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Metodika ověřování silničních svodidel

1. ÚVOD
1.1

Cíl metodiky

Cílem metodiky je poskytnout ucelený pohled na současný stav problematiky ověřování silničních
svodidel a možnosti simulace nárazových zkoušek do silničních svodidel pomocí metody konečných
prvků.
Navržená metodika přispívá k efektivnímu využití moderních nástrojů při vývoji nových typů silničních
záchytných systémů. I když spolehlivost nových typů svodidel nelze hodnotit a schvalovat pouze na
základě teoretických postupů a provádění simulací nárazu, zde popsané metody je možné použít pro
návrh konstrukce svodidla tak, aby jeho chování při nárazové zkoušce bylo v souladu s teoretickými
předpoklady a s požadavky ČSN EN 1317 a dalších předpisů.

Prediktivní postupy modelování nárazu mohou vést k výraznému snížení nákladů na vlastní fyzické
testování. Trendem pro nejbližší budoucnost je pomocí simulací minimalizovat počet fyzických
zkoušek, v ideálním případě pouze na jednu - homologační. Zcela odstranit fyzické testování zatím
není možné a není to ani cílem.
Metodika může sloužit jako technický podklad při realizaci tzv. „modifikací“ svodidla, zejména typu B,
popř. typu A podle EN1317-5, příloha A.

1.2

Vlastní popis metodiky

Tato metodika uvádí postupy navrhování a ověřování spolehlivosti silničních svodidel a jejich nosných
prvků. Požadavky na funkční způsobilost svodidel uvádí soubor ČSN EN 1317. Zásady navrhování a
ověřování svodidel jsou uvedeny v ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-1-7, v ČSN EN 1991-2 a
v příslušných částech materiálově zaměřených Eurokódů. Další informace lze nalézt v předpisech MD
ČR, zejména v TP 114.
Kapitola 2 se zabývá obecnými zásadami tvorby MKP modelů. Kapitola 3 této metodiky se zabývá
obecnými zásadami modelování svodidel a silničních záchytných systémů. Kapitola 4 uvádí zásady
pro tvorbu modelů jednotlivých vozidel pro nárazové zkoušky. Kapitola 5 se zabývá sestavením
celkového modelu nárazové zkoušky vč. nastavení jednotlivých okrajových podmínek. Validací
počítačových modelů pomocí jednotlivých dílčích zkoušek se zabývá kapitola 6. Kapitoly 7 a 8 se
zabývají vyhodnocením simulací podle požadavků předpisů EN 1317 a možnostmi vyhodnocení nad
rámec požadavků tohoto předpisu. Porovnáním teoretických výsledků s výsledky zatěžovacích
zkoušek se zabývá kapitola 9. Postupy provádění pravděpodobnostních analýz jsou uvedeny
v poslední kapitole 10.
Metodika obsahuje tři přílohy, ve kterých se uvádí příklady aplikace softwarů pro ověřování
spolehlivosti svodidel:
Příloha A: Ověřování svodidel v software Virtual Performance Solution
Příloha B: Ověřování svodidel v software ANSYS
Příloha C: Ověřování svodidel v software SCIA, RFEM, ATENA
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Tato metodika je výsledkem řešení projektu aplikovaného výzkumu TA02030150 Využití
spolehlivostních metod při výzkumu a ověřování inovativních silničních svodidel, který byl podporován
Technologickou Agenturou ČR, programem Alfa.

1.3

Srovnání „novosti postupů“

Při navrhování svodidel se u nás i v dalších evropských zemích vychází z evropských norem
EN 1317, obvykle doplněných o požadavky národních norem. Tyto předpisy uvádějí nominální
(teoretické) hodnoty nárazových sil a požadavky na zkoušení svodidla. Skutečné hodnoty těchto sil
mohou být podstatně větší (až pětinásobné), jak také uvádějí podkladní dokumenty k Eurokódu
EN 1991-1-7 pro mimořádná zatížení a normy BSI (UK). Navrhování konstrukce svodidla na teoretické
nárazové síly podle současných předpisů tak nemusí vést ke spolehlivému řešení záchytného
systému. Proto na některých pracovištích probíhá výzkum výstižnějších modelů interakce (např.
Univerzita Aachen, TNO Delft, Kloknerův ústav).
Pro zjišťování vlastností navrženého svodidla se používají nárazové zkoušky na nominální zatížení a
úhly nárazu podle ČSN EN 1317. Při reálných nárazech vozidel se však uplatňují jejich různé
hmotnosti, rychlosti a také úhly nárazu, jejichž rozsah a nejistoty v působení a odolnost konstrukce
nelze při nárazových zkouškách postihnout.
Současný stav počítačových simulací rychlých dynamických dějů umožňuje s velkou přesností
simulovat a následně analyzovat poměrně rozsáhlou škálu variant nárazů různých typů vozidel, a tím
u dané konstrukce výrazně omezit pásmo nejistot. Pravděpodobností analýzy dále umožní přesněji
stanovit modelové nejistoty účinků zatížení a odolnosti konstrukcí.
V současné době je velmi aktuální snižování nákladů na návrh a ověřování konstrukcí. Tento
požadavek je možné splnit na základě využití počítačových simulací nejenom v konstrukční fázi, ale
také pro modelování nárazových zkoušek.
Tato metodika je koncipována tak, aby přispěla k vysvětlení zásad teoretického modelování nárazů
vozidel na základě moderních teoretických nástrojů a doplnila dosud chybějící pokyny pro ověřování
svodidel simulacemi nárazů v ČR. Očekává se, že nové metodické postupy mohou nahradit
Technické podmínky TP 101-Výpočty svodidel a doplní vybrané pokyny v TP 114..
Pro uvážení náhodného působení nárazových sil včetně interakce vozidla se svodidlem je vhodné
použít pravděpodobnostní metody teorie spolehlivosti, dynamické analýzy MKP a simulace navržené v
projektu (problematiku dynamických analýz řeší pracovní skupina CEN/TC 226/ WG1).
Aplikace pravděpodobnostních metod a hodnocení rizik umožňují stanovit úroveň spolehlivosti
silničních svodidel. Tyto metody se dosud nepoužily pro jejich návrh a optimalizaci.
Metodika volně doplňuje navrhovaný dokument CEN/TC 226 Road restraint systems – Guidelines for
computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system.

1.4

Popis uplatnění metodiky

Na základě celé řady testů, simulací a analýz byla vypracována tato metodika poskytující
konstruktérovi / projektantovi ucelený pohled na problematiku virtuálních simulací nárazových zkoušek
pomocí metody konečných prvků.
Metodika se uplatní zejména při vývoji a návrhu nových typů záchytných systémů vozidla, nebo
úpravě stávajících konstrukcí. Metodika slouží také jako podrobný návod pro ověření tzv modifikací
typu B svodidel podle postupu uvedeném v ČSN EN 1317-5, příloha A . Výpočet v případě modifikace
typu B slouží jako podklad pro akreditovanou zkušebnu, která provedla původní nárazovou zkoušku.

1.5

Ekonomické aspekty metodiky

Ekonomické aspekty metodiky lze posuzovat z několika hledisek. Nejvýznamějším přínosem je
snížení nákladů na fyzické testování svodidel snížením počtu neúspěšných zkoušek. To může vést k :
-

Podpoře rozšíření nabídky na daném trhu o další typy a konstrukce svodidel vč. speciálních
nebo
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-

K větším možnostem optimalizace stávajících konstrukcí

-

Popř. kombinace obojího.

Nové konstrukce a optimalizace existujících
fyzických zkoušek.

může kompenzovat pokles příjmů z neúspěšných

Z pohledu nákladů je potřeba se na problematiku dívat globálně . Simulace nárazových zkoušek
metodou konečných prvků vyžadují počáteční investice v podobě licenčních poplatků použitého sw. a
nákupu přiměřeného hw. vybavení. Dakším významnou počáteční investicí jsou náklady na
kvalifikované inženýry se zkušenostmi s výpočty metodou MKP. Tyto počáteční náklady jsou
srovnatelné s cenou jedné kompletní nárazové zkoušky např. svodidla úrovni zadržení H2.
Z celospolečenského pohledu může metodika přispět k rozvoji počítačových simulací ve stavební
oblasti, přispět k udržení, popř. k rozšíření zaměstnanosti na inženýrských pozicích. Nelze opomenout
také novost postupů, možnost zvýšení bezpečnosti a optimalizaci řešení, a tím udržení
konkurenceshopnosti ČR v oboru dopravních staveb.

