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Anotace: 

Disertační práce se zprvu zabývá řešením lineárních úloh ohybu nosníku 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.  

Pro experimentální měření byl navržen a zhotoven vlastní přípravek pro uchycení šroubů v 
trhacím stroji TESTOMETRIC M500. V první fázi testování jsou kostní šrouby vytrhávány 
z vzorku, který byl vyroben z vysušeného smrkového dřeva. Další fáze experimentu se zaobírá 
vytrháváním kostních šroubů z kadáveru hovězí kosti, jejichž struktura se více podobá lidské 
kosti. Získaná data z experimentů byly následně vyhodnocována a porovnána.  

 

 

  



 

 

Annotation: 

This dissertation thesis deals firstly with the solution of the linear problems of bending the 
support placed on an elastic foundation by means of deterministic and probability approaches - 
method SBRA (Simulation – Based Reliability Assesment). 

The thesis also deals with the solution of bending the support placed on a nonlinear elastic 
foundation using the finite difference method and the Newton method. The results for linear 
approximations and the different degrees of polynomial and other nonlinear approximations are 
compared here. 

Another major part of the thesis deals with the investigation of the possibility of using an 
elastic foundation in the tangential direction, where the support surrounded by the semi-space is 
subjected to axial pulling. The aim of the thesis is to determine suitable dependencies (the 
author’s own new model designs, analysis, theory and solution, design of physical models of the 
base behaviour) by analytical approach, numerical solution using the finite element method and 
experimental measurement. 

Various cases of the elastic foundation in the tangential direction are solved by analytical 
approach and the method of central differences. The thesis also deals with exploration of possible 
stiffness approximations, leading to the calculation of the coefficient of compressibility of the 
foundation. Verification of the proposed models is compared to the results of the numerical 
method. 

Experimental testing of the proposed tangential elastic foundation models is performed by 
pull-out tests. For the experimental measurement, a practice example is used, namely pulling 
bone screws from the bones (the femoral neck fracture) – biomechanics. Pull-out tests are 
especially important for research on the behaviour of implants in medicine. 

For experimental measurement, the author’s own product for mounting screws in the 
TESTOMETRIC machine has been designed and made. Moreover, the bone screws have been 
slightly adapted to the needs of the experiment. In the first phase of testing, however, the bone 
bolts (screws) are pulled from a wooden sample (dry spruce), and in the next phase from a bovine 
bone cadaver (biomechanics). The data obtained from the experiments is then evaluated and 
compared.  
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Seznam použitého značení, symbolů 

Značka Význam Jednotka 
A , A  Integrační konstanta [m] 
B , B  Integrační konstanta [m] 
C Integrační konstanta [kg2m2s-4] 

D , D  Průměr [m] 
,	 ,  Modul pružnosti materiálu v tahu [Pa] 
F, F  Síla [N] 

 Funkce spolehlivosti [Pa] 
G Vlastní tíha [N] 

 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] 
 Konstanta [-] 
 Konstantní příčné oteplení [°C] 

b Šířka nosníku [m] 
 Konstanta [m-1] 
 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] 
 Infinitezimální délka [m] 

g Tíhové zrychlení [ms-2] 
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 tečném směru [Nm-2] 
 Koeficient stlačitelnosti podkladu v tečném směru [Nm-1] 

n,  Počet dělení nosníku; Exponent [-] 
 Exponent [-] 

p Tlak [Pa] 

( ) Pravděpodobnost překročení meze kluzu [%] 
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] 

q ,	q , , q , ,  Polynomická aproximace spojité reakce v podkladu [Nm-1] 
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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 MCD [m] 

 Axiální posuv vypočtený pomocí MKP [m] 
 Průhyb nosníku [m] 
 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 [%] 

 Poměrná deformace [-] 
,  Konstanta - parametr [m] 

 Hustota [kgm-3] 
 Napětí [Pa] 

 Maximální napětí [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 a cizích slov 

MCD Metoda centrálních diferencí 

MKP Metoda konečných prvků 

MPP Metoda počátečních parametrů 

SBRA Simulation - Based Reliability Assessment 

WoS Web of Science 

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 [5], [7], [10] a [46]. 

