem 

k experimentu – šroub č. 12 (HB 7 - Ti6Al4V) – dřevo. 

 

Obr. 7.43 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  – srovnání jednotlivých aproximací 

funkce – šroub č. 12 (HB 7 - Ti6Al4V) – dřevo. 

  

Obr. 7.44 Průběh normálové síly  na posuvu  – porovnání aproximací vzhledem 

k experimentu – šroub č. 13 (HB 7 - Ti6Al4V) – dřevo. 
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Obr. 7.45 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  – srovnání jednotlivých aproximací 

funkce – šroub č. 13 (HB 7 - Ti6Al4V) – dřevo. 

  

Obr. 7.46 Průběh normálové síly  na posuvu  – porovnání aproximací vzhledem 

k experimentu –  šroub č. 14 (HB 6,5 - 1.4441) – hovězí kost (femur). 

 

Obr. 7.47 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  – srovnání jednotlivých aproximací 

funkce – šroub č. 14 (HB 6,5 - 1.4441) – hovězí kost (femur). 
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Obr. 7.48 Průběh normálové síly  na posuvu  – porovnání aproximací vzhledem 

k experimentu – šroub č. 15 (HB 7 - 1.4441) – hovězí kost (femur). 

 

Obr. 7.49 Průběh spojité tečné reakce v podkladu  – srovnání jednotlivých aproximací 

funkce – šroub č. 15 (HB 7 - 1.4441) – hovězí kost (femur). 

Z výše uvedených srovnání průběhů normálové síly a průběhů spojité tečné reakce v 

podkladu je patrné, že jednotlivé aproximace dávají příliš velké rozptyly, především u 

vyhodnocení spojité tečné reakce v podkladu q . Nalezení vhodné aproximace je tedy náročné. 

Aproximace průběhu normálové síly z experimentálního měření pomocí goniometrické 

sinové řady =  F + ∑ −1, . + ∑ (7.23) je 

jednoduchá a u většiny měření velmi dobře zachytává trend výsledků. Vyhodnocení spojité 

tečné reakce v podkladu q  je však poměrné komplikované. Takto aproximovaný průběh 

spojité tečné reakce v podkladu u jednoho měření dostává do záporné oblasti, viz např. Obr. 

7.39.  
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Další aproximace průběhu normálové síly pomocí mocninné funkce cosinus                            

= 1 − cos  dává velmi uspokojivé výsledky. Tato aproximace je také velmi 

jednoduchá a u většiny měření dobře zachytává trend výsledků z experimentálního měření. 

Z pohledu vyhodnocení aproximace průběhu spojité tečné reakce q  je zřejmé, že aproximace 

pomocí funkce cosinus se jeví jako nejpřesnější.  

Z hlediska porovnání aproximace průběhů normálové síly s průběhem získaným díky 

experimentu, pomocí funkce =  ∑ , ,  pro různé stupně aproximace, je u některých 

měření velmi uspokojivá a u jiných špatná. Záleží ovšem i na stupni aproximace. Zdá se, že 

aproximace s =5 a =7 jsou dostačující. Avšak z pohledu srovnání průběhů spojité tečné 

reakce v podkladu aproximace funkce pomocí = ∑ , ,  , kde = 7 se u některých 

měření dostává průběh do záporné oblasti, viz Obr. 7.23, Obr. 7.29, Obr. 7.31 a také Obr. 7.37. 

Tento stav je však nepřípustný (nereálný). 

Celkově aproximace pomocí mocninné funkce cosinu je zřejmě nejvhodnější, protože je 

dostatečně přesná a jednoduchá (hledá se pouze exponent ) 

 

  



Ing. Šárka Michenková Disertační práce VŠB-TU Ostrava 

135 

 

8 Závěr 

Problematika řešení nosníků uložených na pružném podkladu je velmi rozsáhlá a má velký 

význam v teoretické a praktické oblasti vědy a techniky. 

Práce nejprve studuje problematiku lineárních úloh ohybu nosníku, kdy po celé délce 

nosníku působí konstantní příčné oteplení  [°C], viz kapitola 4. Úlohy byly řešeny 

deterministickým přístupem (tj. použití metody počátečních parametrů) v softwaru Matlab a 

pravděpodobnostním přístupem (tj. použití metody SBRA a pravděpodobnostní posudek 

spolehlivosti pomocí Monte Carlo) v softwaru Anthill. Z výsledků je patrné, že oteplení má 

významný vliv na chování nosníku uloženého na pružném podkladu. Díky 

pravděpodobnostního přístupu, kdy vstupní a výstupní hodnoty mají náhodný charakter (reálný 

rozptyl), lze lépe a přesněji zachytit reálnost konstrukcí související s náhodným charakterem 

fyzikálních jevů. Výsledky jsou prezentovány v [52], [55] a [56]. 

Dále práce prezentuje problematiku nelineárních úloh ohybu nosníku uloženého na 

pružném podkladu, která je značně komplikovaná, viz kapitola 5. V práci byla provedena 

aproximace experimentálních dat získaných z měření metodou nejmenších čtverců v softwaru 

Matlab. Řešením různých popisů stupně polynomické aproximace spojité reakce v podkladu 

(lineární, lineární + kubické a lineární + kubické + kvintické aproximace) se získaly koeficienty 

stlačitelnosti pružného podkladu  [Nm-2],	  [Nm-4], 	  [Nm-6]. Poté byl řešen nosník, 

uložený na nelineárním pružném podkladu, který je popsán nelineárními diferenciálními 

rovnicemi pro různý popis polynomické aproximace spojité reakce v podkladu, metodou 

centrálních diferencí (MCD). Vzniklá soustava nelineárních rovnic se řešila pomocí 

Newtonovy (Newton-Raphsonovy) metody v softwaru Matlab. Stejným postupem bylo 

aproximováno nelineární chování pružného podkladu pomocí nelineární funkce s koeficienty 

stlačitelnosti pružného podkladu ,	  [Nm-2] a konstantou  [m-1]. Výsledky MCD a 

Newtonovy metody ukázaly, že jsou vhodné pro řešení složitých nelineárních úloh. V práci je 

také uveden další návrh popisu nelineárního chování pomocí unilaterálního (jednosměrného) 

podkladu. Dosažené výsledky jsou prezentovány v literatuře [45], [46], [48] a [49]. 

Mimo jiné se práce zabývá problematikou chování pružného podkladu v tečném směru, 

která je spojená s řešením diferenciálních rovnic pro přímé nosníky polonekonečné délky a 

konečné délky s konstantním průřezem, zatížené tahovou silou, viz kapitola 6. Pro úlohy 

s pružným podkladem v tečném směru nebyl nalezen žádný existující model.  Každý nosník je 

obklopený stejnoměrně elastickým kontinuem neboli pružným podkladem, kde působí spojitá 

tečná reakce q  [Nm-1]. V teoretické části práce byl, ve spolupráci se školitelem, navržen nový 
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model nosníku uloženého na tečném pružném podkladu popsaný diferenciální rovnicí 2. řádu 

je  − = , kde  [m] je posuv v axiálním směru a  [Nm-2] je koeficient stlačitelnosti 

pružného podkladu. Bylo provedeno odvození obecných vztahů, numerické modelování 

pomocí metody konečných prvků (MKP), stanovení koeficientu stlačitelnosti podkladu pomocí 

MCD, analytické řešení, navržení nových originálních modelů pružného podkladu a srovnání 

analytického a numerického řešení.  

V kapitole 6.5 je uvedeno 7 nových návrhů fyzikálních modelů aproximací pružného 

podkladu v tečném směru. Pomocí těchto modelů byly aproximovány výsledky z numerického 

řešení. Snahou bylo dostatečně přesně aproximovat jednoduchým 1D řešením složitý systém 

interakce vrutů, respektive lékařských šroubů s kosti či jiným materiálem. V Tab. 6.22 jsou 

zhodnocené všechny varianty nově navržených modelů. Nejlepší shodu mezi numerickým a 

analytickým řešením poskytuje varianta G. Tato varianta se oproti předcházejícím variantám 

jeví jako nejlepší z hlediska porovnání všech průběhů posuvů, posouvajících sil a axiálních 

napětí. Dostatečně zachycuje trend těchto průběhů. Avšak jedinou nevýhodou oproti jiným 

variantám je pracnost stanovení parametru . U některých variant řešení (varianta B, C) 

se průběh normálové síly a napětí dostává do záporných hodnot, tzn., že se nachází v oblasti 

tlaku. Tento stav je ovšem nereálných a proto tento přístup není přínosem. U varianty F se 

průběh koeficientu stlačitelnosti dostává do oblasti záporné tečné tuhosti.  Proto tento přístup 

také není přínosem. Vybrané výsledky jsou prezentovány v literatuře [50]. 