1.6

Základní veličiny

Přehled veličin použitých v metodice udává následující seznam.
Seznam použitých veličin a jednotek
Symbol
a
g
m
mred
n
rd
rv
s
t
v
ω
δa
ρ
ε
ε0
εP
A
E
Ek
Ep
F
K
L

C
n
Re
Rm
t
WO

Název
zrychlení
gravitační zrychlení

Jednotka
[m·s-2]
[ms-2]

hmotnost
redukovaná hmotnost
otáčky
dynamický poloměr kola
valivý poloměr kola
dráha
čas
rychlost
úhlová rychlost
součinitel rotačních hmot
hustota
poměrné deformace
elastická poměrné deformace
plastická poměrné deformace
tažnost
Younguv modul pružnosti v tahu
kinetická energie
potenciální energie
síla
modul monotónního zpevnění
velikost elementu
Rankinovo kritérium
exponent monotónního zpevnění
mez kluzu
mez pevnosti
tloušťka
průřezový modul

[kg]
[kg]
[min-1]
[m]
[m]
[m]
[s]
[km·h-1]
[rad.s-1]
[-]
[kg.m-3]
[-]
[-]
[-]
[%]
[GPa]
[J]
[J]
[kN]
[GPa]
[mm]
[GPa]
[-]
[MPa]
[MPa]
[mm]
[m3]
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2. Obecné zásady modelování
2.1

Obecné zásady pro modelování v MKP

Metoda konečných prvků (dále jen MKP) je obecně známá a široce používaná metoda v mnoha
průmyslových odvětvích včetně stavebnictví, strojírenství a automobilového průmyslu. Numerické
simulace ve spojitosti s MKP umožňují provádět spolehlivou opakovatelnost výpočtu a správný
inženýrský přístup s konzistentními výsledky a v daném konkrétním SW prostředí. Při simulacích
nárazových zkoušek pomocí MKP se obvykle jedná o dynamickou silně nelineární úlohu. Tyto úlohy
se řeší pomocí tzv. explicitní analýzy. Vzhledem k různým požadavkům a technickým přístupů
k modelování v různých softwarech je nutné znát schopnosti použitého typu softwarového programu.
Metoda MKP ve spojení s numerickými simulacemi umožňuje vytvořit velmi detailní model a posoudit
chování záchytného systému vozidla (ZSV) a vlastního vozidla při a po kontaktu se svodidly a získat
informace o napětích a deformacích v místě nárazu včetně energetické bilance výpočtu. Tento přístup
však vyžaduje velký výpočetní výkon a značnou kapacitu. Samotný výpočet obvykle trvá v řádu hodin.
Kromě modelu vozidla se při simulacích uvažuje s několika desítkami metrů svodidel (až 100 m) aby
se věrně reprodukovaly okrajové podmínky a interakci mezi vozidlem a svodidlem. Časový krok je
v MKP určen z nejmenšího elementu, a proto je důležité mít rovnoměrnou síť s dostatečnou
geometrickou a numerickou přesností. Prvky s řídkou (hrubou) sítí mají rychlý časový krok, ale nemusí
dostatečně výstižně reprezentovat tvar objektu. Nejvýznamnější části modelu musí být modelovány
s obdobnou velikostí sítě.
Dále uvedené zásady respektují komplexnost a rozsah simulace nárazu do svodidel jako celku. Je
třeba zdůraznit, že pro důkladné studium jednotlivých prvků musí být sestaveny dílčí – detailní
analýzy. Podrobné popisy modelování však nejsou hlavním záměrem metodiky. Více podrobných
informací lze nalézd v dostupné literatuře [Španiel 2011]. Dále uvedené postupy a doporučení
poskytují obecný přehled, kdy se předpokládají základní znalosti dané problematiky.

2.2

Jednotky pro simulace MKP

Pro zajištění reprodukovatelnosti a porovnatelnosti výsledků se doporučuje používát jednotný
jednotkový systém pro všechny simulace. Společný jednotkový systém je důležitý pro správné
sestavení kompletního modelu nárazové zkoušky z jednotlivých submodelů (vozidlo, vozovka ,
svodidlo). Pro explicitní úlohy jsou doporučovány jednotky SI, typu mm-kg-ms , které jsou popsány
v tab. 1.
Tab. 1. Preferované jednotky pro explicitní úlohu

2.3

veličina

jednotka

zkratka

Síla

kiloNewton

[kN]

Vzdálenost

milimetr

[mm]

Hmotnost

kilogram

[kg]

Čas

milisekunda

[ms]

Síť

Síť modelu pro explicitní dynamickou analýzu má své zásady. Z charakteru explicitní analýzy vyplývá,
že na rozdíl od analýzy implicitní se výpočtový čas odvíjí od nejmenšího prvku sítě konečných prvků.
To však vede k nesnázím při tvorbě sítě v okolí malých komponent, jako jsou například šrouby. Aby
model v těchto místech správně fungovat, je potřeba dostatečně zjemnit síť, což může vést ke
zvyšování nefyzikálních složek energie výpočtu vedoucí k tzv. efektu hourglass. Pro tyto případy je
možné použít lokální zvýšení hmotnosti vybraného prvku tzv. mass scaling. V takovém případě dojde
k navýšení hustoty a rychlosti šíření napěťové vlny v daném elementu a časový krok se udrží na
odpovídající úrovni.
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2.4

Kritéria pro stanovení vlastností 2D sítě

Plechové prvky svodidel mají tloušťku pouze několik milimetrů. Pro vytvoření sítě jsou vhodné plošné
skořepinové prvky se 4 uzly. Doporučuje se používat plošné prvky se 4 uzly a s 5 integračními prvky
přes tloušťku, aby byly schopny reprodukovat membránu s ohybovou tuhostí. Směr vláken by měl mít
pro všechny skořepinové elementy stejnou orientaci.
Tříuzlové prvky mohou být použity jen výjimečně, v odůvodněných případech s ohledem na vnější tvar
objektu. V modelu by jich nemělo být víc jak 5 % z celkového počtu elementů a méně než 10 %
v jednom dílu. Tabulka č. 2 sumarizuje základní požadavky na tvar a kvalitu sítě MKP modelu pro
použití v nelineárních dynamických simulacích.
V kontaktní zóně je vhodné volit jemnější síť, a to jak na svodidle, tak i na vozidle. V místech
vzdálenějších od kontaktní plochy je možné použít méně podrobnou hrubší síť. Na celém modelu se
má dodržovat rovnoměrnost sítě a vhodný poměr stran (1:2).
Tab. 2- Základní parametry 2D sítě konečných prvků
Velikost elementu

10 mm je maximální velikost sítě v oblastech kontaktu.
10-20 mm v méně významných oblastech.
Více jak 40 mm v místech, kde nedochází k deformacím a díly nezasahují
přímo do kontaktu.

Jednotnost sítě

Síť by měla být homogenní. Poměr mezi rozměry dvou sousedních prvků by
neměla být menší než 1,5 pro 3D elementy a 2 pro 2D elementy

Poměr stran

<3

Zkroucení elementu

< 10°
< 5° pro 90 % všech elementů

Úkosy

< 0,5

Jacobian

> 0,55

2.5

Kritéria geometrických detailů

Zjednodušení některých prvků (šrouby, díry, malé zaoblení, hrany atd.) jsou přijatelná, pokud je
zohledněna jejich správná funkce. Například šroubové spoje je možné nahradit 1D prvky nosníkového
typu (Beam), ale pouze v případě, že je v simulaci definováno kritérium jejich porušení, aby bylo
možné analyzovat selhání šroubu.
Otvory a drážky
Kruhový otvor je definován průměrem D, popřípadě poměrem L/D mezi maximálním rozměrem drážky
a šířkou drážky. Tabulka 3 určuje základní kritéria pro zanedbání, resp. zjednodušení děr a drážek
v MKP modelu.
Tab. 3- Kritéria 2D sítě pro zjednodušení děr
D < 20 mm

Otvor může být zanedbán

D = 20-40 mm

Čtvercový otvor

20 mm < D <100 mm

L / D > 10 otvor může být zanedbán
L / D < 10 otvor, který má min. 5 uzlů po
okraji

D > 40 mm

Pro otvou platí obecná kritéria sítě
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Zaoblení hran a poloměry křivosti
Zaoblení hran a poloměry křivosti jsou specifikované svým poloměrem R a poměrem L/R mezi
minimálním rozměrem dílu a poloměrem zaoblení. Požadavky na zaoblení hran a poloměry křivosti
jsou uvedeny v tabulce 4.
Tab. 4- Kritéria 2D sítě pro zaoblení hran a poloměry křivosti
R < 10 mm

Hrana může být zanedbána. Tečně napojení na sousední
plochy.

10 mm < R < 20 mm

L / R > 10 lze zanedbat hranu
L / R < 10 zaoblení s dvěma body

20 mm < R <40 mm

L / R > 10 zaoblení se třemi body
L / R < 10 zaoblení se třemi body

2.6

40 mm < R <100
mm

L / R > 10 zaoblení se třemi body

R > 100 mm

Postupujte podle obecných kritérií sítě

L / R < 10 zaoblení se čtyřmi body

Modelování svarů a rozebíratelných spojů

Bodové svary
Bodové svařování se používá pro spojování plechových dílů vozidel. Na konstrukci ZSV se většinou
nepoužívá. Proto se obvykle využije na modelech osobního vozidla, popř. na kabině nákladního vozu.
Bodové svařování má být modelováno pevnými nebo deformovatelnými vazbami. Uzly, které mají být
spojeny, musí vzájemně lícovat a jejich maximální vzdálenost nemá překročit 10 mm. Současné
trendy ve vývoji programů v MKP ukazují, že bodové svary se mají vždy modelovat pomocí
deformovatelných prvků sítě, např. 1D elementů typu beam.

Obr.1 – Příklad využití 1D elementů pro definici bodového svaru (P-Link)
Švové svařování
Jednotlivé švy by měly být modelovány jako pevná spojení. V ideálním případě je doporučeno přímé
napojení uzlů sítě jednotlivých dílů. Ve skutečnosti dochází k porušení namáhaného místa nosného
prvku mimo samotný svar, tedy za předpokladu jeho kvalitního provedení.
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Lepené spoje
Lepené spoje se aplikují v konstrukci vozidel, v konstrukci ZSV se běžně nepoužívají. V případě
lepených spojů je přípustné použít pružné prvky s jedním stupněm volnosti mezi lícovanými uzly. Pro
správné nastavení vlastností lepeného spoje mají být provedeny odpovídající validační zkoušky pro
namáhání na tah a na smyk. Pokud nemá lepený spoj žádnou konstrukční funkci, může být zanedbán.
Materiálový model lepidla je nutné validovat pomocí tahové zkoušky vzorku lepidla. Touto zkouškou
se stanoví základní mechanické vlastnosti (mez pevnosti, tažnost).
Detailním popisem tvorby matematického modelu lepeného spoje vč. validace se zabývá např.
[Trubač,2013].
Šroubové spoje
Šroubové spoje mohou být vzhledem k rozsahu celého modelu vytvořeny z 1D prvků. Teoretická
hlava šroubu a matice musí být pevně spojena s kontaktním obvodem plochy, ke které má být
připojena.
Nýtové spoje
Obdobně jako šroubové spoje může být nýt definován pomocí 1D nosníkového prvku s jedním
stupněm volnosti. Doporučuje se aplikovat model porušení.