Pro ohyb nosníku existuje mnoho modelů pružného podkladu [13], [17], [23] - [25] a [32]. 
Mezi nejznámější a nejpoužívanější modely patří Winklerův pružný podklad (nejstarší a 
nejjednodušší model) [32] a Pasternakův dvouparametrický model pružného podkladu [23]. 
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 [2]. 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 [30]. Nebo také vlastní aplikací 
nelineárního chování, jak je uvedeno v této práci. 

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. 
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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.  

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. 

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) [32], 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.  
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Dalším významným krokem k porozumění problematiky pružného podkladu bylo zavedení 
dvouparametrického modelu podkladu, kterým přispěl Pasternak [23]. 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) [13], Kerr (1964) [17], 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 [4], [6], [21], [22], [46], 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. 

Problematikou pružného podkladu se také dlouhodobě zabývá především katedra aplikované 
mechaniky (330) v týmu mého školitele na Fakultě strojní, VŠB – TU Ostrava, viz publikace 
[5], [7], [8], [10], [46] 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 [18] a [19].  

V praxi jsou běžně používány pro řešení úloh nosníků uložených na lineárním nebo 
nelineárním pružném podkladu numerické metody, například metoda konečných prvků [15], 
[46], metoda centrálních diferencí [10], [16], [46], Newton-Raphsonova metoda [46], ale také 
analytické metody, například metoda počátečních parametrů [10], [46]. 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 [14], 
Sysala [27], [28]. Další modely jsou založeny na nelinearitách mocnin průhybu, respektive 
jiných funkcí průhybů. Nelinearitu lze někdy nahradit po částech lineární funkcí, viz [33].  

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 [34] a [35], 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 [31].  

Pružný podklad se užívá v biomechanice také při řešení kontaktů například mezi kolenem a 
protézou, viz článek [12], 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 [9]. Další oborná literatura zabývající se pružným podkladem 
využitým v biomechanice, je například článek [11]. 
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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, literatura [46]. 
Příklad je řešen deterministickým přístupem pomocí softwaru Mathcad a pravděpodobnostním 
přístupem s využitím softwaru Anthill.  

 
Obr. 4.1 Nosník délky  uložený na pružném podkladu. [46]. 

Postup pro odvození vztahů pro rovnice průhybu, natočení, posouvajících sil a ohybových 
momentů pomocí metody počátečních parametrů (MPP) je uveden v disertační práci v kap. 4.1.  

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). 

 
Obr. 4.2 Příklady vstupních parametrů, histogram ohybového momentu  [Nm] (vlevo), 

histogram meze kluzu materiálu nosníku  [MPa] (vpravo). 

Funkce spolehlivosti 	 MPa  (posuzování spolehlivosti dle únosnosti) nosníku je 
definovaná jako: | |	. (4.1) 

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. 4.2 vpravo) a vypočteného maximálního napětí. Pravděpodobnost 
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překonání meze kluzu (možnost vzniku plastických deformací)  materiálu nosníku je 

( )  0,03448, což je přibližně 3,45 %, viz Obr. 4.3.  

 
Obr. 4.3 Funkce spolehlivosti nosníku  [MPa] a 2D histogram – extrémní napětí nosníku 

 [MPa] vs. mez kluzu  [MPa]. 

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 vlevo. 
Vyhodnocení měření je uvedeno v disertační práci. 

Na základě měření je provedena aproximace dat, získaných z experimentu, pomocí metody 
nejmenších čtverců v softwaru Matlab, viz Obr. 5.1 vpravo.  

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

experimentální měřen (vlevo) a porovnání průběhů spojitých reakcí v podkladu  ,získaných 
pomocí uvedených aproximací, na posuvu (vpravo). 