Pro experimentální testování byl tečný pružný podklad aplikován na příkladu z praxe, a to 

konkrétně vytrhávaní šroubů z kostí. Experimentální měření pružného podkladu, zejména 

aplikovaného na kost, představuje rozsáhlejší problém. V kapitole 7 je experiment 

zjednodušeně navržen tak, aby co nejlépe odpovídal vytržení šroubu z krčku stehenní kosti 

(femuru). Výsledky mohou do budoucna poskytnout cenné informace pro stanovení hodnoty 

modulu koeficientu stlačitelnosti podkladu (stehenní kost). Experimentální měření navržených 

modelů pružného podkladu bylo realizováno na Katedře aplikované mechaniky (330) na fakultě 

strojní, VŠB-TU Ostrava.  

V první fázi experimentu byly vytrhávány kostní šrouby z dřevěných vzorků a v další fázi 

z kadáveru hovězí kosti. Celkový počet vytrhávaných šroubů byl 15. Byly použity dva typy 

šroubů ze dvou různých materiálů (nerezová ocel AISI 316L, titanová slitina Ti6A14V). Šrouby 

byly dodány firmou Medin, a.s. Pro experimentální měření byl navržen a vyroben vlastní 

přípravek, který byl upnut do zkušebního stroje a sloužil k zajištění požadovaného uchycení 

šroubu a dřevěného vzorku. U dřevěných vzorků byly do středu předvrtány vrtákem otvory pro 
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lepší zavrtání šroubu. Jedná se o lehce upravený postup zavedení šroubů, který je uveden 

v operačním postupu. Pro upevnění šroubu do kadáveru hovězí kosti byl v jednom případě 

předvrtaný otvor pouze vrtákem (měření č. 14), zatímco v druhém případě byl navíc upotřeben 

také závitník, dle operačního postupu (měření č. 15). Čímž byla ověřena myšlenka, zdali je 

možné zavést šroub do kosti rychleji bez použití závitníku za účelem zrychlení operačního 

postupu při léčbě zlomenin krčku stehenní kosti „collum femoris“. Tato myšlenka by se však 

musela dále ověřit klinickým testováním. 

V kapitole 7.3 a 7.4 jsou data, získaná z experimentálního měření vyhodnocována a slouží 

k dalšímu zkoumání závislosti koeficientu stlačitelnosti podkladu  [Nm-2] a spojité tečné 

reakce v podkladu. Toto bádání nabízí významné zjednodušení složité interakce šroubu a kostí 

(mechanický kontakt; kost složitého anatomického tvaru).  

Byly navrženy 3 fyzikální modely aproximací, které dávají pomocí diferenciální rovnice 

souvislosti mezi posuvem , sílou F a spojitou tečnou reakcí v podkladu. Pomocí těchto modelů 

byly aproximována data získaná z experimentu. Tato data, tedy průběhy síly na posuvu, byla 

aproximována pomocí rovnice = ∑ , , , dále byla aproximována mocninnou 

funkcí cosinus = 1 − cos a další navrženou aproximací sinovou řadou 

=  F + ∑ −1, . + ∑ . Aproximace průběhu 

normálové síly z experimentálního měření pomocí goniometrické sinové řady a mocninné 

funkce cosinus je jednoduchá a u většiny měření velmi dobře zachytávají trend výsledků. Avšak 

aproximovaný průběh spojité tečné reakce v podkladu pomocí goniometrické sinové řady a 

funkce =  ∑ , ,  , kde = 7 se u některých měření dostává průběh do záporné 

oblasti. Tento stav je nepřípustný. Z pohledu vyhodnocení aproximace průběhu spojité tečné 

reakce je zřejmé, že aproximace pomocí funkce cosinus se jeví jako nejpřesnější. Vyhodnocení 

spojité tečné reakce v podkladu je poměrně komplikované.  

Experiment a uvedené vyhodnocování lze použít i pro případy vrutů ve dřevě, šroubové 

spoje, hmoždinkové spoje, základové šrouby, zemní vruty, zděře v betonu atp. 

K dosažení cílů disertační práce bylo použito analytické řešení, numerické řešení, 

pravděpodobnostní přístup, experimentální měření. Dále bylo použito vlastního programování 

v softwaru Anthill, Ansys, Mathcad a Matlab.   

Výsledky této práce souvisí s řešením domácích a zahraničních projektů:  
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- Výpočtové a experimentální modelování se zaměřením na materiálový výzkum a 

biomechaniku (SP2017/136). 

- Rozvoj výpočtového a experimentálního modelování v aplikaci na vybrané úlohy 

technické praxe (SP2016/15). 

- Aplikace pokročilých materiálových modelů v mechanice poddajných těles s podporou 

experimentálních metod (SP2015/180). 

- Aplikace numerických a experimentálních metod v oblasti mechaniky a biomechaniky 

(SP2014/17). 

- Osteosyntéza zlomenin nohy a ruky (TA03010804). 

- Zevní fixace (MPO FR-TI3/818).  

- Výpočtové modely aplikace kompozitních materiálů vyztužených krátkými vlákny 

(7AMB12SK126)  

- Teorie a praxe konstrukcí na pružném a nepružném podkladu (7AMB12SK123).  

- Výpočtové modely a aplikacie kompozitných materiálov vystužených krátkými vláknami 

(SK-CZ-0008). 

- Teória a prax konštrukcii na pružnom a nepružnom podklade (SK-CZ-0028).  

8.1 Přínos pro vědní obor a praxi 

Jedním z přínosů jak pro obor strojírenství, tak i pro další odvětví jako stavebnictví aj., lze 

označit vlastní programování a řešení nosníku uloženého na pružném podkladu zatížené 

ohybem pomocí metody centrálních diferencí a Newtonovy metody. Cenné výsledky poskytuje 

také porovnání lineární aproximace s popisy různého stupně polynomické aproximace chování 

pružného podkladu. Výsledky byly publikovány v odborných článcích a v praxi už i citovány 

zahraničními kolegy. Autorka disertační práce má H index 2 v databázi Web of Science a 

v databázi Scopus. 

Dalším přínosem je nová teorie tečného pružného podkladu navržená ve spolupráci se 

školitelem, a také nové fyzikální modely chování pružného podkladu v tečném směru. 

Výsledky jsou také prezentovány v odborném článku, viz [50].  

Přínosem práce je také realizace vlastního přípravku pro vytrhávání šroubů nebo vrutů ze 

dřeva, kostí a jiných materiálů. Experimentální měření prováděné na Katedře aplikované 

mechaniky, FS, VŠB-TU Ostrava poskytuje cenné informace z hlediska dalšího zkoumání 

tečného pružného podkladu. Realizace i dosažené výsledky jsou významným přínosem pro 

obor biomechanika. Okrajově bylo zjišťováno, zdali je možné změnit operační postup oproti 

daným předpisům a zkrátit tak operační čas, kdy jsou pacientovi zaváděny kostní šrouby. 
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Rozvoj vědního oboru aplikovaná mechanika. 

Do budoucna se chystají další publikace.  

8.2 Doporučení pro další výzkum 

V budoucnu je možné se zabývat při řešení nelineárních úloh na pružném podkladu dalšími 

rozšířeními, například problematikou jednosměrného (unilaterálního modifikovaného 

Winklerova) podkladu, který umožnuje separaci (odlepení) nosníku od podkladu – využití 

nehladkých Newtonových metod, viz například [27], aj. 

Problematika nosníků uložených na pružném tečném podkladu může mít velký význam jak 

v teoretické, tak v praktické oblasti vědy a techniky i do budoucna. Je možné se zabývat dalšími 

možnými návrhy různých fyzikálních modelů a porovnáváním těchto modelů s 

praktickými experimenty.  

Také experimentální měření, zaměřené na vytrhávání šroubů z krčku femuru je možné 

provést na dražších umělých kostech „SAWBONES“, jejichž mechanické vlastnosti se 

podobají skutečné lidské kosti nebo na lidských kostech.  

Dále mohou být provedeny další testy v oblasti namáhání šroubů v kosti, a to například 

únavové testy šroubů.  