2.7

Kritéria pro stanovení vlastností 3D sítě

Při modelování objemových elementů (typu solid) je důležité upřednostnit osmiuzlové, šestiboké
elementy o velikosti 5 -10 mm. Kritické oblasti sítě mohou vyžadovat větší přesnost a použití výhradně
šestibokých prvků. Podrobné specifikace jsou uvedené v tabulce 5.
Tab. 5- Kritéria 3D sítě
Pětiboké elementy

< 2 % z celkového počtu prvků

Čtyřboké elementy

< 0,1 % z celkového počtu prvků

Detaily

Detaily o rozměru menším než 3 mm mohou být
zanedbány

Minimální počet prvků

U tenkostěnných konstrukcí (tloušťka 3-4 mm) je
maximální rozměr prvků definován tloušťkou. V jiných
případech by v tloušťce měly být definovány minimálně
dva prvky.

Počet stran

< 5 pro 95 % prvků
< 10 pro 5 % prvků
> 15 není přijatelný

Zkroucení hran

< 20° pro 95 % prvků
< 30° pro 5 % prvků
> 60° není přijatelné

Šikmost hran

< 45° pro 95 % prvků
< 60° pro 5 % prvků

Jacobian

> 0,6 pro 95 % prvků
> 0,4 pro 5 % prvků
< 0,3 není přijatelné

2.8

Materiálové modely

V simulaci nárazových zkoušek jsou použity různé materiálové modely. Pro popis vlastního ZSV lze
použít model elastoplastického materiálu. Na vlastním vozidle je možno aplikovat celou řadu
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speciálních materiálových modelů podle přesné specifikace použití. Např. materiál pro definici čelního
skla, pneumatiky, plastu atp.
Materiálový model musí co nejvěrněji popisovat skutečně aplikovaný materiál a jeho použití. Proto je
doporučeno vycházet z experimentálních zkoušek příslušného materiálu. Pro správné určení
materiálových charakteristik je nutno použít i vhodnou metodu zkoušení. V případě materiálových
modelů pro ZSV lze předpokládat, že jednotlivé části svodidla budou v oblasti nárazu silně dynamicky
namáhány. Tuto skutečnost je potřebné uvážit při provádění materiálových zkoušek, a to jak
z hlediska typu a smyslu namáhání (statické versus dynamické), tak i vhodného reprezentativního
vzorku.

2.8.1

Materiálové modelování pro dynamické analýzy

Pro specifikaci materiálového modelu pro účely dynamických zatížení nestačí použít charakteristiky
naměřené při statických zatěžovacích zkouškách. Obecně je nutno použít např. materiálové modely
s bilineární plastickou větví nebo modely s matematickým popisem křivky plasticity, popř. přímo
definovaná experimentální data.
Pro prvotní ověření správného chování modelu svodidla je možno použít i plně elastický materiálový
model, který se následně zpřesní s použitím např. křivky v plastické části pracovního diagramu.
Ocel je charakteristická svým zpevněním po překročení meze kluzu materiálu. Toto zpevnění je
možno modelovat podle materiálového zákona dle Krupkovského a Swifta:

  k   0   p n
0  n

(2.1)

y
k

kde k a n jsou materiálové konstanty zjištěné pomocí zkoušek. Příklad pracovního diagramu použitého
materiálu je uveden na obrázku 2 [VPS Manual 2013].

Obr. 2 - Pracovní diagram materiálu

2.9

Definice kontaktních úloh

Jedním ze základních problémů nelineární dynamické simulace je správná definice a funkce kontaktní
úlohy. Ve většině explicitních řešení je problematika kontaktních úloh řešena pomocí tzv.“ Penalty
mechanismů“. Každé těleso má definovanou kontaktní vzdálenost, ve které dochází k systematickému
vyhledávání dalších potenciálních těles ke kontaktu. Pokud dojde ke kontaktu, resp. průniku do
kontaktní zóny, generuje se síla úměrná hloubce průniku do kontaktní zóny. V některých případech
může vlivem např. počátečního nastavení nebo velmi rychlé změny dojít k jevu, který popisujeme jako
proražení penalty mechanismu. To vede ke vzniku problému „vzájemného zachytávání elementů“.
Takový kontakt potom znehodnocuje výsledky celé simulace.

11

Metodika ověřování silničních svodidel

Obr.3 - Kontaktní vzdálenost a funkce „penalty mechanismu“

V simulacích nárazových zkoušek se můžeme setkat s typickými kontaktními mechanismy, jako jsou
např. :
Vnitřní kontakt (Self-contact)
Jedná se o vnitřní kontakt v objektu (modelu) tak, aby nedocházelo k průniku jednotlivých dílů nebo
geometrie do sebe. Typicky se tento kontakt používá u vozidla a v našem případě je aplikován také na
svodidlo.
Symetrický kontakt
Jedná se o symetrický kontakt mezi dvěma objekty. Kontakt je realizován pomocí hlavního a
přidruženého tělesa (tzv. master-slave). Kontaktní algoritmus funguje na základě výše popsaných
principů kontaktní tloušťky a penalty mechanismů. Na obrázku 4 je ukázán příklad nevhodné definice
kontaktní dvojice pro případ simulace nárazové zkoušky autobusu.

Obr.4 - Příklad nevhodné definice kontaktní úlohy při simulaci
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3. Zásady modelování svodidel
3.1.1

Definice svodidla

Pro účely této metodiky je možné silniční svodidla rozdělit podle materiálů a účelu použití. Podle
převládajícího materiálu konstrukce se člení na:
- ocelová svodidla
- betonová svodidla
- hybridní svodidla (kombinuje oba materiály)
- ostatní svodidla (např. plastová, dřevěná atd.)
Svodidla můžeme dále dělit podle svého umístění na:
- svodidla na pozemních komunikacích
- mostní svodidla
- svodidla ve středovém dělícím pásu
- ostatní svodidla pro specifické použití.
Příklad geometrie ocelového mostního svodidla je znázorněn na obr.5.

Obr.5 - Axonometrie ocelového mostního svodidla
Základní nosné prvky svodidel jsou:
- Svodnice (hlavní a vedlejší)
- Svislé prvky
- Sloupky
- Nosníky
- Vodorovné prvky
- Zábradlí
- Vzpěry
- Výztuhy
- Distanční prvky
- Deformační prvky
- Betonové prvky
- Kotevní a šroubové spojení
- Protihluková bariéra
- Podloží (půda, beton, asfalt)

3.2

Modelování ocelových svodidel

Model svodidla určený pro simulace nárazových zkoušek má v maximální možné míře odpovídat
skutečné geometrii posuzovaného svodidla. Mezi hlavní části svodidla, které je nutno v modelu
zohlednit, patří svislé prvky (sloupky), vodorovné prvky (svodnice, lana), distanční prvky a spoje
(šrouby a svary). Model svodidla musí obsahovat všechny podstatné části, spojení a vhodné okrajové
podmínky.
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Konečný model svodidla musí být ověřen pomocí série jednoduchých testů, jako jsou tahové zkoušky
materiálu, testy dílů namáhaných na ohyb a poté dynamické zkoušky.
Pro tyto účely se jeví jako vhodné provést pádovou zkoušku impaktorem na připravený vzorek. Tyto
ověřovací zkoušky musí zajistit reálnou odezvu modelu i přes přijatá zjednodušení a zaručit stálou
reprodukovatelnost a numerickou stabilitu.
Podrobné požadavky a postupy pro získání potřebných materiálových dat jsou uvedeny v literatuře
[Metodika ZM-A/22.01].

3.3

Rozměry sítě pro jednotlivé prvky modelu ZSV:

Součásti svodidel jsou nejdříve vymodelovány v některém z CAD 3D programů a poté upraveny pro
potřeby MKP simulací. Obecné požadavky na síť jsou uvedeny v kapitole 2.
Model ZSV je charakterizován nominální velikostí sítě použitých prvků. Pro zjednodušení a snížení
výpočtové náročnosti se doporučuje rozdělit model ZSV do dvou oblastí. V oblasti nárazu má být
použitá síť jemnější, ve zbývající části modelu lze použít větší nominální velikost elementu.
V tabulce 6 jsou uvedeny informativní hodnoty pro nominální velikost sítě ZSV v jednotlivých
oblastech. Nominální velikost sítě ZSV má vždy odpovídat velikosti sítě na modelu vozidla.

Obr.6: MKP model nárazové zkoušky TB11
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Tab. 6 - Tabulka doporučených rozměrů sítě pro simulace nárazových zkoušek
Prvek ZSV

3.3.1

Zóna nárazu

Mimo zónu nárazu

Svodnice hlavní

6 - 8 mm

10 -15 mm

Sloupky hlavní

6 - 10 mm

15 -20 mm

Svislé prvky

8 - 15 mm

15 -20 mm

Vodorovné prvky

8 - 15 mm

15 -20 mm

Ukotvení ocelového svodidla na tuhé podloží

Upevnění ZSV na podloží musí odpovídat zkušebním podmínkám. Je nutno rozlišit, zda je svodidlo
uchycováno k mostovce pomocí kotevních šroubů, nebo jsou sloupky zaberaněny do základové půdy.
V prvním případě je možno kotevní šrouby modelovat jako ostatní šroubové spoje na
svodidlu. Samozřejmě je nutné také definovat kontaktní dvojici mezi patní deskou a mostovkou.
Modelování spojení jako pevné spojení v celé šíři patní desky je nepřípustné.

Obr. 7 - Příklad uložení mostního svodidla přes patní desku

3.3.2

Ukotvení ocelového svodidla do zeminy

V případě, že jsou sloupky svodidla zaberaněny do základové půdy, je možné upevnění sloupků
modelovat s použitím pružin o různých tuhostech. Tuhost se mění s hloubkou uložení a vychází z
měření provedených v oblasti umístění svodidla, obvykle se opírá o charakteristiky zemin získané z
podrobného geotechnického průzkumu. Tuhosti musí být stanoveny minimálně tři přes hloubku
beranění sloupku svodidla. Tyto tuhosti lze definovat pomocí okrajových podmínek (pružina - tlumič
nebo deformační okrajová podmínka pomocí křivky). Ve většině případů bude platit pro tuhost vazby
k3 > k2 > k1.