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 + 
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kubickou aproximaci (q , + ) a lineární + kubickou + kvintickou aproximaci 

(q , , + + ), kde v [m] je průhyb nosníku. 

5.1 Řešený nosník na nelineárním pružném podkladu pomocí metody sítí 

Pomocí metody centrálních diferencí (MCD) je řešen nosník, uložený na nelineárním 
pružném podkladu, zatížený osamělou silou F [N] uprostřed nosníku, viz Obr. 5.2 vlevo. Řešené 
homogenní diferenciální rovnice nosníku uloženého na pružném podkladu jsou popsané 

rovnicemi + 0, + = 0 a + = 0, kde  [Pa] je modul 

pružnosti materiálu a  [m4] je kvadratický moment průřezu. 

   
Obr. 5.2 Nosník délky 2  uložený na pružném podkladu a zatížený uprostřed silou  (vlevo) a 

virtuální dělení nosníku (vpravo) [10], [46]. 

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 .  

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 fiktivní (pomocné) 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. 5.2 vpravo. 
Postup je detailněji popsán v disertační práci. 

Vzniklá soustava nelineárních rovnic je řešená pomocí Newton – Raphsonovy metody 
v softwaru Matlab, podle známého vztahu  

〈 〉 = 〈 〉 − J〈 〉 M 〈 〉 + 〈 〉 + 〈 〉 − b , (5.1) 

kde vektory 
〈 〉

 a 
〈 〉 	jsou staré a nové iterace, 〈j〉 je číslo iterace a J〈 〉 	je matice 

derivací staré iterace, tj. Jakobiánova matice. 

5.2 Výsledky řešení nosníku pomocí Newtonovy metody 

Dále byly srovnány a vyhodnoceny uvedené tři aproximace, popisující chování pružného 
podkladu řešené pomocí Newtonovy metody. Řešení úlohy je realizováno v softwaru Matlab.  

Výsledné srovnání průběhů průhybu a natočení nosníku po délce L, pro 〈0; 12,045〉, je 
zobrazen na Obr. 5.3. 
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Obr. 5.3 Průběh průhybu nosníku (vlevo) a průběh natočení nosníku (vpravo) uloženého na 

pružném podkladu -  - 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. 

5.3 Další příklad aproximace 

Další možnost aproximace nelineárního chování spojité reakce podkladu q  na posuvu  lze 
aproximovat pomocí nelineární funkce, viz rovnice q + ( ), kde 

koeficienty stlačitelnosti podkladu ,	  [Nm-2] a konstanta  [m-1] se získají pomocí metody 
nejmenších čtverců. Tento příklad je řešen podrobněji v autorčiných článcích [36] a [39]. 

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.  

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. 

Obecné vztahy s výsledky pro různé případy jsou přehledně znázorněny v tabulkách (více v 
disertační práci) a lze je použít jako kvalitní podklad při tvorbě počítačových programů nebo pro 
stanovení analytických a numerických řešení či experimentálních výzkumů.   

Obvykle se pružný podklad používá u ohybu, viz literatura [5] až [8], [13], [15], [16], aj, 
avšak zde je nově, netradičně a originálně použitý pro úlohu namáhání tahem, viz Obr. 6.1. 
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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*. 

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), 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. 6.1b. 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 podobnost ve Winklerovém modelu v normálovém 
směru – vzhledem k stykové ploše mechanického kontaktu), viz Obr. 6.1.  

Na Obr. 6.3 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. 6.3. 
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Obr. 6.3 Úsek nosníku na pružném podkladu o infinitezimální délce. 

Z rovnice rovnováhy sil v axiálním směru nosníku lze získat po úpravách diferenciálních 
rovnici  

q + g , tj. + g . (6.1) 

kde  [Nm-2] je koeficient stlačitelnosti podkladu v podélném směru, tj. tuhost podkladu 
v tečném směru stykové plochy nosníku s podkladem,  [m2] je průřezu nosníku a  [kgm-3] je 
hustota nosníku. 