U pružného podkladu je možné do budoucna zkoumat oblast dynamických rázů, zatěžování 

(periprotetické zlomeniny, zlomeniny při velkých rázových energiích, vytrhávání vrutů, 

šroubů). 

 Mohou být provedena další měření, statistické zpracování dat, aj. 
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9 Conclusions 

The problem of the solution of supports placed on an elastic foundation is very extensive 

and has a great importance in the theoretical and practical field of science and technology. 

The thesis studies firstly the linear problems of bending the support, where the constant 

transversal warming  [°C] is applied throughout the support, see Chapter 4. The tasks were 

solved by the deterministic approach (i.e. the application of the initial parameter method) in 

Matlab software and the probability approach (i.e. the application of Simulation Based 

Reliability Assessment method – SBRA, and Probability Assessment of Reliability – method 

Monte Carlo) in Anthill software. The results show that warming has a significant effect on the 

behaviour of the support placed on an elastic foundation. Due to the probability approach, where 

the input and output values are of a random character (real scattering), it is better and more 

accurate to capture the realism of structures associated with the random nature of physical 

phenomena. The results are presented in [49], [53] and [54]. 

The thesis further presents the problem of nonlinear problems of bending the support placed 

on an elastic foundation, which is very complicated, see chapter 5. In the thesis, the 

approximation of the experimental data was obtained from the measurements using the method 

of least squares in Matlab software. By solving different descriptions of the degree 

of polynomial approximation of the continuous reaction in foundation (linear, linear + cubic 

and linear + cubic + quintic approximations), the coefficients of compressibility of the elastic 

foundation  [Nm-2],	  [Nm-4], 	  [Nm-6] were obtained. Then, the beam on a non-linear 

elastic foundation, which is described by the non-linear differential equations for a different 

description of the polynomial approximation of the continuous reaction in the foundation was 

solved by the central difference method (CDM). The resulting system of nonlinear equations 

was solved using Newton-Raphson method in Matlab software. In the same way, the non-linear 

behaviour of the elastic foundation is approximated by the non-linear function with the 

coefficients of compressibility of the elastic foundation ,	  [Nm-2] and constant  [m-1].  

The results of the CDM and Newton-Raphson method have shown their suitability for solving 

complex non-linear problems. The thesis also presents another proposal of the description of 

nonlinear behaviour by a unilateral (unidirectional) foundation. The results are also presented 

in the literature [43], [47]. 

Among other things, the thesis deals with the problem of the behaviour of the elastic 

foundation in the tangential direction, which is related with the solution of the differential 

equations for the straight semi-infinite and finite length supports with a constant cross-section, 
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loaded by tensile force, see Chapter 6. There has not been found any existing model for 

tangential elastic tiles. Each beam is surrounded by a uniformly elastic continuum or elastic 

foundation, where the continuous tangential reaction q  [Nm-1] acts. In the theoretical part of 

the thesis, a new model of the support placed on the tangential elastic foundation was proposed 

in cooperation with the supervisor; it is described by the second order differential equation − = , where  [m] is the displacement in the axial direction and  [Nm-2] is the 

coefficient of compressibility of the elastic foundation. Derivation of general relations, 

numerical modelling using the finite element method (FEM), determination of the 

compressibility coefficient of the foundation by means of CDM, analytical solution, design of 

new original models of elastic foundation and comparison of analytical and numerical solutions 

have been realized.  

In chapter 6.5 are presented seven new designs of physical models by approximation of 

elastic foundation in tangential direction. Using these models, the numerical solution results 

were approximated. The attempt was to precisely approximate the complex system of 

interaction between screws or medical screws and bones or other material with a simple 1D 

solution. In table 6.22 all variants of the newly designed models are evaluated. The best 

compliance between the numerical and the analytical solution was provided by the variant G. 

This variant, compared to the previous variants, seems to be the best in terms of comparing all, 

the displacements, the tangential forces and the axial stresses. And also sufficiently reflects the 

trend of above mentioned outputs. However, the only disadvantage, compared to other variants, 

is the determination of parameter . For some solution variants (variant B, C), the normal 

force and voltage range is negative, i.e. compressive stresses are present. However, this 

situation is unrealistic and therefore this approach is not beneficial. For variant F, the 

compressibility coefficient progresses to the area of negative tangent stiffness. Therefore, this 

approach is also of no benefit. The results are presented in the literature [48]. 

For experimental testing, the tangential elastic foundation was applied on a practical 

example, namely by pulling the screws from bones. Experimental measurement of the stiffness 

of the foundation, especially in the bone, is a major problem. In Chapter 7, the experiment is 

designed in a simplified variant, so as to best match pulling the screw from the neck of the 

femur. The results can provide valuable information for determining the modulus of the 

coefficient of compressibility of the foundation (femur). Experimental measurement of the 

proposed models of the elastic foundation was realized at the Department of Applied Mechanics 

(330), VŠB-TU Ostrava.  
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In the first stage of the experiment, the bone screws were pull out from the wooden samples, 

and in the next stage, from a bovine bone cadaver. The total number of screws was equal to 15. 

Two types of screws were used from two different materials (stainless steel AISI 316L and 

titanium Ti6A14V alloy). The screws were supplied by Medin, a.s. For experimental 

measurements, a customized tool has been designed and manufactured. The tool was clamped 

into the tensile testing machine and used for proper securing the required screw and also the 

wooden specimen attachment. For wooden specimens, holes were pre-drilled in order to ensure 

a better drilling of the screw itself. This is a slightly modified screw insertion procedure that is 

mentioned in the operating procedure. To fasten the screw to the carcass of the bovine bone, in 

one case, the bore was drilled only by a drill (measurement No. 14), while in the latter case a 

tap was used according to the operating procedure (measurement No. 15). The idea was whether 

it was possible to insert a screw into the bone faster without the use of a tap to reduce the time, 

needed for the surgical procedure of the fracture treatment in case of the femoral neck.  

In Chapters 7.3 and 7.4, the data obtained from experimental measurements are evaluated 

for further investigation of the dependence between the coefficient of compressibility of the 

foundation  and the continuous tangent reaction q . This research offers a significant 

simplification of the complex interaction of the screw with the bone (mechanical contact, bone 

of complex anatomical shape).  

Three physical approximation models have been proposed, which couple with use of a 

differential equation, the displacement , the force F and the continuous tangent reaction in the 

substrate q . Using these models, the data obtained from the experiment were approximated. 

These data, i.e. the functional dependency of the force on the displacement, were approximated 

following equation = ∑ , , , and further approximated by the cosine function of 

m-th power = 1 − cos , and approximated with the sine series function 

=  F + ∑ −1, . + ∑ . Approximation of normal 

force related to experimental measurement using sinusoidal series and cosine function of m-th 

power are relatively simple and their approximations mostly correspond with the experimental 

results. However, the approximation of the continuous tangential reaction in the foundation by 

means of the goniometric sine series and the function = ∑ , , , where = 7 for 

some measurements reaches negative signs, which is unacceptable. From the point of view of 

evaluating the approximation of the continuous tangent reaction, it is obvious that 
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approximation by the cosine function appears to be the most accurate. The evaluation of the 

continuous tangential reaction in the foundation is rather complicated. 

 The experiment and the evaluation can also be used for cases of screws in wood, screw 

joints, dowel joints, foundation bolt, earth screws, shrink rings in concrete, etc. 

To achieve the objectives of the dissertation thesis, analytical solution, numerical solution, 

and experimental measurement was used. The author also used her own programming in 

Anthill, Ansys, Mathcad and Matlab software.  

The dissertation has been elaborated within following grants:  

Výpočtové a experimentální modelování se zaměřením na materiálový výzkum a 

biomechaniku (SP2017/136), Rozvoj výpočtového a experimentálního modelování v aplikaci 

na vybrané úlohy technické praxe (SP2016/15), Aplikace pokročilých materiálových modelů v 

mechanice poddajných těles s podporou experimentálních metod (SP2015/180), Aplikace 

numerických a experimentálních metod v oblasti mechaniky a biomechaniky (SP2014/17), 

Osteosynthesis of Leg and Arm Fractures (TA03010804), External Fixation (MPO FR-

TI3/818),  Computational Models and Applications of Composite Materials Reinforced by 

Short Fibres (7AMB12SK126), Theory and Practice of Structures on Elastic and Inelastic 

Foundation (7AMB12SK123), Computational Models and Applications of Composite 

Materials Reinforced by Short Fibres (SK-CZ-0008) and Theory and Practice of Structures on 

Elastic and Inelastic Foundation (SK-CZ-0028).  