Obr. 8 - Příklad uložení sloupku svodidla pomocí pružné okrajové podmínky
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3.3.3

Materiálové vlastnosti ocelových svodidel

Pro chování materiálu ocelového svodidla se doporučuje postup uvedený v kapitole 2.8.1. Pro získání
základních materiálových hodnot nosných prvků ocelového svodidla je možné využít přístup popsaný
literatuře [Metodika ZM-A/22.01].

3.4

Modelování betonových svodidel

Betonová svodidla se obvykle uplatňují tam, kde jsou požadavky na vyšší úroveň zadržení. Většinou
jsou určena k trvalému umístění na komunikaci. V některých případech také slouží jako provizorní
zábrana, např. tam, kde je zábranu potřeba snadno a rychle přesouvat nebo odstraňovat (změna
dispozice vozovky apod.).
Jako příklad se zde uvádí svodidlo, které tvoří provizorní zábranu. Skládá se z betonového dílce,
kterým bývá protažen ocelový prvek sloužící ke vzájemnému spojování jednotlivých dílců a zároveň
k zachycení složky tahové síly, která do jisté míry pracuje jako lano.

Obr. 9 – Příklad provizorního betonového svodidla
Jednotlivé betonové dílce jsou značně tuhé, takže je možné počítat s jejich vysokou tuhostí. Výsledné
deformace budou ve většině případů způsobeny montážními tolerancemi a tuhostí (poddajností)
spojovacích prvků mezi jednotlivými betonovými bloky (viz. obr.10 a 11).
Betonové svodidlo zpravidla volně stojí na silnici/podloží. Princip zachycení vozidla spočívá
v kombinaci tření mezi blokem a vozovkou a deformační energií spojovacích členů. Při nárazu vozidla
do svodidla začne docházet k vymezování vůlí mezi jednotlivými bloky až do doby, kdy dojde ke
vzájemnému kontaktu jednotlivých bloků. V tomto okamžiku začne docházet k namáhání spojovacích
členů a k jejich natahování, čímž se začnou vůle mezi jednotlivými bloky zvětšovat, až do doby, kdy
bude vozidlo přesměrováno.
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Obr. 10 – Schéma počátečního uspořádání betonových svodidel (d-montážní tolerance)

Obr. 11 – Schéma svodidla po nárazu vozidla

Obr. 12 – Umístění spojovacích prvků na svodidle
Nejslabší článkem betonového svodidla jsou zpravidla spojovací prvky mezi jednotlivými bloky. Tyto
prvky bývají konstruovány jako klouby s omezeným pracovním úhlem, aby docházelo k jejich
zatěžování pouze tahovou silou. Představují hlavní prvky, které je nezbytné kontrolovat při výpočtu
funkční způsobilosti silničního záchytného systému.
Je nezbytné provést vyhodnocení kontaktní síly mezi jednotlivými betonovými dílci. Je potřebné ověřit
únosnost svodidla s ohledem na mez pevnosti betonu v tlaku, aby nenastalo drcení betonu svodidla a
tím také vznik nepřípustného průhybu celého systému.
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3.4.1

Tvorba modelu betonového svodidla

Hlavním vstupem pro tvorbu MKP modelu musí být 3D CAD geometrie skutečného řešení svodidla.
V tomto ohledu jsou pravidla pro tvorbu modelu totožná jako u ocelových svodidel. Hlavní rozdíly jsou
následující.
-

Betonové dílce se modelují pomocí 3D objemových elementů. V případě, že se neočekává
destrukce vlastního tělesa svodidla, je možné je modelovat jako tuhé těleso;

-

Spojení se zemí se má modelovat pomocí kontaktu s aktivací tření;

-

Model mechanizmu v MKP spojující jednotlivé bloky musí zohledňovat způsob porušení
materiálu odpovídající skutečnému chování;

-

Hlavní podélná výztuha musí být podrobně modelována a spojena s blokem pomocí kontaktu
(bonded/tide).

3.4.2

Délka modelu svodidla

V souladu s požadavky normy EN 1317-2 na fyzické zkoušky je nutné pro simulace vytvořit
dostatečně dlouhý model svodidla. Délka svodidla musí být taková, aby mohly být plně prokázány
jeho funkční charakteristiky. Pokud se předpokládá vznik tahové složky síly v konstrukci svodidla –
musí se spolu s modelem svodidla provést model i jeho koncového ukotvení, případně model doplnit o
část navazujícího svodidla.
Poznámka: Běžná délka svodidla pro nárazové zkoušky se pohybuje v rozmezí 60 -100 m. K této délce je nutné
připočítat cca 15 m navazujícího svodidla na obou koncích. V simulaci nárazové zkoušky je důležité modelovat
celou délku svodidla. V odůvodněných případech lze model zkrátit a koncové části upevnit ke zjednodušené
konstrukci odpovídající tuhosti nebo pružně uložit (s tuhostí odpovídající tuhosti svodidla).
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4. Zásady modelování vozidel
Typy zkušebních vozidel mají odpovídat běžné dopravě v Evropě. Norma EN 1317-1 přesně
stanovuje základní parametry vozidel pro nárazové zkoušky, jako jsou rozměry, hmotnosti a poloha
těžiště. Vozidlo nesmí být omezováno jakoukoliv kontrolou řízení při a po nárazu.
Modely vozidel pro nárazové zkoušky do svodidel lze rozdělit do tří základních skupin:
- Osobní vozidla;
- Nákladní vozidla;
- Autobusy.
Z hlediska konstrukce lze vozidla rozdělit do dvou základních skupin:
1) Rámový podvozek (nákladní vozidla) – vozidlo je složeno ze tří základních konstrukčních
celků
- Rám;
- Kabina;
- Korba.
2) Samonosná konstrukce (osobní automobily) – rám je vyrobený jako jeden celek z tenkého
plechu spojený většinou bodovým svařováním.
Rozdíly ve vozidlech jsou zejména v hmotnosti a geometrii. Následující prvky vozidel jsou společné a
pro správnou analýzu simulace crash testu se mají zohlednit při tvorbě modelu:
1) Rám;
2) Karoserie;
3) Zavěšení náprav – závislé a nezávislé;
4) Kola – jednotlivá nebo dvoumontáž;
5) Řízení;
6) Zasklení;
7) Hnací ústrojí (motor);
8) Interiér vozidla.
POZNÁMKA: Při nárazových zkouškách autobusem a nákladními vozy se výsledky zkoušky mohou lišit podle
použitého typu vozidla. Podle dostupných informací se pro běžné nárazové zkoušky prováděné certifikační
organizací v ČR používají starší typy autobusů značky karosa řady 7XX. V případě zkoušek nákladními vozy jsou
běžně používaná vozidla různá. Jedná se o starší vozy značek LIAZ popř. TATRA.

4.1

Rám

Rám slouží k uchycení všech hlavních komponent, které tvoří kompletní vozidlo. Motor, převodovka,
nápravy, řízení apod. U vozidla můžeme rozlišit dva základní typy konstrukce.
a) Podvozkový rám;
b) Samonosný rám.
Ad a) Podvozkový rám se v dnešní době používá především u nákladních vozidel. Rám se obvykle
skládá ze dvou průběžných C profilů spojených příčníky. Ty přispívají k celkové torzní tuhosti
konstrukce. Všechny tyto prvky jsou obvykle spojeny nerozebíratelným spojem.
Ad b) Samonosný rám bývá většinou bodově svařen z plechů. V MKP modelu je tento rám obvykle
modelován ze skořepinových prvků. Aby byla dosažena správná interakce mezi bočnicemi a příčkami,
je vhodné, aby byla na celý rám definována kontaktní úloha. Tak lze věrohodně definovat torzní tuhost
rámu. Spojení mezi rámem a ostatními částmi vozidla mají být provedena v souladu se
spojovanými díly. Obecně platí, že většina prvků vozidla je následně s rámem spojena rozebíratelným
spojem.

4.2

Karoserie

Hlavním úkolem karoserie vozidla je chránit cestující před vnějšími vlivy (atmosférické jevy, vítr apod.)
a poskytuje vozidlu aerodynamiku. Pokud dojde nehodě, funguje rám jako absorbér nárazové energie.
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Pro nárazovou zkoušku s lehkým osobním vozidlem představuje karoserie základní deformační prvek,
a tím ovlivňuje výsledek zkoušky. Je tedy zřejmé, že modelování karoserie lehkého osobního vozu je
potřeba věnovat náležitou pozornost.
Geometrie a materiálové vlastnosti mají být modelovány velmi přesně. Model je obvykle vyroben ze
skořepinových prvků s definovanou tloušťkou. Materiál, většinou ocel nebo hliníkové slitiny, se
doporučuje modelovat jako elastoplastický, viz čl. 2.8.1.
Vnější panely, většinou plechové, jsou modelovány pomocí 2D skořepinových elementů s definovanou
tloušťkou a min. 5 integračními body přes šířku. Spojení je u osobních vozidel a kabin nákladních
vozidel reprezentováno pomocí bodových svarů. Podrobným popisem bodového svařování se zabývá
čl. 2.6.