Za předpokladu platnosti teorie malých deformací a Hookeova zákona pro lineární elastický 
materiál se poměrná deformace úseku nosníku vypočte jako 

, tj. . (6.2) 

Z rovnic (6.1) a (6.2) vyplyne nehomogenní lineární diferenciální rovnice 2. řádu 

. (6.3) 

Vztah (6.3) platí, pokud modul pružnosti materiálu nosníku  [Pa] modul pružnosti materiálu 
nosníku a průřez nosníku  jsou konstanty. 

Odvozené vztahy pro obecné řešení jsou zapsané v Tab. 6.1.  

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

 

Nehomogenní diferenciální rovnice:   

q       

A + A    

(A A )   A , A  [m] jsou integrační konstanty  

(A + A )      (A A )    
6.2 Nalezení koeficientu stlačitelnosti s využitím metody konečných prvků 

Tato kapitola se zabývá nalezením koeficientu stlačitelnosti podkladu  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), viz Obr. 6.4.  
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Obr. 6.4 Stehenní kost (femur) – zjednodušený návrh experimentu. 

MKP řešení je porovnáno s  analytickým řešením nosníku využívající lineární diferenciální 
rovnici (respektive soustavu rovnic) různých typů. 

Šroub (nosník konečné délky) zašroubovaný v kosti (pružný podklad) je zatížený na jedné 
straně tlakem p [Pa] v ose X, viz Obr. 6.5. Cílem práce je určit koeficient stlačitelnosti podkladu 
(kosti)  pomocí analytické metody a MKP. Použité parametry pro řešení této úlohy jsou 
uvedeny v disertační práci.  

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

 
Obr. 6.5 Šroub zavrtaný v kosti, který je zatěžován tlakem . 

6.2.1 Výsledky získané z MKP 

Výpočtový model kosti a šroubu je vytvořen jako osově symetrická úloha v softwaru Ansys. 
Osa rotační symetrie je osa Y. Na Obr. 6.6 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. 6.6 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. 6.7. 
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Obr. 6.7 Hustota sítě konečných prvků – software Ansys. 

Na Obr. 6.8 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. 6.8 Kontury posuvu ve směru osy Y [m] – software Ansys. 

Napětí ve směru osy Y je znázorněno na Obr. 6.9. Místo, kde působí maximální napětí 25,31	MPa je přiblíženo pomocí detailu.  

 
Obr. 6.9 Kontury napětí ve směru osy Y [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. 6.10 je zobrazen průběh posuvu v ose šroubu ve směru osy 
X (v softwaru Ansys - osa Y) vypočteného pomocí MKP.  

 
Obr. 6.10 Průběh posuvu = (  ve směru osy X – MKP – software Ansys. 
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Koeficient stlačitelnosti podkladu  se vypočítá pomocí MCD s využitím softwaru Matlab.  

Rovnice pro výpočet koeficientu stlačitelnosti jsou 

2 ∆ , pro	i 1,… , n																																								
∆ , pro	i 0																				

∆ , pro	i n,
  (6.4) 

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. 4.1, se vypočítá 
podle rovnic dopředné a zpětné centrální diference. 

 
Obr. 6.11 Průběh koeficientu stlačitelnosti podkladu  po celé délce šroubu z MKP vypočtené 

pomocí MCD. 

Jako vstupy pro metodu centrálních diferencí jsou použité hodnoty posuvů získané z MKP. 
Výstupem je průběh koeficientu stlačitelnosti po celé délce šroubu. 

Výsledný průběh koeficientu stlačitelnosti podkladu z MKP je následně aproximován 
pomocí lineární aproximace, viz Obr. 6.12 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. 6.12 vpravo.  

 
Obr. 6.12 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. 6.12 vlevo. 
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6.3 Aproximace tuhosti - Srovnání analytických a numerických výsledků 

Tato kapitola se zabývá průzkumem možných aproximací tuhostí pro předchozí úlohu, viz 
Obr. 6.5, 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. Je navrženo 7 nových fyzikálních modelů aproximací 
pružného podkladu v tečném směru, viz varianta A až G v disertační práci. Pro ukázku jsou 
vybrány pouze dvě řešení, a to varianta A a E. Postupy všech variant řešení, výsledky a grafy 
jsou popsány podrobněji v disertační práci. 