9.1 Contribution for scientific discipline and practise 

One of the benefits for mechanical engineering, as well as for other areas such as 

construction, etc., is the author’s own programming and solving the beam placed on an elastic 

foundation and loaded by bending using the Central Differential Method and Newton’s Method. 

Valuable results are also provided by a comparison of the linear degree with descriptions of 

different degrees of polynomial approximation of the behaviour of the elastic foundation. The 

results have been published in expert articles and have been cited in practice by foreign 

colleagues. The author of the dissertation thesis has H index 2 in the Web of Science database 

and in the Scopus database. 

Another benefit is a new theory of the tangential elastic foundation designed in cooperation 

with the supervisor, as well as new physical models of the behaviour of the elastic foundation 

in the tangential direction. The results are also presented in an expert article [50]. 
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The benefit of this work is also the realization of the own tool for pulling bolts or screws 

from wood, bones and other materials. Experimental measurements performed at the 

Department of Applied Mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-TU Ostrava 

provide valuable results from the point of view of further investigations of the tangential elastic 

foundation. Both, the realization and the achieved results have got a significant contribution in 

the area of biomechanics. Furthermore, it has been found whether it is possible to modify the 

surgical procedure against current procedures and thereby to shorten the operating time when 

the bone screws are inserted into the patient. 

The development of the scientific discipline applied mechanics. 

In the future, other publications will be created.  

9.2 Recommendation for further research 

In the future, it is possible to address non-linear problems on elastic foundations with 

further extensions, such as the one-way (unilateral modified Winkler) foundation, which allows 

the separation (unsticking) of the support from the foundation – the use of non-smooth 

Newton’s methods, see, for  example [27], etc. 

The issue of beam rested on an elastic tangent foundation can also be of great importance 

both in the theoretical and in the practical field of science and technology in the future. It is 

possible to deal with other designs of physical models and to compare these models with 

practical experiments. 

Experimental measurement of femoral neck screw extraction can also be performed 

on expensive “SAWBONES” artificial bones, whose mechanical properties resemble real 

human bones or human bones. 

In addition, further tests may be performed in the field of bone screw stress, such as fatigue 

tests of screws. 

In the future, in the case of an elastic foundation, it is possible to investigate the area 

of dynamic impacts, loading (periprosthetic fractures, fractures with large impact energies, 

pulling of screws, screws).  

Further measurements, statistical data processing, etc. can be performed. 
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11 Přílohy: 

Příloha A – Sript ze softwaru Matlab pro aproximaci funkcí, viz kapitola 5. 

Příloha B – Sript ze softwaru Matlab pro řešení nosníku pomocí Newtonovy metody, viz 

kapitola 5.1.2. 

Příloha C – Sript ze softwaru Matlab pro řešení nosníku pomocí metody centrálních diferencí, 

viz kapitola 6.3. 

Příloha D – Sript ze softwaru Matlab pro výpočet koeficientu stlačitelnosti po celé délce šroubu 

pomocí MCD, viz kapitola 6.4.1. 

Příloha E – výkresy přípravku, viz kapitola 7. 

Příloha F – výkresy šroubů, viz kapitola 7.1. 

Příloha G – Grafy experimentu, viz kapitola 7.1. 
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Příloha A - Sript ze softwaru Matlab pro aproximaci funkcí 

v=[0 0.0005 0.001 0.0015 0.002];   % zadání v 

q=[0 5.6e3 1.45e4 3.2e4 5.58e4];   % zadání qrE – experiment 

n=length(v);                       % počet bodů 

plot(v,q,'ro','lineWidth',2)       % vykreslení - zadané body 

title('Aproximace funkce')   % nadpis 

xlabel('v /m/')              % popis osy x 

ylabel('q_R /Nm^-1/')        % popis osy y 

grid on 

hold on 

 

% Aproximace funkce k1*v+k3*v^3+k5*v^5 

A=[sum(v.^2) sum(v.^4) sum(v.^6);sum(v.^4) sum(v.^6) sum(v.^8);sum(v.^6) 

sum(v.^8) sum(v.^10)];                     % matice soustavy 

b=[sum(q.*v);sum(q.*v.^3);sum(q.*v.^5)];   % vektor pravých stran 

c=A\b;                                     % výpočet koeficientů 

k1=c(1) 

k3=c(2) 

k5=c(3) 

fplot('8.8597e6.*v+6.4373e12.*v.^3-4.1846e17.*v.^5',[-0.0005,0.0021])  

 

% Lineární + kubická aproximace funkce k1*v+k3*v^3 

A1=[sum(v.^2) sum(v.^4);sum(v.^4) sum(v.^6)];  % matice soustavy 

b1=[sum(q.*v);sum(q.*v.^3)];                   % vektor pravých stran 

c1=A1\b1;                                      % výpočet koeficientů 

hold on 

fplot('1.0940e7.*v+4.2869e2.*v.^3',[-0.0001,0.0021],'g')  % graf řešení 

 

% Lineární aproximace funkce k1*v 

A2=[sum(v.^2)];  % matice soustavy 

b2=[sum(q.*v)];  % vektor pravých stran 

c2=A2\b2;        % výpočet koeficientů 

hold on 

fplot('2.3587e7.*v',[-0.0001,0.0021],'m')  % graf řešení 

 

legend('Body z měření (střední hodnoty)','Lineární + kubická + člen v^5 

aproximace','Lineární + kubická aproximace','Lineární aproximace') 
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Příloha B - Sript ze softwaru Matlab pro řešení nosníku pomocí Newtonovy metody 

L=12.045; F=10^5; E=2e11; Jzt=(0.2*0.4^3)/12; v0=1e-4;  % poč. parametry 
k1=8.8597e6; k3=6.4373e12; k5=-4.1846e17;      % regrese 5. stupně 

 
presnost=0.0001;           % přesnost pro výpočet 
barva=['r','g','m','k','c','b']; 
n=500; delta=L/n;  % počet dělení 
x=0:delta:L;       % osa x v grafech 

 
b1=(F*delta^3)/(E*Jzt); a1=(k1*delta^4)/(E*Jzt); a3=(k3*delta^4)/(E*Jzt); 

a5=(k5*delta^4)/(E*Jzt); 
p=6+a1; 

 
Z=v0*ones(n+1,1); % ve skriptech neznámá v (průhyb) 
Z3=Z.^3;          % neznámá v^3 
Z5=Z.^5;          % neznámá v^5 
hold on; 
subplot(2,3,1)     % graf č. 1 - nahoře vlevo 
plot(x,Z,barva(1)) % graf č. 1 - vykreslení nulté iterace (barva červená) 
xlim([0,12.045]) 
ylim([-2e-4,20e-4]) 
title('Průhyb - iterace')           % nadpis 
xlabel('x /m/')                     % popis osy x 
ylabel('v /m/')                     % popis osy y 

 
M=[p -8 2 0 0 0;-4 7+a1 -4 1 0 0];   % matice M 
M(n,n-2)=1;M(n,n-1)=-4;M(n,n)=5+a1;M(n,n+1)=-2; 
M(n+1,n-2)=0;M(n+1,n-1)=2;M(n+1,n)=-4;M(n+1,n+1)=2+a1; 
for i=3:n-1 
        M(i,i-2)=1; M(i,i-1)=-4; 
M(i,i)=p;   M(i,i+1)=-4; 
        M(i,i+2)=1; 
end 
b(1,1)=b1; b(n+1,1)=0;      % vektor b 
 

% Jakobián - pomoc 
for i=1:n+1 
D(i,i)=3*a3*Z(i,1)^2+a5*Z(i,1)^4; 
end 

 
J=M+D;                  % výsledný Jakobián 
F=M*Z+a3*Z3+a5*Z5-b;    % zadaná funkce 
V=Z-J\F;                % výpočet V – první iterace 

 
G=1;                 % číslování iterací 
hold on 
plot(x,V,barva(2))   % graf č. 1 - vykreslení první iterace (barva zelená) 
chyba(1)=norm(V-Z);  % výpočet chyby 

 
% cyklus Newtonova metoda (od 2. Iterace) 
whilechyba(G)>presnost 
Z=V; 
G=G+1; 
for i=1:n+1 
Z3(i,1)=Z(i,1)^3; 
Z5(i,1)=Z(i,1)^5; 
end 