4.3

Zavěšení náprav

Nápravy jsou části vozidla, které spojují kola s rámem a zásadně určují jízdní dynamiku vozidla. Při
nárazu má zavěšení kol významnou funkci při určení trajektorie a dynamiky jízdy (klonění, klopení a
kolíbání). Dva základní typy zavěšení se rozlišují:
Závislé – nejjednodušším je tuhá náprava s pevným spojením kol. Kinematika mezi nápravou a
rámem je obvykle řešena za pomocí pružin (vinutých nebo listových) a tlumičů. Pohyb kol jedné
nápravy není nezávislý. Řešení je obvyklé pro nákladní vozy a zadní nápravy autobusů.
Nezávislé – kinematika jednotlivých kol je na sobě do určité míry nezávislá. V osobních automobilech
se používají zavěšení s řadou konstrukčních řešení, které byly vyvinuté v průběhu vývoje
automobilového průmyslu.
Při explicitním výpočtu je nutné vymodelovat téměř všechny díly, ze kterých se zavěšení kol skládá.
Používají se k tomu 1D, 2D a 3D elementy. To vyžaduje vysoké znalosti všech částí zavěšení a
poměrně dlouhou dobu přípravy modelu. Pouze tlumiče a pružiny mohou být modelovány jako 1D
nosníkové elementy. Prvky tlumiče a pružin musí být definovány ve správné pozici.

Obr. 13 - Zobrazení levého předního kola spolu s modelem přední nápravy
V první fázi řešení se provede zjednodušená kinematická analýza celého systému zavěšení. Tuto
analýzu lze provést např. pomocí jednoduché implicitní lineární úlohy, popř. v samostatném
výpočtovém prostředí.
Ekvivalentní kinematika se provede na základě kombinace několika jednoduchých těles (malé 2D
elementy a pevné prvky) a jednotlivých kinematických vazeb, s cílem definovat jakési „vícetělové“
složky uvnitř konečně prvkového modelu.
Výhodou implicitní úlohy je snížení náročnosti na výpočetní výkon a možnost snadné úpravy tuhosti a
kinematických vlastností zavěšení. Realizace podrobného modelu je však časově obtížnější, zato
poskytuje přesnější odezvu chování celého systému zavěšení.
Pro případ, kdy při testu dochází k vytržení části nebo celé nápravy, se doporučuje model náprav
připojit k rámu pomocí elementů s definovaným způsobem porušením. Tento postup se doporučuje
zejména u simulací nárazových zkoušek těžších vozidel (TB51 až TB81).
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4.4

Kola

Fyzikální vlastnosti pneumatiky (směrová a vertikální tuhost ) mají významný vliv na chování vozidla
během nárazu, a tím mohou výrazně ovlivnit výsledky. Kola jsou části vozidla, které jsou v kontaktu
s vozovkou a zajišťují přenos rotačního pohybu na posuvný. Kola jsou při nárazu do svodidel přímo
zasažena a nesprávná reprezentace v modelu může mít velký vliv na celkové chování vozidla.
Základní vlastnost, kterou kola musí splňovat, je volná rotace. MKP programy podporují definici
rotační vazby mezi kolem a nápravou.
Ráfek kola se má modelovat jako skořepinu s definovanou tloušťkou. Definice ráfku jako tuhého tělesa
se nedoporučuje.

4.5

Tlak v pneumatikách

Dalším podstatným faktorem, který je nutný při vytváření MKP modelu uvažovat , je deformace
pneumatiky, zejména při kontaktu s vozovkou. Definice tlaku v pneumatikách a jeho průběh
představuje významný faktor, který může do jisté míry ovlivnit výsledky simulací, zvláště při
vyhodnocování výjezdové plochy vozidla.
Vzduch uvnitř pneumatiky lze modelovat několika přístupy, například pomocí funkce airbag, která se
běžně používá při simulaci nárazových zkoušek pasivní bezpečnosti. V tomto případě musí být křivka
průběhu tlaku v pneumatice definována tak, aby se při nafouknutí vymezil objem mezi pneumatikou a
ráfkem hned v prvním okamžiku simulace. Nárůst tlaku v pneumatice ukazuje graf č.1.

Graf 1 - Nárůst tlaku v průběhu simulací
Zjednodušený přístup lze aplikovat pomocí tlaku definovanému přímo na vnitřní stěnu pneumatiky.
V některých případech je nutné přistoupit k řízenému snížení tlaku v daném okamžiku. To
reprezentuje proražení pneumatiky, ke kterému může při reálném testu dojít, viz obr. 14.

Obr. 14 - Ztráta tlaku v pneumatice při zkoušce TB 32
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Graf 2 - Průběh tlaku v pneumatikách na pravé straně vozidla TB 31 Řízenou ztrátu tlaku v pneumatice je možné provést definováním výtokových otvorů (VENT) při
simulaci pneumatiky pomocí funkce Airbag. V případě aplikace tlaku lze simulovat proražení pouze
pomocí definice křivky tlak – čas.
U některých zkoušek je proražení pneumatiky, a tedy ztráta tlaku nepravděpodobná (např. TB21,
TB41). V případě zkoušek s nákladními vozy a autobusy je pravděpodobnost proražení pneumatiky
vyšší, u zkoušky TB 81 je velmi pravděpodobná.
Dále je nutné zohlednit konstrukci svodidla a jeho upevnění (např. mostní svodidlo). V případě vyšší
pravděpodobnosti proražení pneumatiky se doporučuje provést simulace obou stavů.
Koeficient tření mezi pneumatikou a vozovkou
Pokud jde o koeficient tření mezi pneumatikou a vozovkou, je vhodné vycházet z experimentálních
měření, popř. ze změřeného statického koeficientu tření. Vyšší hodnota součinitele smykového tření
může vést k nadměrné přilnavosti vozidla.
Pro základní nastavení simulace je možné definovat dynamický koeficient jako hodnotu o 30 % nižší,
než je koeficient statického tření příslušných materiálů.

Řízení
Spolu se zavěšením kol je řízení základní parametr, který určuje pohyb vozidla po nárazu do svodidel.
Zejména možnost řídit přední nápravu umožňuje srovnat kola ve směru jízdy po prvotním nárazu.
Tuto schopnost je třeba správně určit v případě konkrétní překážky, která postrádá deformační zónu,
jako například při nárazu do betonového svodidla.
Skutečný mechanismus řízení většiny vozů je realizován pomocí ozubeného hřebene a dvou tyčí
řízení, z nichž každá ovládá příslušné kolo.

Obr. 15- Mechanismus řízení automobilu
Zatáčí-li vozidlo, musí se osy kol protínat v jednom bodě (středu otáčení), okolo kterého se vozidlo
otáčí. Tento společný bod musí ležet v blízkosti linie osy vyrobené pevnou zadní nápravou, jak
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znázorňuje obr. 16. Zjednodušeně lze říci, že jsou-li přední kola řízena, jejich osy musí být otočeny o
různé úhly tak, aby průsečík (bod O) ležel vždy na této ose.

Obr.16 - Ackermanův princip řízení
Legenda:
A - Bod rotace předního vnitřního kola
B - Bod rotace předního vnějšího kola
C - Přední osa
O - Střed otáčení vozidla
α - Úhel řízení vnitřních kol
β - Úhel řízení vnějších kol
Popis modelování mechanismu řízení
Mechanismus řízení je možné modelovat pomocí jednoduchých 1D nosníkových elementů a kulových
vazeb. Tyto elementy mohou být definované jako absolutně tuhé, kromě spojovací tyče řízení.
Spojovací tyč řízení musí mít odpovídající průřez a definovaný ocelový materiál. Tento jediný
deformovatelný prvek systému řízení může být při nárazu výrazně deformován a tím ovlivnit
ponárazové chování. Model mechanismu řízení je třeba doplnit vhodným tlumičem, reprezentujícím
celkový odpor otáčení v převodce řízení včetně hřebenu, ve volantu a sloupku řízení,viz obr. 17.

Obr.17 – Model mechanismu řízení
Legenda:
1 – převodka řízení spojená s karoserií vozu
2 – hřeben řízení spojený posuvnou vazbou s převodkou řízení
3 – spojovací tyč řízení
4 – těhlice kola
5 – přední kolo
6 – kulové vazby reprezentující spojovací klouby
7 – tlumič reprezentující odpor otáčení (spojený s karoserií (1) a hřebenem řízení (2))
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Vlastnosti zavěšení přední nápravy musí být popsány v celém svém pracovním rozsahu. Zdvih při
plném propružení je definován podle fyzického testu nebo měření. Selhání závěsných komponentů,
jako jsou kulové čepy, zavěšení ramen a silentbloky se v průběhu nárazové zkoušky nepředpokládá,
proto je přípustné je definovat v MKP modelu pouze pomocí kinematické vazby.

4.6

Zasklení

Zasklení působí v konstrukci vozidla jako dodatečný výztužný prvek. V případě modelů vozidel se
doporučuje model vybavit minimálně čelním sklem. Tento předpoklad platí jak pro modely osobních
vozidel, tak autobusů a nákladních vozů. Boční skla není bezpodmínečně nutné v modelech
zohledňovat.
Čelní sklo je ve většině případů vrstvené s PVB folií. Zasklení ve vozidle lze simulovat pomocí
skořepinových 2D elementů. Pro definici čelního skla se použije lineárně elastický materiál s křehkým
kritériem porušení. V literatuře je popisován pomocí tzv. Rankinova kritéria C [VPS Manual 2013].
Např. v prostředí VPS byl navržen materiálový model č. 126 tak, aby věrohodně popisoval chování
čelního vrstveného skla v kombinaci s PVB folií.

Obr.18 – Model zasklení vozidla
Detailním popisem tvorby matematického modelu zasklení (zejména čelního skla) vč. validace se
zabývá např. [Trubač,2013].