6.3.1 Porovnání výsledků analytické metody a MKP – Varianta A 

Verifikace výsledků dosažených analytickou metodou a MKP je vhodné pro realizaci 
experimentu. Obecné řešení je dané např. Tab. 6.1, kde se neuvažuje tíhové zrychlení. 

Integrační konstanty A  a A  jsou získány z okrajových podmínek, kde ( ) F  a 

( )  0. Pak platí 

A = − + = ,
A = − = .                 (6.5) 

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. 6.2, kde relativní chyba ∆  se vypočte jako   

∆ = | | ∙ 100. (6.6) 

Tab. 6.2 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. 6.2 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. 6.13 jsou porovnány výsledky z analytické metody s numerickými výsledky, kde 
jsou srovnány průběhy posuvů a průběhy axiálního napětí po celé délce šroubu. Na Obr. 6.14 je 
zobrazen průběh koeficientu stlačitelnosti podkladu a spojité tečné reakce v podkladu po celé 
délce šroubu získaný pomocí analytické metody.  
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Obr. 6.13 Průběhy posuvů a axiálního napětí ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání 

výsledků analytické metody a MKP – varianta A. 

 
Obr. 6.14 Průběh koeficientu stlačitelnosti ( ) a 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. 

6.3.2 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, (6.7) 

kde konstanta 2 =  [m] a koeficient stlačitelnosti podkladu v podélném (tečném) 

směru  [Nm-1], přičemž platí, že  = . 

Diferenciální rovnici (6.7) lze hledat ve tvaru 	 ;   ´ ;   ´´ . Pak  

2 0,																																																		
kde	 , ± + 	 m .																																							
Dále	platí		 + 2 			a				 + .

  (6.8) 

Odvozené aplikační vztahy pro konečný nosník jsou uvedeny v Tab. 6.3. Integrační 
konstanty A1 a A2 jsou získány z okrajových podmínek, tj. ( ) F  a ( ) 0. 
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Tab. 6.3 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 + A  A = (   A = (   = A + A  = A + A   = A + A   

 

Koeficienty stlačitelnosti podkladu  a  jsou nalezeny pomocí iteračních odhadů 

(metodou pokus omyl) a srovnáním průměrná relativní chyba ∆chyba [%], která se vypočte dle 

vztahu ∆chyba = ∆ ∆
, 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. 6.15. Vztahy pro výpočet průměrné chyby ∆  a ∆  jsou 
dány rovnicemi 

∆ = 10 ∑ | |  , (6.9) 

∆ = 10 ∑ | | . (6.10) 

 
Obr. 6.15 Vyznačení bodů pro výpočet průměrné chyby - srovnání analytického a numerického 

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

Výsledky postupného hledání koeficientu stlačitelnosti podkladu  a  a porovnání 

průměrné chyby ∆ , ∆  a ∆chyba jsou uvedeny v Tab. 6.4. 

 Nejvhodnější iterační odhad pro zjištění konstant  a  je označen v Tab. 6.4 žlutou 
barvou, tedy odhad 6. Dostatečně přesné odhady hodnot koeficientů stlačitelnosti podkladu pro 
variantu G jsou = −7,41 · 10  Nm-2 a = −4,5 · 10  Nm-1.  
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Tab. 6.4 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 -7,3·109 -4,5·108 5,892 18,721 12,306 

6 -7,41·109 -4,5·108 5,834 16,089 12,462 

 

Na  Obr. 6.16 jsou porovnány výsledky z analytické metody s numerickými výsledky, kde 
jsou srovnány průběhy posuvů a průběhy axiálního napětí po celé délce šroubu. Na Obr. 6.17 je 
zobrazen průběh spojité tečné reakce v podkladu po celé délce šroubu.  