 
F=M*Z+a3*Z3+a5*Z5-b;  
for i=1:n+1 
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D(i,i)=3*a3*Z(i,1)^2+a5*Z(i,1)^4; 
end 
J=M+D; 
V=Z-J\F;      % výpočet  x-té iterace 

 
hold on 
plot(x,V,barva(3))  % graf č. 1 - vykreslení dalších iterací  
legend ('iterace0','iterace1','2 a víc iteraci!') 
plot(x,0,'k')       % graf č. 1 - vykreslení osy x 
chyba(G)=norm(V-Z); 
end 
 

format long e 
display(['pocet iteraci je ' num2str(G)])   % vypsání počtu iterací 
display(['k1 je ' num2str(k1)]) 
display(['k3 je ' num2str(k3)]) 
display(['k5 je ' num2str(k5)]) 
display(['délka nosníku je ' num2str(L)]) 
display(['maximální chyba průhybu je ' num2str(chyba(G))])  
display(['maximální průhyb je ' num2str(max(V))])  

 
subplot(2,3,2)           % graf č. 2 - nahoře uprostřed 
plot(x,V,'lineWidth',3)  % graf č. 2 - vykreslení poslední iterace 
axis tight 
title('Průhyb')         % nadpis 
xlabel('x /m/')         % popis osy x 
ylabel('v /m/')         % popis osy y 
hold on 
ylim([-1e-4,13e-4]) 
plot(x,0,'k','lineWidth',1) % graf č. 2 - vykreslení osy x 
text(2.3,1e-3,'d^4v/dx^4+(k_1v+k_3v^3+k_5v^5)/(EJ_{ZT})=0') 

 
subplot(2,3,3)           % graf č. 3 - nahoře vpravo 
plot(1:G,chyba,'x ','lineWidth',10) 
title('Chyba')                       % nadpis 
xlabel('Číslo iterace')              % popis osy x 
ylabel('Maximální chyba v /m/')      % popis osy y 
grid on 

 
%dV - natočení 
dV(1,1)=0; 
dV(n+1,1)=(2*V(n+1,1)-2*V(n,1))/(2*delta); 
for i=2:n 
dV(i,1)=(V(i+1,1)-V(i-1,1))/(2*delta); 
end 
dV; 
subplot(2,3,4)          % graf č. 4 - dole vlevo 
plot(x,dV,'lineWidth',3)   
axis tight 
title('Natočení')       % nadpis 
xlabel('x /m/')         % popis osy x 
ylabel('dv/dx /rad/')   % popis osy y 
hold on 
ylim([-3e-4,0.5e-4]) 
plot(x,0,'k','lineWidth',1) % graf č. 4 - vykreslení osy x 
text(3.3,-2.6e-4,'d^4v/dx^4+(k_1v+k_3v^3+k_5v^5)/(EJ_{ZT})=0') 

 
 

% Mo - průběh momentů 
Mo(1,1)=(-E*Jzt/delta^2)*(2*V(2,1)-2*V(1,1)); 
Mo(n+1,1)=0; 
for i=2:n 
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Mo(i,1)=(-E*Jzt/delta^2)*(V(i+1,1)-2*V(i,1)+V(i-1,1)); 
end 
Mo; 
display(['maximální ohybový moment je ' num2str(max(Mo))])  
subplot(2,3,5)            % graf č. 5 - dole uprostřed 
plot(x,Mo,'lineWidth',3) 
axis tight 
title('Ohybový moment')  % nadpis 
xlabel('x /m/')          % popis osy x 
ylabel('Mo /Nm/')        % popis osy y 
hold on 
ylim([-1.5e4,7e4]) 
plot(x,0,'k','lineWidth',1) % graf č. 4 - vykreslení osy x 
text(2,3e4,'d^4v/dx^4+(k_1v+k_3v^3+k_5v^5)/(EJ_{ZT})=0') 

 
% T - Průběh posouvajících sil 
T(1,1)=(-E*Jzt/(2*delta^3))*b1; 
T(2,1)=(-E*Jzt/(2*delta^3))*(V(4,1)-2*V(3,1)+2*V(1,1)-V(2,1)); 
T(n,1)=(-E*Jzt/(2*delta^3))*(-V(n,1)+2*V(n-1,1)-V(n-2,1)); 
T(n+1,1)=0; 
for i=3:n-1 
    T(i,1)=(-E*Jzt/(2*delta^3))*(V(i+2,1)-2*V(i+1,1)+2*V(i-1,1)-V(i-2,1)); 
end 
T; 
subplot(2,3,6)                % graf č. 6 - dole vpravo 
plot(x,T,'lineWidth',3) 
title('Posouvající síly')     % nadpis 
xlabel('x /m/')               % popis osy x 
ylabel('T /N/')               % popis osy y 
axis tight 
hold on 
ylim([-5.5e4,1e4]) 
plot(x,0,'k','lineWidth',1) % graf č. 6 - vykreslení osy x 

text(2,-3e4,'d^4v/dx^4+(k_1v+k_3v^3+k_5v^5)/(EJ_{ZT})=0') 
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Příloha C – Sript ze softwaru Matlab pro řešení nosníku pomocí metody centrálních 
diferencí 

L=2; F2=2000; E=2e11; S=7.5e-4;  % počáteční parametry 

kN=1e7; 

omegaN=sqrt(kN/(E*S)); 

  

presnost=0.0001;   % přesnost pro výpočet 

barva=['r','g','m','k','c','b']; 

n=10; delta=L/n;   % počet dělení 

x=0:delta:L;       % osa x v grafech 

  

b1=(2*F2*delta/(E*S)); a1=(kN*delta^2)/(E*S);  

p=-(2+a1); 

  

M=[p 2 0 0 0 0;1 p 1 0 0 0];   % matice M 

M(n,n-1)=1;M(n,n)=p;M(n,n+1)=1; 

M(n+1,n)=2;M(n+1,n+1)=p; 

for i=3:n-1 

        M(i,i-1)=1; 

        M(i,i)=p;   M(i,i+1)=1; 

end 

b(1,1)=b1; b(n+1,1)=0; % vektor b 

U=M\b;                 % výpočet U – první aproximace 

  

% u - posuv 

subplot(1,2,1)           % graf č.1 - vlevo 

plot(x,U,'lineWidth',3)  % graf č.1 - vlevo 

axis tight 

title('Posuv')         % nadpis 

xlabel('x /m/')         % popis osy x 

ylabel('u /m/')         % popis osy y 

%xlim([0,2]) 

%ylim([-1.1e-4,-9.5e-5]) 

grid on 

hold on 

plot(x,0,'k','lineWidth',1) % graf č. 2 - vykreslení osy x 

 

  

% N - průběh normálových sil 

N(1,1)=F2; 

N(n+1,1)=0; 

for i=2:n 

    N(i,1)=(E*S/(delta*2))*(U(i+1,1)-U(i-1,1)); 

end 

N; 

subplot(1,2,2)            % graf č. 2 - vpravo 

plot(x,N,'lineWidth',3)   

axis tight 

title('Normálové síly')   % nadpis 

xlabel('x /m/')           % popis osy x 

ylabel('N /N/')           % popis osy y 

hold on 

grid on 
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Příloha D - Sript ze softwaru Matlab pro výpočet koeficientu stlačitelnosti po celé délce 

šroubu pomocí MCD 

 

L=0.09; E=2.1e11; S=1.5904e-5;  % počáteční parametry 

presnost=0.0001;   % přesnost pro výpočet 

barva=['r','g','m','k','c','b']; 

n=1000; delta=L/n;  % počet dělení 

x=0:delta:L;       % osa x v grafech 

u=[-2.7127e-06;-2.7043e-06;-2.6958e-06;-2.6872e-06;-2.6783e-06;-2.6693e-06;-2.6602e-06;-2.6509e-06;-

2.6415e-06;-2.6319e-06;-2.6223e-06;-2.6126e-06;-2.6028e-06;-2.5929e-06;-2.5831e-06;-2.5732e-06;-2.5633e-

e6;-2.5535e-06;-2.5436e-06;-2.5339e-06;-2.5241e-06;-2.5145e-06;-2.5049e-06;-2.4954e-06;-2.4859e-06;-

2.4766e-06;-2.4674e-06;-2.4582e-06;-2.4491e-06;-2.4401e-06;-2.4313e-06;-2.4225e-06;-2.4138e-06;-2.4051e-