4.7

Hnací soustava

Motor, převodovka a další komponenty hnací soustavy mají v simulaci nárazu vozidla do svodidel vliv
pouze z pohledu hmotnosti a momentu setrvačnosti. Z tohoto důvodu lze díly nahradit zjednodušenou
geometrií, popř. pouze bodem v těžišti a zadanou hmotností a momentem setrvačnosti. Je nutné brát
v potaz energii rotujících hmot, viz kap. 4.9.1.
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Obr.19 – Hnací soustava vozidla pro zkoušky TB11

4.8

Interiér vozidla

Vnitřní části vozidla jsou do jisté míry ztužující prvky zahrnující přístrojovou desku, upevnění sedadel,
sloupku volantu atd. Nicméně jejich vliv na celkový výsledek zkoušky je spíše symbolický. Proto je
možné přistoupit při modelování vnitřního prostoru vozidla ke zjednodušení. Při tomto přístupu je
nutné dbát několika zásad:
1/ model přístrojové desky nesmí nadměrně vyztužovat konstrukci;
2/ model ostatního vnitřního vybavení nesmí nadměrně vyztužovat konstrukci;
3/ hmotnost modelu interiéru vozidla vč. zanedbaných dílů musí odpovídat reálnému stavu.

4.9

Moment setrvačnosti

V průběhu simulace nárazu je nutné brát v úvahu energii rotujících hmot. Přitom se nejedná pouze o
rotující kola, ale i o další prvky pohonu vozu až po předlohový hřídel převodovky. Tyto prvky (kromě
kol) se při simulaci samozřejmě netočí. Energie rotujících částí je zde reprezentována tzv.
redukovanou hmotností mred. Platí to pro vozidla s poháněnou přední nápravou.
Na obr. 20. jsou zobrazeny všechny uvažované rotující prvky, které je nutné při výpočtu redukované
hmotnosti zohlednit.

Obr. 20 - Schéma pro výpočet momentu setrvačnosti poháněné nápravy
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4.10 Dovážení modelu
Hmotnost vozidla spolu s jeho počáteční rychlostí určují míru kinetické energie, kterou bude muset
konstrukce svodidla při nárazu pohltit. Poloha těžiště vozidla má vliv na rozložení sil při nárazu a
chování vozidla po nárazu (trajektorie, překlopení atp.). Tyto základní požadavky jsou podrobně
popsány v EN 1317-2.
V případě simulací je velmi důležité tyto předepsané údaje dodržet. Pro všechny simulace se
doporučuje použít nominální hodnoty hmotnosti. Poloha těžiště musí být s ohledem na rozložení
hmotnosti ve vozidle nastavena tak, aby splnila předepsané rozmezí.
V případě, že se jedná o simulaci již provedené fyzické zkoušky, doporučuje se nastavit model vozidla
přesně podle výsledků měření získaných při zkoušce.
Dále je popsán postup pro dovážení vozidla a polohu těžiště pro zkoušky TB 2X a TB 3X.
Tab.7 – Požadavky pro zkoušky TB 2X a TB 3X
TB 21 a TB 22

TB 31 a TB 32

Hmotnost

1300±65 kg

1500±75 kg

rozchod vozidla

1,4 ± 0,21 m

1,5 ± 0,225 m

rozvor vozidla

není specifikován

není specifikován

X

1,1 ± 0,11 m

1,24 ± 0,124 m

Y

0 ± 0,07 m

0 ± 0,08 m

Z

0,53 ± 0,053 m

0,53 ± 0,053 m

umístění těžiště

Na následujících obrázcích jsou znázorněny oblasti pro dovážení modelu vozidla, původně určeného
pro zkoušku TB11. Přidaná hmotnost pro zkoušky TB 2x tedy činí cca 220 kg. Tato hmotnost musí být
rovnoměrně aplikována např. v oblasti zavazadlového prostoru.

Obr. 21 - Oblasti pro dovážení vozu na 1300 kg
Pro zkoušku TB 31 a TB 32 se musí hmotnost vozidla navýšit o dalších 200 kg. Oblasti pro dovážení
jsou naznačeny na obr. č. 22.
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Obr. 22 - Dovážení vozu na 1500 kg
V obou případech se důležité, aby se těžiště pohybovalo v rozmezí hodnot požadovaných normou
ČSN EN 1317 a uvedených v tabulce, nejlépe ve středu udávaného rozsahu.

4.11 Model osobního vozidla
Osobní vozidlo je určeno pro zkoušky TB11, TB 21 a TB 22. Z pohledu simulace je možné vycházet z
jednoho základního modelu a ten následně upravit podle rozložení hmotností a tuhostí. Model pro
účely nárazových zkoušek do svodidel musí obsahovat deformovatelné vnější panely karoserie, jako
jsou např. kapota, nárazníky, blatníky, dveře. Dále se doporučuje model vybavit palubní deskou.
Interiér vozidla není podmínkou a může mít i zjednodušený tvar, jak je ilustrováno na obrázcích 23 a
24.

Obr. 23 - Příklad modelu vozidla pro zkoušky lehkým osobním vozidlem
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Obr.24 - Příklad modelování interiéru vozidla pro zkoušky s lehkým osobním vozidlem

4.12 Model autobusu
Pro zkoušky TB51 je požadován model autobusu. Jako vhodný se doporučuje typ meziměstského
autobusu (kategorie MII) v délce 12 m. Nedoporučuje se použít model městského autobusu.
Konstrukce těchto vozidel je většinou příhradová z ocelových profilů. Základní parametry jsou
uvedeny v tabulce č. 8.
Konstrukce vozidel pro hromadnou přepravu osob je ve většině případů příhradová rámová
konstrukce z ocelových čtyřhranných profilů. Vnější plášť je v oblasti boků tvořen nalepenými
hliníkovými plechy a v oblasti čel se jedná o laminátové výlisky.
POZNÁMKA V některých evropských zemích se neprovádí zkoušky s autobusy městského typu, tj. se sníženou
podlahou pro cestující. Tyto autobusy nejsou tak náchylné na převrácení, resp překonání svodidla jako klasické
autobusy meziměstského typu – v ČR označované jako třída II.

Tab. 8 Ukázka základních parametrů modelu autobusu:
Délka x šířka x výška:

11995 mm x 2550 mm x 3300 mm

Rozvor:

5900 mm

Počet osob :

57

Hmotnost při testu :

13360 kg

Poloha těžiště bez nákladu(X,Y,Z):

3640mm, 2mm vlevo , 1398mm

Materiál konstrukce:

Podvozek a spodní část skeletu : Ocel 11 323
Horní část skeletu: Nerezová ocel 1.4003
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Obr. 25 - Rozměrový nákres autobusu pro nárazové zkoušky TB51

Obr. 26 – MKP model skeletu autobusu pro simulaci zkoušek TB51

Obr. 27 - Upravený model autobusu
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Při tvorbě MKP modelu autobusu se doporučuje nejprve vytvořit model vlastní konstrukce
(skořepinové 2D elementy), viz obr. 26.
Model podvozku a náprav se doporučuje vytvořit z 1D nosníkových elementů podle požadavků čl.
4.3., jak je naznačeno na obr. 28 a 29.

Obr. 28 – Model přední nápravy autobusu pro zkoušku TB51

Obr.29 – Model zadní nápravy autobusu pro zkoušku TB51
Z důvodů numerické stability výpočtů se model autobusu musí doplnit o vnější plochy karoserie tak,
aby nedocházelo k zachytávání a kontaktním chybám mezi vozidlem a svodidlem. Pokud je to možné,
je vhodné model autobusu doplnit bočním zasklením.
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4.13 Model nákladního vozidla
Pro zkoušky TB 41 a TB42 je požadován model nákladního vozidla s celkovou hmotností 10 tun.
Konstrukce těchto vozidel je většinou příhradová z ocelových profilů. Konstrukce přední budky je
standardní z ocelových plechů spojovaných bodovými svary. Konstrukce nástavby a hlavních částí
podvozkové skupiny je z ocelových profilů a odpovídá dané kategorii vozidel. Základní parametry jsou
uvedeny v tabulce 9.
Tab. 9 - Ukázka základních parametrů pro model nákladního vozidla
Délka x šířka x výška:

7845 x 2550 x 2647 mm

Celková hmotnost:

10 005 kg

Pohotovostní hmotnost:

3512 kg

Rozvor:

4185 mm

Rozchod P/Z:

1835/1865 mm

Obr.30 - Zjednodušený model budky nákladního vozu
Hlavní společné znaky vozidel patřící do této kategorie jsou:
-

žebřinový rám tvořený dvěma podélníky pro montáž nástavby;
dvě nápravy ,z toho zadní (dvojmontáž) hnaná;
odpružení parabolickými listovými pružinami, popř. semieliptickými listovými pružinami;
nebo vzduchovými pružinami;
přední náprava: tuhá s kovanou nápravnicí;
zadní náprava: tuhá typu banjo, se stálým převodem;
pneumatiky: 215/70 R17,5“, 215/75 R17,5“, 225/70 R17,5“;
využití: stavebnictví, komunální služby, rozvážková doprava.
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Model nákladního vozidla pro nárazové zkoušky TB 61
Pro zkoušky TB61 je požadován model nákladního vozidla v délce asi 7,6 m a celkové hmotnosti
16 tun. Konstrukce přední budky je standardní, z ocelových plechů spojovaných bodovými svary.
Konstrukce nástavby a hlavních částí podvozkové skupiny může vycházet z konstrukce vozidla pro
zkoušky TB41, a to pouze její geometrickou úpravou.
Hlavní společné znaky vozidel patřící do této kategorie jsou:
- dvě nápravy, z toho zadní (dvojmontáž) hnaná;
- odpružení parabolickými listovými pružinami, popř. vzduchovými pružinami;
- zadní náprava: tuhá, se stálým převodem;
- pneumatiky: 285/70 R19,5“, 305/70 R19,5“ ;
- využití: stavebnictví, komunální služby.
Ukázka základních parametrů je uvedena v tabulce č.10.
Tab. 10 - Příklad základních parametrů modelu nákladního vozidla pro TB61
Délka x šířka x výška:

7612 x 2550 x 2807 mm

Celková hmotnost:

16 000 kg

Pohotovostní hmotnost:

4602 kg

Rozvor:

4185 mm

Rozchod P/Z:

1970/1815 mm

Obr.31 - Detailní model kabiny nákladního vozu
V případě nárazové zkoušky těžším vozidlem (nákladní vůz, kamion nebo autobus) již vlastní tuhost
karoserie není zásadním parametrem výrazně ovlivňujícím výsledek. V těchto případech je možné
přistoupit k určitému zjednodušení pomocí 2D skořepiny. Toto zjednodušení dostatečně věrně
reprezentuje vnější tvar karoserie, zatímco tuhost prvků se naladí s ohledem na míru deformace při
zkoušce.
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Ukazuje se že velmi detailní modelování těžších vozidel nepředstavuje pro nárazové zkoušky výrazné
zpřesnění výsledků. Velmi nepříznivě však ovlivňuje nárůst výpočtového času a času na přípravu
modelu.
Pro zkoušky TB 81 je požadován model nákladního vozidla s návěsem o celkové hmotností 38 tun.
Konstrukce kabiny, rámu a hlavních částí podvozkové skupiny může vycházet z konstrukce vozidla
pro zkoušky TB 61, a to pouze její geometrickou úpravou.