 
Obr. 6.16 Průběhy posuvů a axiálního napětí ve směru osy X po celé délce šroubu – srovnání 

výsledků analytické metody a MKP – varianta G. 

 
Obr. 6.17 Průběh spojité tečné reakce v podkladu ( ) po celé délce šroubu – varianta G. 

U této varianty řešení lze opět pozorovat nejlepší zachycení trendů (průběhů posuvu a 
axiálního napětí) a vysoké zpřesnění výsledků. Tato varianta se oproti předcházejícím variantám 
(viz disertační práce) jeví jako nejpřesnější z hlediska porovnání průběhů posuvů, 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. 6.5. Jsou zde shrnuty výhody a nevýhody 
jednotlivých variant řešení. 
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Tab. 6.5 Vyhodnocení variant analytického řešení A až G. 
Okrajové 
podmínky 

Vyhodnocení varianty řešení - výhody a nevýhody  

Varianta A, kde spojitá tečná reakce v podkladu se vypočte jako  

, 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, Obr. 6.46 
v disertační práci. Tento stav je ovšem nereálný a proto tento přístup není 
přínosem. 

Varianta C - +   (rozdělení nosníku 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 v disertační práci je tato 
varianta dále nedoporučována. 

Varianta D - = + +   (rozdělení nosníku 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 v disertační práci. Průběh spojité 
tečné reakce v podkladu q  je také v určité oblasti v rozporu s realitou, viz 
Obr. 6.71 v disertační práci. Tento stav je ovšem nereálný a proto tento 
přístup není přínosem. 

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. 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 
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vrutů, respektive lékařských šroubů s kosti či jiným materiálem. Avšak jedinou nevýhodou je 

pracnost stanovení parametru . 

7 Experiment 

Experiment pro výzkum tečného pružného podkladu je zjednodušeně navržen tak, aby co 
nejlépe odpovídal vytržení titanového nebo ocelového šroubu (vrutu) z krčku stehenní kosti 
„collum femoris“, respektive ze dřeva a jiného materiálu, viz Obr. 6.4.  

V první fázi testování však je lidská kost nahrazena dřevěným vzorkem („podobný“ materiál 
- levnější a dostupnější), viz Obr. 7.1.  

 
Obr. 7.1 Složená soustava před měřením, vlastní konstrukce přípravku pro vytrhávání šroubů 

nebo vrutů. 

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 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 zobrazena složená soustava navrženého experimentálního měření před 
měřením (konstrukce přípravku pro experiment), které bylo realizováno na univerzálním 
zkušebním stroji TESTOMETRIC M500 – 50 CT. 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 je upnut do 
zkušebního stroje a zajistí požadované uchycení šroubu a dřevěného vzorku.  
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7.1 Vytrhávání kostních šroubů ze dřeva 

V první fázi byl pro experiment zvolen kostní šroub s dlouhým závitem (90 mm) a kost je 
nejprve nahrazena dřevěnými válci o průměru 50 mm a délky 140 mm. Dřevěné válce jsou 
vyrobeny ze smrkového suchého dřeva. 

Kostní šrouby jsou vyrobeny a dodány firmou Medin, a.s. Pro experimentální měření jsou 
použity dva typy šroubů, jedná se o šroub kostní spongiózní samořezný HB 6,5 a šroub kostní 
spongiózní – kanylovaný HB 7, viz Obr. 7.2. Rozměry kostních šroubů jsou navrženy dle potřeby 
experimentu. 

 
Obr. 7.2 Šroub kostní spongiózní samořezný HB 6,5 a šroub kostní spongiózní – kanylovaný 

HB 7 (A = 115 mm, B = 90 mm) [29]. 

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 uvedeny 
v Tab. 7.1.  

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 

 

Pro experimentální měření vytrhávání šroubů ze dřeva bylo použito 13 šroubů. 