06;-2.3966e-06;-2.3882e-06;-2.3798e-06;-2.3715e-06;-2.3633e-06;-2.3552e-06;-2.3472e-06;-2.3392e-06;-

2.3313e-06;-2.3235e-06;-2.3157e-06;-2.3081e-06;-2.3004e-06;-2.2929e-06;-2.2854e-06;-2.2780e-06;-2.2706e-

06;-2.2633e-06;-2.2560e-06;-2.2488e-06;-2.2417e-06;-2.2346e-06;-2.2275e-06;-2.2206e-06;-2.2136e-06;-

2.2067e-06;-2.1999e-06;-2.1931e-06;-2.1864e-06;-2.1797e-06;-2.1730e-06;-2.1664e-06;-2.1599e-06;-2.1533e-

06;-2.1469e-06;-2.1404e-06;-2.1341e-06;-2.1277e-06;-2.1214e-06;-2.1151e-06;-2.1089e-06;-2.1027e-06;-

2.0966e-06;-2.0905e-06;-2.0844e-06;-2.0784e-06;-2.0724e-06;-2.0664e-06;-2.0605e-06;-2.0546e-06;-2.0488e-

06;-2.0430e-06;-2.0372e-06;-2.0315e-06;-2.0258e-06;-2.0201e-06;-2.0144e-06;-2.0088e-06;-2.0033e-06;-

1.9977e-06;-1.9922e-06;-1.9868e-06;-1.9813e-06;-1.9759e-06;-1.9705e-06;-1.9652e-06;-1.9599e-06;-1.9546e-

06;-1.9494e-06;-1.9441e-06;-1.9389e-06;-1.9338e-06;-1.9286e-06;-1.9235e-06;-1.9185e-06;-1.9134e-06;-

1.9084e-06;-1.9034e-06;-1.8985e-06;-1.8935e-06;-1.8886e-06;-1.8837e-06;-1.8789e-06;-1.8741e-06;-1.8693e-

06;-1.8645e-06;-1.8597e-06;-1.8550e-06;-1.8503e-06;-1.8456e-06;-1.8410e-06;-1.8364e-06;-1.8318e-06;-

1.8272e-06;-1.8227e-06;-1.8181e-06;-1.8136e-06;-1.8092e-06;-1.8047e-06;-1.8003e-06;-1.7959e-06;-1.7915e-

06;-1.7871e-06;-1.7828e-06;-1.7785e-06;-1.7742e-06;-1.7699e-06;-1.7657e-06;-1.7614e-06;-1.7572e-06;-

1.7530e-06;-1.7489e-06;-1.7447e-06;-1.7406e-06;-1.7365e-06;-1.7324e-06;-1.7284e-06;-1.7243e-06;-1.7203e-

06;-1.7163e-06;-1.7123e-06;-1.7084e-06;-1.7044e-06;-1.7005e-06;-1.6966e-06;-1.6927e-06;-1.6888e-06;-

1.6850e-06;-1.6811e-06;-1.6773e-06;-1.6735e-06;-1.6698e-06;-1.6660e-06;-1.6623e-06;-1.6585e-06;-1.6548e-

06;-1.6511e-06;-1.6475e-06;-1.6438e-06;-1.6402e-06;-1.6366e-06;-1.6330e-06;-1.6294e-06;-1.6258e-06;-

1.6222e-06;-1.6187e-06;-1.6152e-06;-1.6117e-06;-1.6082e-06;-1.6047e-06;-1.6012e-06;-1.5978e-06;-1.5944e-

06;-1.5909e-06;-1.5875e-06;-1.5842e-06;-1.5808e-06;-1.5774e-06;-1.5741e-06;-1.5708e-06;-1.5675e-06;-

1.5642e-06;-1.5609e-06;-1.5576e-06;-1.5543e-06;-1.5511e-06;-1.5479e-06;-1.5447e-06;-1.5415e-06;-1.5383e-

06;-1.5351e-06;-1.5319e-06;-1.5288e-06;-1.5257e-06;-1.5225e-06;-1.5194e-06;-1.5163e-06;-1.5132e-06;-

1.5102e-06;-1.5071e-06;-1.5041e-06;-1.5010e-06;-1.4980e-06;-1.4950e-06;-1.4920e-06;-1.4890e-06;-1.4861e-

06;-1.4831e-06;-1.4801e-06;-1.4772e-06;-1.4743e-06;-1.4714e-06;-1.4685e-06;-1.4656e-06;-1.4627e-06;-

1.4598e-06;-1.4569e-06;-1.4541e-06;-1.4513e-06;-1.4484e-06;-1.4456e-06;-1.4428e-06;-1.4400e-06;-1.4372e-

06;-1.4345e-06;-1.4317e-06;-1.4289e-06;-1.4262e-06;-1.4235e-06;-1.4207e-06;-1.4180e-06;-1.4153e-06;-

1.4126e-06;-1.4099e-06;-1.4073e-06;-1.4046e-06;-1.4019e-06;-1.3993e-06;-1.3967e-06;-1.3940e-06;-1.3914e-

06;-1.3888e-06;-1.3862e-06;-1.3836e-06;-1.3810e-06;-1.3785e-06;-1.3759e-06;-1.3733e-06;-1.3708e-06;-

1.3682e-06;-1.3657e-06;-1.3632e-06;-1.3607e-06;-1.3582e-06;-1.3557e-06;-1.3532e-06;-1.3507e-06;-1.3482e-

06;-1.3458e-06;-1.3433e-06;-1.3409e-06;-1.3384e-06;-1.3360e-06;-1.3336e-06;-1.3312e-06;-1.3288e-06;-

1.3264e-06;-1.3240e-06;-1.3216e-06;-1.3192e-06;-1.3168e-06;-1.3145e-06;-1.3121e-06;-1.3098e-06;-1.3074e-

06;-1.3051e-06;-1.3028e-06;-1.3005e-06;-1.2981e-06;-1.2958e-06;-1.2935e-06;-1.2912e-06;-1.2890e-06;-

1.2867e-06;-1.2844e-06;-1.2821e-06;-1.2799e-06;-1.2776e-06;-1.2754e-06;-1.2732e-06;-1.2709e-06;-1.2687e-

06;-1.2665e-06;-1.2643e-06;-1.2621e-06;-1.2599e-06;-1.2577e-06;-1.2555e-06;-1.2533e-06;-1.2511e-06;-

1.2489e-06;-1.2468e-06;-1.2446e-06;-1.2425e-06;-1.2403e-06;-1.2382e-06;-1.2360e-06;-1.2339e-06;-1.2318e-

06;-1.2297e-06;-1.2276e-06;-1.2255e-06;-1.2234e-06;-1.2213e-06;-1.2192e-06;-1.2171e-06;-1.2150e-06;-

1.2129e-06;-1.2109e-06;-1.2088e-06;-1.2067e-06;-1.2047e-06;-1.2026e-06;-1.2006e-06;-1.1985e-06;-1.1965e-

06;-1.1945e-06;-1.1925e-06;-1.1904e-06;-1.1884e-06;-1.1864e-06;-1.1844e-06;-1.1824e-06;-1.1804e-06;-

1.1784e-06;-1.1764e-06;-1.1745e-06;-1.1725e-06;-1.1705e-06;-1.1685e-06;-1.1666e-06;-1.1646e-06;-1.1627e-

06;-1.1607e-06;-1.1588e-06;-1.1568e-06;-1.1549e-06;-1.1530e-06;-1.1510e-06;-1.1491e-06;-1.1472e-06;-

1.1453e-06;-1.1434e-06;-1.1415e-06;-1.1395e-06;-1.1376e-06;-1.1358e-06;-1.1339e-06;-1.1320e-06;-1.1301e-

06;-1.1282e-06;-1.1263e-06;-1.1245e-06;-1.1226e-06;-1.1207e-06;-1.1189e-06;-1.1170e-06;-1.1152e-06;-

1.1133e-06;-1.1115e-06;-1.1096e-06;-1.1078e-06;-1.1059e-06;-1.1041e-06;-1.1023e-06;-1.1004e-06;-1.0986e-

06;-1.0968e-06;-1.0950e-06;-1.0932e-06;-1.0914e-06;-1.0896e-06;-1.0878e-06;-1.0860e-06;-1.0842e-06;-