Obr.32 - Model těžkého nákladního vozidla pro simulaci zkoušek TB81
Model návěsu musí být připojen k tažnému vozidlu pomocí kinematické vazby reprezentující točnicové
spojení. V modelu spojení musí být reprezentovány omezující kinematické podmínky pro naklopení
návěsu. Hlavním důvodem je predikce překlopení vozidla při vlastní nárazové zkoušce. Vlastní
nákladová plocha návěsu může být modelována jako tuhé těleso s přihlédnutím k jeho hmotnosti a
poloze těžiště.
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5. Organizace kompletního modelu nárazové zkoušky
5.1

Zásady uspořádání modelu

Uspořádání modelu celé nárazové zkoušky vyžaduje dodržení organizačních zásad modelování. Aby
bylo možné s modelem efektivně pracovat, určit příslušné prvky a provést jejich úpravy, je důležité
vytvořit tzv. modulární uspořádání.
Znamená to, že každá dílčí součást je obsažena v samostatném souboru včetně motoru, interiéru
vozidla, zavěšení kol apod. Vyvolání celého modelu musí být umožněno pomocí hlavního souboru,
který zahrnuje příkazy na jednotlivé díly. Soubor má dále obsahovat dva doplňující soubory.
První soubor má obsahovat všechny okrajové podmínky, definice kontaktů a omezující podmínky
dílčích součástí. V druhém souboru jsou materiálové vlastnosti jednotlivých dílů. Model je důležitý
uspořádat dříve, než začne tvorba modelu. Důležité je mít seřazené číslování elementů a uzlů
jednotlivých podsestav. Vhodné je to také pro případné zjišťování, ke které součásti daný uzel patří.
V komentáři k modelu se dále uvádí datum poslední změny a autor.

Obr.33 – Kompletní MKP model nárazové zkoušky TB11
Naznačené postupy pro organizaci modelu nárazové zkoušky jsou doporučené. Existuje celá řada
dalších přístupů, jak docílit jednoduchého a intuitivního uspořádání.

5.2

Poloha bodu nárazu

Pro simulace nárazových zkoušek je nutné zvolit polohu nárazu v první třetině délky svodidla
v souladu s požadavky ČSN EN 1317-2. Vozidlo je směřováno tak, aby docházelo k prvnímu kontaktu
mezi sloupky svodidla, aby se vyvolalo největší namáhání.
Počáteční stav simulace se nastaví na velmi malý okamžik před vlastním nárazem, aby k prvnímu
kontaktu došlo až po 5-10 ms.
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Obr. 34 – Poloha bodu nárazu

5.3

Souřadnicový systém

Obecně lze říci, že souřadný systém je možno upravit podle specifických potřeb každého modelu a
uživatele. Zavedený souřadný systém je však nutno dodržovat po celou dobu přípravy modelu a
vztahovat k němu všechny nově modelované entity. V literatuře jsou popsány zásady, jak by měl být
souřadnicový systém orientován.
Má se dbát na to, aby zavedený souřadný systém byl pochopitelný pro všechny účastníky tvorby
modelu. Vhodné je dodržovat pořád stejnou orientaci normál skořepinových prvků, a to především
v rámci jedné modelované entity (např. sloupku).

a) Půdorys

b) Pohled a-a

Obr.35. - Souřadnicový systém silničního záchytného zařízení
Orientace os by se přesto měla řídit těmito zásadami:
X – osa je orientována podél vozovky ve směru jízdy vozidla. Symetrická konstrukce svodidel může
použít osu souměrnosti. Kladný směr se uvažuje ve směru provozu.
Y – osa je orientovaná kolmo k ose X, rovnoběžně s rovinou vozovky, s kladným směrem
orientovaným na dopravní ploše konstrukce.
Z – osa je orientovaná kolem roviny XY s kladným směrem tak, že souřadný systém XYZ následuje
pravidlo pravé ruky. Příklad souřadnicového systému pro bezpečnostní svodidla je znázorněn na
obr. 7.
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5.4

Kontaktní úlohy

V modelu nárazové zkoušky jsou kontaktní úlohy rozděleny do několika základních skupin. Je důležité
toto rozdělení dodržet pro následné jednodušší vyhodnocení, např. kontaktních sil.
Kontakty lze rozdělit:
- Kontakt Vozidlo – svodidlo
- Kontakt Vozidlo – vozovka
- Kontakt Svodidlo - vozovka
- Vnitřní kontakt vozidla
- Vnitřní kontakt svodidlo
- Speciální kontaktní dvojice pro konkrétní účely (preference uživatele).

5.5

Definice okrajových podmínek

Základní okrajové podmínky pro nastavení simulace jsou následující :
Uložení vozovky (dx,dy,dz, rx,ry,rz)
Vozovka je definována jako absolutně tuhé těleso a v prostoru je uložena prostřednictvím uzlu
v těžišti. Tomuto uzlu jsou okrajovými podmínkami zamezeny posuvy a rotace ve všech směrech.
Počáteční rychlost vozidla (vx, vy)
Počáteční rychlost odpovídající požadavkům předpisu se aplikuje na celé vozidlo. V případě
porovnávací zkoušky se použije rychlost naměřená při reálné zkoušce. S ohledem na orientaci
souřadného systému je důležité rozdělit počáteční rychlost do příslušných složek x a y.
Uložení sloupků svodidla
V případě uložení sloupků do zeminy se aplikuje omezující 3D podmínka(y) pro vnější část sloupku
pod povrchem, viz kap.3.3.2. V případě uložení svodidla na jiný povrch (např. mostní) je nutné
definovat:
- pevné uložení elementů reprezentující kotvy svodidla (na straně k povrchu);
- 1D nosníkové elementy reprezentující vlastní systém kotvení (vč. modelu porušení);
- pevné spojení mezi 1D elementy kotev a patní deskou svodidla;
- kontakt mezi patní deskou svodidla a povrchem.
Počáteční úhlová rychlost kol vozidla
Na kola vozidla je od prvního okamžiku simulace aplikována počáteční úhlová rychlost odpovídající
rychlosti dopředného pohybu na dynamickém poloměru pneumatiky rd. Tato úhlová rychlost je
vztažena k ose rotace jednotlivých kol.
Gravitace
Na celý model nárazové zkoušky je aplikováno tíhové pole zrychlení odpovídající g = 9,81 m/s2.
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5.6

Vozovka a profil mostovky

V simulaci nárazové zkoušky je možné reprezentovat vozovku jako absolutně tuhé těleso.
Šířka vozovky se doporučuje nejméně 4 m a délka nejméně stejná jako nominální délka modelu ZSV.
V případě simulace nárazu do mostního svodidla je nutné stanovit profil mostovky s výškou obrubníku.
Výška obrubníku je jedním z charakteristických rozměrů pro nastavení zkoušky. Profil mostovky
používaný při zkouškách mostních svodidel v ČR je znázorněn na obr. 36.

Obr. 36 – Průřez mostovky pro nárazové zkoušky mostních svodidel

Obr. 37 - Průřez mostovkou pro zkoušky mostních svodidel používaný v zahraničí
POZNÁMKA: Výšku obrubníku pro zkoušky mostních svodidel lze rozdělit do dvou kategorií. Do kategorie 1 patří
tzv. přejezdný obrubník s výškou od 0 do 70 mm, do kategorie 2 obrubník s výškou 100 až 200 mm.
Charakteristickým rozměrem pro kategorii 2 je výška 150 mm. Tato výška je preferována při zkouškách v ČR.
V některých zahraničních státech je preferována výška přejezdného obrubníku do 70mm. To může způsobit
nekompatibilitu výsledků zkoušek.
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5.7

Primární simulace

Pokud to daný výpočetní software umožňuje, doporučuje se vytvořit nejprve primární simulaci, která
bude řešit ustavení vozidla v prostoru (na vozovce) a další požadavky jako např. nafouknutí
pneumatiky. Hlavním účelem této simulace je najít rovnovážný stav vozidla před zkouškou, kdy
veškeré pohyblivé součásti (zejména zavěšení a pneumatiky) budou ve statické rovnováze s vlastní
hmotností. Protože se vozidlo před zkouškou pohybuje rovnoměrným ustáleným pohybem, není nutné
v primární simulaci uvažovat vliv dynamických účinků na statickou polohu vozu. Doba primární
simulace dosahuje maximálně 100 ms.
Výsledky této primární simulace slouží jako výchozí okrajové podmínky pro simulaci nárazové
zkoušky. Pokud tento postup není podporován, je nutné primární simulaci zahrnout přímo do hlavní
simulace nárazové zkoušky.