Všechny šrouby jsou ručně zašroubovány do dřevěného válce (vzorku) na délku závitu tj. do 
hloubky 90 mm (délka L ), viz Obr. 7.3. 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. [29]. 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.  

 
Obr. 7.3 Zjednodušen schéma vytrhávání šroubu – zaznačení místa A a B. 

Místo A na Obr. 7.3 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 . 

  Na Obr. 7.1 lze vidět, jak vypadá celá složená soustava připravená k měření.  
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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 přetržení může 
být výskyt suku v dřevěném vzorku, který má větší tvrdost, tuhost a větší třecí síly. Díky tomu 
šroub lépe ve dřevě drží. Podrobnější postup, grafy z měření jsou uvedeny v disertační práci.  

Na Obr. 7.4 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. 7.4 Vybrané fotografie po ukončení měření (vlevo – měření č. 5, uprostřed a vpravo – 

měření č. 6). 

Z experimentálního měření je stanovena závislost síly F [N] na posuvu šroubu  [m] v místě 
A, viz Obr. 7.3. Na Obr. 7.5 vlevo je vybraný výsledný průběh síly na posuvu šroubu (průběh 
měření), získaný přístrojem TESTOMETRIC pro měření č. 5, kdy šroub je vytržen celý. Na 
dalším Obr. 7.5 vpravo je výsledný průběh síly na posuvu pro měření č. 13, kdy došlo k přetržení 
šroubu. Šroub je opět přetržen v místě cca 2 závitu ve směru od hlavy šroubu. Možná příčina 
prasknutí šroubu je vyskytující se suk v dřevěném vzorku. Zbývající grafy pro všechna další 
měření jsou zobrazeny v disertační práci. 

   
Obr. 7.5 Výsledný graf pro měření č. 5. (Šroub kostní HB 6,5 – materiál 1.4441 – dřevo) – 

vlevo a pro měření č. 13 (Šroub kostní HB 7 – materiál Ti6Al4V – dřevo) - vpravo. 

7.2 Vytrhávání kostních šroubů z kadáveru hovězí kosti 

V další fázi měření jsou vytrhávány šrouby z krčku femuru hovězí kosti.  

Pro experimentální měření vytrhávání šroubů z hovězí kosti jsou použity pouze 2 šrouby. 

Na Obr. 7.6 je možno vidět, jak vypadá celá složená soustava připravená k měření a detail 
uchycení hovězí kosti do stroje. 
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Obr. 7.6 Uchycení kosti do stroje – pro měření č. 14. 

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.  

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“.  

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. 

U druhého měření pro předvrtání otvoru je použit navíc závitník HB7, pro kanylovaný kostní 
šroub HB 7, který je také dodán firmou Medin a.s., dle operačního postupu.  

Na Obr. 7.7 je zaznamenán průběh experimentálního měření č. 14 – vytrhávání šroubu 
z hovězí kosti.  

 
Obr. 7.7 Průběh vytrhávání šroubu z hovězí kosti. 

Z experimentálního měření je stanovena závislost síly F [N] na posuvu šroubu  [m] v místě 
A, viz Obr. 7.3. Na Obr. 7.8 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. 
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Obr. 7.8 Výsledný graf pro měření č. 14 (Šroub HB 6,5 – materiál 1.4441 – hovězí kost). 

7.3 Vyhodnocování – aproximace měření 

Data získaná z experimentů slouží k dalšímu zkoumání závislosti koeficientu stlačitelnosti 
podkladu (krček femuru, dřevěný vzorek) .  

Pomocí experimentu je zjištěna závislost vytrhávací síly (F) na posuvu šroubu v místě A ( ), 
viz Obr. 7.3.  

Pro nalezení spojité tečné reakce v podkladu q  podle rovnice q  je potřeba znát 
posuv v místě B (posuv  [m]), tj. v místě kde končí dřík a začíná závit, viz Obr. 7.3. 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 .  