1.0824e-06;-1.0806e-06;-1.0788e-06;-1.0770e-06;-1.0752e-06;-1.0735e-06;-1.0717e-06;-1.0699e-06;-1.0682e-

06;-1.0664e-06;-1.0646e-06;-1.0629e-06;-1.0611e-06;-1.0594e-06;-1.0576e-06;-1.0559e-06;-1.0541e-06;-

1.0524e-06;-1.0506e-06;-1.0489e-06;-1.0472e-06;-1.0454e-06;-1.0437e-06;-1.0420e-06;-1.0403e-06;-1.0385e-

06;-1.0368e-06;-1.0351e-06;-1.0334e-06;-1.0317e-06;-1.0300e-06;-1.0283e-06;-1.0266e-06;-1.0249e-06;-

1.0232e-06;-1.0215e-06;-1.0198e-06;-1.0181e-06;-1.0164e-06;-1.0147e-06;-1.0131e-06;-1.0114e-06;-1.0097e-

06;-1.0080e-06;-1.0064e-06;-1.0047e-06;-1.0030e-06;-1.0014e-06;-9.9969e-07;-9.9803e-07;-9.9637e-07;-

9.9471e-07;-9.9306e-07;-9.9141e-07;-9.8976e-07;-9.8811e-07;-9.8646e-07;-9.8482e-07;-9.8318e-07;-9.8154e-

07;-9.7990e-07;-9.7827e-07;-9.7663e-07;-9.7500e-07;-9.7337e-07;-9.7175e-07;-9.7012e-07;-9.6850e-07;-

9.6688e-07;-9.6526e-07;-9.6364e-07;-9.6202e-07;-9.6041e-07;-9.5880e-07;-9.5719e-07;-9.5558e-07;-9.5397e-

07;-9.5237e-07;-9.5077e-07;-9.4917e-07;-9.4757e-07;-9.4597e-07;-9.4438e-07;-9.4278e-07;-9.4119e-07;-

9.3960e-07;-9.3801e-07;-9.3643e-07;-9.3484e-07;-9.3326e-07;-9.3168e-07;-9.3010e-07;-9.2852e-07;-9.2694e-

07;-9.2537e-07;-9.2379e-07;-9.2222e-07;-9.2065e-07;-9.1908e-07;-9.1751e-07;-9.1595e-07;-9.1438e-07;-

9.1282e-07;-9.1126e-07;-9.0970e-07;-9.0814e-07;-9.0659e-07;-9.0503e-07;-9.0348e-07;-9.0193e-07;-9.0038e-

07;-8.9883e-07;-8.9728e-07;-8.9573e-07;-8.9419e-07;-8.9265e-07;-8.9110e-07;-8.8956e-07;-8.8802e-07;-

8.8649e-07;-8.8495e-07;-8.8342e-07;-8.8188e-07;-8.8035e-07;-8.7882e-07;-8.7729e-07;-8.7576e-07;-8.7423e-

07;-8.7271e-07;-8.7118e-07;-8.6966e-07;-8.6814e-07;-8.6662e-07;-8.6510e-07;-8.6358e-07;-8.6206e-07;-

8.6055e-07;-8.5903e-07;-8.5752e-07;-8.5601e-07;-8.5450e-07;-8.5299e-07;-8.5148e-07;-8.4997e-07;-8.4846e-

07;-8.4696e-07;-8.4546e-07;-8.4395e-07;-8.4245e-07;-8.4095e-07;-8.3945e-07;-8.3795e-07;-8.3646e-07;-

8.3496e-07;-8.3347e-07;-8.3197e-07;-8.3048e-07;-8.2899e-07;-8.2750e-07;-8.2601e-07;-8.2452e-07;-8.2304e-

07;-8.2155e-07;-8.2006e-07;-8.1858e-07;-8.1710e-07;-8.1562e-07;-8.1413e-07;-8.1266e-07;-8.1118e-07;-

8.0970e-07;-8.0822e-07;-8.0675e-07;-8.0527e-07;-8.0380e-07;-8.0233e-07;-8.0085e-07;-7.9938e-07;-7.9791e-

07;-7.9644e-07;-7.9498e-07;-7.9351e-07;-7.9204e-07;-7.9058e-07;-7.8912e-07;-7.8765e-07;-7.8619e-07;-

7.8473e-07;-7.8327e-07;-7.8181e-07;-7.8035e-07;-7.7889e-07;-7.7744e-07;-7.7598e-07;-7.7453e-07;-7.7307e-

07;-7.7162e-07;-7.7017e-07;-7.6872e-07;-7.6727e-07;-7.6582e-07;-7.6437e-07;-7.6292e-07;-7.6148e-07;-

7.6003e-07;-7.5859e-07;-7.5714e-07;-7.5570e-07;-7.5426e-07;-7.5282e-07;-7.5138e-07;-7.4994e-07;-7.4850e-

07;-7.4706e-07;-7.4562e-07;-7.4419e-07;-7.4275e-07;-7.4132e-07;-7.3988e-07;-7.3845e-07;-7.3702e-07;-

7.3559e-07;-7.3416e-07;-7.3273e-07;-7.3130e-07;-7.2987e-07;-7.2844e-07;-7.2702e-07;-7.2559e-07;-7.2417e-

07;-7.2275e-07;-7.2132e-07;-7.1990e-07;-7.1848e-07;-7.1706e-07;-7.1564e-07;-7.1422e-07;-7.1280e-07;-
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7.1139e-07;-7.0997e-07;-7.0855e-07;-7.0714e-07;-7.0572e-07;-7.0431e-07;-7.0290e-07;-7.0149e-07;-7.0008e-

07;-6.9867e-07;-6.9726e-07;-6.9585e-07;-6.9444e-07;-6.9303e-07;-6.9163e-07;-6.9022e-07;-6.8882e-07;-

6.8741e-07;-6.8601e-07;-6.8461e-07;-6.8321e-07;-6.8181e-07;-6.8041e-07;-6.7901e-07;-6.7761e-07;-6.7621e-

07;-6.7482e-07;-6.7342e-07;-6.7203e-07;-6.7063e-07;-6.6924e-07;-6.6785e-07;-6.6645e-07;-6.6506e-07;-

6.6367e-07;-6.6228e-07;-6.6089e-07;-6.5951e-07;-6.5812e-07;-6.5673e-07;-6.5535e-07;-6.5396e-07;-6.5258e-

07;-6.5120e-07;-6.4981e-07;-6.4843e-07;-6.4705e-07;-6.4567e-07;-6.4429e-07;-6.4291e-07;-6.4154e-07;-

6.4016e-07;-6.3878e-07;-6.3741e-07;-6.3603e-07;-6.3466e-07;-6.3329e-07;-6.3191e-07;-6.3054e-07;-6.2917e-

07;-6.2780e-07;-6.2643e-07;-6.2507e-07;-6.2370e-07;-6.2233e-07;-6.2097e-07;-6.1960e-07;-6.1824e-07;-

6.1688e-07;-6.1551e-07;-6.1415e-07;-6.1279e-07;-6.1143e-07;-6.1007e-07;-6.0872e-07;-6.0736e-07;-6.0600e-

07;-6.0465e-07;-6.0329e-07;-6.0194e-07;-6.0059e-07;-5.9923e-07;-5.9788e-07;-5.9653e-07;-5.9518e-07;-

5.9383e-07;-5.9249e-07;-5.9114e-07;-5.8979e-07;-5.8845e-07;-5.8710e-07;-5.8576e-07;-5.8442e-07;-5.8308e-

07;-5.8173e-07;-5.8040e-07;-5.7906e-07;-5.7772e-07;-5.7638e-07;-5.7504e-07;-5.7371e-07;-5.7238e-07;-

5.7104e-07;-5.6971e-07;-5.6838e-07;-5.6705e-07;-5.6572e-07;-5.6439e-07;-5.6306e-07;-5.6173e-07;-5.6041e-

07;-5.5908e-07;-5.5776e-07;-5.5644e-07;-5.5511e-07;-5.5379e-07;-5.5247e-07;-5.5115e-07;-5.4984e-07;-

5.4852e-07;-5.4720e-07;-5.4589e-07;-5.4457e-07;-5.4326e-07;-5.4195e-07;-5.4064e-07;-5.3933e-07;-5.3802e-

07;-5.3671e-07;-5.3540e-07;-5.3410e-07;-5.3279e-07;-5.3149e-07;-5.3019e-07;-5.2889e-07;-5.2758e-07;-