Spojitá tečná reakce pružného podkladu q  se hledá jen na intervalu do extrému ∈ 	〈0; 〉 
a F ∈ 〈0; F 〉 po okamžik vytržení šroubu, viz Obr. 7.9. Kde posuv  [m] (přepočtené - v 
místě B) a síla F  [N] jsou hodnoty získané z experimentu při maximální trhací síle F . 
V disertační 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. 7.9 Řešený úsek na intervalu ∈ 〈0; 〉,  ∈ 〈0; 〉. 

Je vhodné získaná měření spojit s fyzikálním modelem, který dává pomocí diferenciální 
rovnice souvislosti mezi , F a q . 

 Závislost síly F na posuvu  z experimentálního měření byla aproximována pomocí třemi 
funkcemi. Nejprve průběh byl aproximován pomocí rovnice 

∑ , , ∑ , , . (7.2) 
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kde  [kg2mi-1s-4] jsou hledané konstanty.  

Konstanty  [kg2mi-1s-4] se naleznou například pomocí softwaru Mathcad.  

Průběh, získaný experimentálním měřením lze také aproximovat jinými funkcemi, například 
goniometrickou funkcí sinové řady 

F + ∑ (( 1) ), . + ∑ ( )
. (7.3) 

kde  [N] jsou konstanty. Tyto konstanty ,  , …,   jsou nalezeny regresí pomocí 
softwaru Matlab (Toolbox Curve Fitting [3]). 

Jako další byla závislost síly na posuvu aproximována mocninou funkcí pomocí cosinu 

1 cos , (7.4) 

kde  [-] je konstanta, která se najde opět regresí pomocí softwaru Matlab. 

Rovnice (7.2), (7.3) a (7.4)  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 jsou vypočítané konstanty pro aproximaci normálové síly mocninou funkcí 
pomocí cosinu. V poznámkách zhodnocena charakterizace aproximace závislosti síly F na 
posuvu  jako například „špatná“, „uspokojivá“, „vynikající“, dle míry shodnosti s 
experimentem.  

Tab. 7.2 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 
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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. 7.10 až Obr. 7.12.  

 
Obr. 7.10 Průběh normálové síly  a spojité tečné reakce v podkladu  – porovnání 

aproximací vzhledem k experimentu – šroub č. 1 (HB 6,5 - 1.4441) – dřevo. 

  
Obr. 7.11 Průběh normálové síly  a spojité tečné reakce v podkladu  – porovnání 

aproximací vzhledem k experimentu –  šroub č. 9 (HB 7 - 1.4441) – dřevo. 

  
Obr. 7.12 Průběh normálové síly  a spojité tečné reakce v podkladu  – porovnání 

aproximací vzhledem k experimentu – šroub č. 14 (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 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 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 (č. 10) dostává do 
záporné oblasti.  
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Další aproximace průběhu normálové síly pomocí mocninné funkce 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 například Obr. 7.11. 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 ) 

Podrobnější postupy, výsledky z měření, aproximací a grafy jsou uvedeny v disertační práci. 

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]. 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 [43], [46] 
a [47]. 

Dále práce prezentuje problematiku nelineárních úloh ohybu nosníku uloženého na pružném 
podkladu, která je značně komplikovaná. 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 [36], [37], [39] a [40]. 
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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. Každý nosník je obklopený stejnoměrně 
elastickým kontinuem neboli pružným podkladem, kde působí spojitá tečná reakce q  [Nm-1]. 
V teoretické části práce byl, navržen nový 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 disertační práci je uvedeno 7 nových návrhů fyzikálních modelu 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. 6.5 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 [41]. 

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 
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, že 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. 
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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 modifikacemi diferenciální rovnice, 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.   

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.  

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 [41].  

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. 



 

35 

 

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, 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. 

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. 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. 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 
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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, 
loaded by tensile force. 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, it is described 

by the second order differential equation , where u  [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 thesis 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.  

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 
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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 
by modifications of the differential equation, incorporating following equation                             

∑ , , , and further approximated by the cosine function of m-th power and 

approximated with the sine series function. 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 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.  
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