5.2629e-07;-5.2499e-07;-5.2369e-07;-5.2239e-07;-5.2110e-07;-5.1981e-07;-5.1851e-07;-5.1722e-07;-5.1593e-

07;-5.1464e-07;-5.1335e-07;-5.1207e-07;-5.1078e-07;-5.0950e-07;-5.0821e-07;-5.0693e-07;-5.0565e-07;-

5.0437e-07;-5.0309e-07;-5.0181e-07;-5.0054e-07;-4.9926e-07;-4.9799e-07;-4.9672e-07;-4.9544e-07;-4.9418e-

07;-4.9291e-07;-4.9164e-07;-4.9037e-07;-4.8911e-07;-4.8784e-07;-4.8658e-07;-4.8532e-07;-4.8406e-07;-

4.8280e-07;-4.8155e-07;-4.8029e-07;-4.7904e-07;-4.7779e-07;-4.7653e-07;-4.7528e-07;-4.7404e-07;-4.7279e-

07;-4.7154e-07;-4.7030e-07;-4.6906e-07;-4.6782e-07;-4.6658e-07;-4.6534e-07;-4.6410e-07;-4.6287e-07;-

4.6163e-07;-4.6040e-07;-4.5917e-07;-4.5794e-07;-4.5671e-07;-4.5549e-07;-4.5426e-07;-4.5304e-07;-4.5182e-

07;-4.5060e-07;-4.4938e-07;-4.4817e-07;-4.4695e-07;-4.4574e-07;-4.4453e-07;-4.4332e-07;-4.4211e-07;-

4.4090e-07;-4.3970e-07;-4.3850e-07;-4.3730e-07;-4.3610e-07;-4.3490e-07;-4.3371e-07;-4.3251e-07;-4.3132e-

07;-4.3013e-07;-4.2894e-07;-4.2776e-07;-4.2657e-07;-4.2539e-07;-4.2421e-07;-4.2303e-07;-4.2186e-07;-

4.2068e-07;-4.1951e-07;-4.1834e-07;-4.1717e-07;-4.1601e-07;-4.1484e-07;-4.1368e-07;-4.1252e-07;-4.1136e-

07;-4.1021e-07;-4.0905e-07;-4.0790e-07;-4.0675e-07;-4.0561e-07;-4.0446e-07;-4.0332e-07;-4.0218e-07;-

4.0104e-07;-3.9991e-07;-3.9878e-07;-3.9765e-07;-3.9652e-07;-3.9539e-07;-3.9427e-07;-3.9315e-07;-3.9203e-

07;-3.9092e-07;-3.8980e-07;-3.8869e-07;-3.8759e-07;-3.8648e-07;-3.8538e-07;-3.8428e-07;-3.8318e-07;-

3.8209e-07;-3.8100e-07;-3.7991e-07;-3.7882e-07;-3.7774e-07;-3.7666e-07;-3.7558e-07;-3.7451e-07;-3.7344e-

07;-3.7237e-07;-3.7130e-07;-3.7024e-07;-3.6918e-07;-3.6813e-07;-3.6707e-07;-3.6602e-07;-3.6498e-07;-

3.6393e-07;-3.6289e-07;-3.6186e-07;-3.6082e-07;-3.5980e-07;-3.5877e-07;-3.5775e-07;-3.5673e-07;-3.5571e-

07;-3.5470e-07;-3.5369e-07;-3.5269e-07;-3.5169e-07;-3.5069e-07;-3.4970e-07;-3.4871e-07;-3.4772e-07;-

3.4674e-07;-3.4577e-07;-3.4479e-07;-3.4382e-07;-3.4286e-07;-3.4190e-07;-3.4094e-07;-3.3999e-07;-3.3905e-

07;-3.3810e-07;-3.3717e-07;-3.3623e-07;-3.3531e-07;-3.3438e-07;-3.3347e-07;-3.3255e-07;-3.3165e-07;-

3.3074e-07;-3.2985e-07;-3.2896e-07;-3.2807e-07;-3.2719e-07;-3.2632e-07;-3.2546e-07;-3.2460e-07;-3.2374e-

07;-3.2290e-07;-3.2206e-07;-3.2123e-07;-3.2040e-07;-3.1959e-07;-3.1878e-07;-3.1798e-07;-3.1719e-07;-

3.1641e-07;-3.1564e-07;-3.1488e-07;-3.1413e-07;-3.1339e-07;-3.1266e-07;-3.1195e-07;-3.1124e-07;-3.1055e-

07;-3.0987e-07;-3.0921e-07;-3.0856e-07;-3.0792e-07;-3.0730e-07;-3.0670e-07;-3.0611e-07;-3.0553e-07;-

3.0498e-07;-3.0443e-07;-3.0391e-07;-3.0340e-07;-3.0290e-07;-3.0242e-07;-3.0195e-07;-3.0149e-07;-3.0104e-

07;-3.0060e-07;-3.0017e-07;-2.9974e-07;-2.9931e-07;-2.9888e-07;-2.9844e-07;-2.9799e-07;-2.9754e-07;-

2.9707e-07;-2.9658e-07;-2.9607e-07;-2.9554e-07;-2.9498e-07;-2.9441e-07;-2.9380e-07]; 

  

for i=2:n 

        konst(i,1)=((u(i+1)+u(i-1))/u(i)-2)*(E*S)/delta.^2; 

end 

konst(1,1)=((35*u(1)-104*u(2)+114*u(3)-

56*u(4)+11*u(5))*(E*S)/(12*delta.^2*u(1))); 

konst(1001,1)=((35*u(n+1)-104*u(n)+114*u(n-1)-56*u(n-2)+11*u(n-

3))*(E*S)/(12*delta.^2*u(n+1))) 

  

y=0:delta:L; 

subplot(1,1,1)     

plot(y,konst,'lineWidth',3)   

axis tight 

title('Koeficient stlačitelnosti – průběh z MKP')  % nadpis 

xlabel('x /m/')         % popis osy x 

ylabel('kN /Nm-2/')         % popis osy y 

%xlim([0,2]) 

%ylim([-1.1e-4,-9.5e-5]) 

grid on 

hold on 

plot(x,0,'k','lineWidth',1) % graf č. 2 - vykreslení osy x 

format long e 

display(['délka nosníku je ' num2str(L)]) 
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Příloha E – Výkresy přípravku 

 Výkres – Horní unašeč 

 Výkres – Horní držák 

 Výkres – Dolní držák – viz kapsa 

 Výkres – Dolní příruba – viz kapsa 

 Výkres – Dolní unašeš 
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Příloha F – výkresy šroubů 

 2 x výkres šroubu HB 6,5 

 2 x výkres šroubu HB 7 
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Příloha G – Grafy experimentu  

 

Obr. 11.1 Výsledný graf pro měření č. 1 (Šroub kostní HB 6,5 - materiál1.4441 – dřevo) 

 

Obr. 11.2 Výsledný graf pro měření č. 2 (Šroub kostní HB 6,5 – materiál Ti6Al4V – dřevo) 

 

Obr. 11.3 Výsledný graf pro měření č. 3 (Šroub kostní HB 7 – materiál Ti6Al4V – dřevo) 
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Obr. 11.4 Výsledný graf pro měření č. 4 – (Šroub kostní HB 7 – materiál Ti6Al4V – dřevo) 

 

Obr. 11.5 Výsledný graf pro měření č. 7 (Šroub kostní HB 6,5 - materiál1.4441 – dřevo) 

 

Obr. 11.6 Výsledný graf pro měření č. 8 (Šroub kostní HB 7 - materiál 1.4441 – dřevo) 
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Obr. 11.7 Výsledný graf pro měření č. 9 (Šroub kostní HB 7 – materiál 1.4441 – dřevo) 

 

Obr. 11.8 Výsledný graf pro měření č. 10 (Šroub kostní HB 6,5 – materiálTi6Al4V – dřevo) 

 

Obr. 11.9 Výsledný graf pro měření č. 11 (Šroub kostní HB 6,5 – materiál Ti6Al4V – dřevo)  
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Obr. 11.10 Výsledný graf pro měření č. 12 (Šroub kostní HB 7 – materiál Ti6Al4V – dřevo) 

 

Obr. 11.11 Výsledný graf pro měření č. 13 (Šroub kostní HB 7 – materiál Ti6Al4V – dřevo) 

 

 

 

 

 