5.8

Simulace nárazové zkoušky

Simulace nárazové zkoušky představuje z pohledu explicitní simulace velmi dlouhý děj. Přibližná
doba, kterou je nutné simulací popsat, se pohybuje v rozmezí 800 až 1500 ms. Při takto dlouhých
simulacích se musí počítat nejenom s delší dobou výpočtu, ale především s omezením vyplývajícím
z numerické podstaty těchto výpočtů, zejména pak s kumulací numerické chyby.
Pokud to daný výpočetní software umožňuje, doporučuje se nastavit výpočet na maximální přesnost,
resp. maximální počet desetinných míst pro zápis výsledků. Jedině tak se minimalizuje riziko
kumulace numerické chyby, která by v průběhu výpočtu mohla překročit limitní hodnotu daného
softwaru. Tím by došlo k ukončení výpočtu a ke ztrátě výsledků.
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6. Analýza a ověřování modelů pro nárazové zkoušky
6.1

Validace a verifikace modelů vozidla

Validace je proces, který označuje výsledky a výstupy jako platné v daném, přesně vymezeném
rozsahu. Validace je nezbytným předpokladem pro prediktivní modelování nárazových zkoušek. Tato
kapitola popisuje kroky pro validaci modelů vozidel, aby byly použitelné pro prediktivní modelování
nárazových zkoušek do svodidel podle EN 1317.
Verifikace je v rámci uvedené metodiky chápána jako proces, kterým se ověřuje a kontroluje
pravdivost celého modelu (vozidla i svodidla) v globálním rozsahu. Ověřuje se platnost pro jiné
analýzy než nárazové zkoušky do svodidel. Pokud je model verifikován, je možné jej použít i pro další
analýzy.
Oba postupy lze v následujícím postupu shrnout pod termín ověření modelu.

6.2

Zkoušky pro ověření modelů vozidel

Z pohledu všech simulačních modelů (vozidel i silničních zádržných systémů) použitých jako součást
procesu validace je velmi důležité, aby byly reprodukovatelné a opakovatelné. To znamená, že
výpočet musí být numericky stabilní. To je základní podmínka všech uvedených analýz, především
pak systému odpružení vozidla. Model vozidla a zejména odpružení musí věrohodně a bez
výpočtových nestabilit reagovat v průběhu celé simulace.

6.3

Simulace zavěšení náprav

Na součástech vozidla, které reprezentují chování vozidla při nárazu, musí být provedena série
zkoušek, aby se prokázaly jejich vlastnosti. Hlavní zkoušky se týkají testů zavěšení náprav.
Kinematické vlastnosti (průběh odklonu, sbíhavosti atd. na zdvihu kola) a dynamické vlastnosti
(pružení a tlumení) zavěšení významně ovlivňují průběh nárazové zkoušky, zejména
- průběh nárazu;
- nebezpečí překonání svodidla;
- nebezpečí překlopení vozu;
- charakteristiku výjezdové dráhy vozu po nárazu.
Pro ověření korelace simulace s experimentem se má provést jednoduché ověřovací simulace. Každé
kolo musí být samostatně zatíženo s vozidlem zavěšeným nad zemí. Zatížení musí být aplikované až
do plného stlačení tlumiče (typická hodnota síly pro malé auto se pohybuje kolem 4000 N). Pohyb kola
musí odpovídat správnému pohybu odvozenému od uložení zavěšení.
V případě, že se provádí zkouška na předním nezávislém zavěšení, odpojí se tyč řízení.
Zkoušení zavěšení kol má 3 zkušební přístupy:
- Samostatné zatížení na každé kolo;
- Symetrické zatížení působící na přední a zadní odpružení;
- Nesymetrické zatížení působící na levé a pravé kolo.
Seznam základních analýz pro ověření systému odpružení vozidla a požadavků na výsledky zkoušek
jsou uvedeny v tab. 11.
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Tab. 11. - Požadavky na ověření komponent odpružení vozidla
Č.

Typ simulace

Rozsah simulace

Použitelnost na
modelu

Výsledky, které mají být
prezentovány

1.1

Samostatný tlumič

Ověření správného
chování obou
tlumičů a pružin vč.
funkce dorazu

- Osobního vozidla
- Autobusu
- Nákladního vozidla
- Návěsu

Animace znázorňující
pohyb tlumiče. Křivka
průběhu zatížení.

Ověření kinematiky
nápravy, tlumičů a
zatížení

- Osobního vozidla
- Autobusu
- Nákladního vozidla
- Návěsu

Animace ukazuje pohyb
tlumičů. Křivka průběhu
zatížení na kole. Orientace
kola v závislosti na čase.

Samostatná
pružina
1.2.1

Zatížení tlumičů a
pružiny
(každé kolo musí
být zatíženo
samostatně)

1.2.2

Zatížení tlumičů.
Přední a zadní
tlumiče. Kola musí
být zatížená
samostatně.
Symetrické
zatížení.

Ověření kinematiky
nápravy. Průběh
schopnosti zatížení
a odlehčení.
Spojování tlumičů
se stabilizátorem.

- Osobního vozidla
- Autobusu
- Nákladního vozidla
- Návěsu

Animace ukazuje pohyb
tlumičů. Křivka zatížení
převedený na kola.
Orientace kola za čas.

1.2.3

Nesymetrické
zatížení

Ověření
kinematických
vlastností zatížení a
odlehčení

- Osobního vozidla
- Autobusu
- Nákladního vozidla
- Návěsu

Animace ukazuje pohyb
tlumičů. Křivka výchylky
v závislosti na zatížení
kola. Orientace kol
v závislosti na čase.

Tab. 12. - Požadavky na ověření systému odpružení vozidla
Č.

Typ simulace

Rozsah simulace

Použitelnost na
modelu

Výsledky, které mají být
prezentovány

4.1

Pohotovostní
zatížení (obě
přední kola)

Ověření stability
zavěšení a řízení

- Osobního vozidla
- Autobusu
- Nákladního vozidla
- Návěsu

Časový průběh zrychlení.
Průběh kinetické a celkové
energie v závislosti na
čase.

4.2

Pohotovostní
zatížení (obě zadní
kola)

Ověření stability
zavěšení a řízení

- Osobního vozidla
- Autobusu
- Nákladního vozidla
- Návěsu

Časový průběh zrychlení.
Průběh kinetické a celkové
energie v závislosti na
čase.

1) Správné vyjádření pevnosti, tuhosti a setrvačných hmot karoserie vozidla – u dílů, jejichž
pevnost a deformace má vliv na zaznamenané zrychlení. Jako např. přední blatník, kapota,
sloupky, podlaha atd.
2) Správné vyjádření tuhosti pneumatiky a interakce mezi pneumatikou a karoserií vozidla – jak
se pneumatika deformuje při nárazu na obrubník a ovlivňuje zrychlení.
3) Správné vyjádření pohybu podvozku, pružin zavěšení, tlumičů a řízení do podélného směru.
V případě nárazu do slabého sloupku je zrychlení do značné míry ovlivněno tím, zda dojde ke
kontaktu mezi kolem a sloupkem. Boční zrychlení je ovlivněno schopností kontrolovat směr
jízdy vozidla.
4) Pro správné reprezentativní chování vozidla se vyžaduje dostatečně podrobný model –
omezení podrobnosti a integrity modelu nelze kompenzovat nedostatkem výpočetního
výkonu. Aby byla zaručena konvergence výsledků, je nutné provést nastavení vzorkovací
frekvence akcelerometru.
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6.3.1

Volný pohyb vozidla

Přímočarý pohyb
Vozidlo musí zůstat v rovnoběžném přímočarém stabilním pohybu po dobu odpovídající času
potřebnému pro simulaci nárazu vozidla do deformovatelné bariery.
Pohyb po kruhové dráze
Modelu vozidla je dána počáteční rychlost 100 km/h, která odpovídá maximální rychlosti při nárazu do
svodidel. Vozidlo má být schopno projet oblouk o poloměru minimálně 30 metrů. V další fázi je vozidlo
podrobeno simulaci pohybu po kruhové dráze o takovém poloměru zatáčky, aby boční zrychlení bylo
0,1 g.
Tab. 13. - Požadavky na ověření modelu vozidla v pohybu
Č.

Typ simulace

Rozsah simulace

Použitelnost na
modelu

Výsledky, které mají být
prezentovány

2.1

Vozidlo v klidovém
stavu (presimulace)

Ověření stability
modelu vozidla,
rovnováha na
vozovce

- Osobního vozidla
- Autobusu
- Nákladního vozidla
- Návěsu

Křivka zrychlení za čas.
Průběh kinetické a celkové
energie v závislosti na čase

3.1

Lineární dráha

Ověření stability
vozidla, řízení a
tlumení, přímočarý
pohyb malou
rychlostí.

- Osobního vozidla
- Autobusu
- Nákladního vozidla
- Návěsu

Časový průběh zrychlení.
Průběh kinetické a celkové
energie v závislosti na
čase.

3.2

Kruhová dráha

Ověření stability
vozidla, řízení a
tlumení, pohyb po
kruhové dráze

- Osobního vozidla
- Autobusu
- Nákladního vozidla

Časový průběh zrychlení.
Průběh kinetické a celkové
energie v závislosti na
čase. Vratný moment na
volantu (volantové tyči).

6.3.2

Řízený pohyb

Validace správného řízení vozidla je rozdělena do dvou zkoušek. V první fázi je vozidlo v klidu,
v druhé v pohybu rychlostí vpřed 25km/h.
1) U vozidla v klidu je zatížení aplikováno na systém řízení (pro malé auto je to moment asi 400Nm).
Pokud bude na vozidlo působit zrychlení cca 10m/s2 po dobu 0,3s, mělo by dojít k natočení kol. Po
odstranění zatížení by trajektorie vozidla měla sledovat směr tečny k předchozí kruhové trajektorii.
2) Na vozidlo s počáteční rychlostí 25 km/h a je aplikován moment (200Nm pro malé osobní
automobily) na řízení po dobu 0,3s. Po vypnutí zatížení by se mělo vozidlo srovnat podle tečny
k předchozí kruhové trajektorii. Model by měl být schopen zvládnout tuto trajektorii pro poloměr větší
jak 30m.

6.3.3

Zkoušky přejezdu přes obrubník

Model vozidla musí být schopen přejet testovací obrubník s reálnou odezvou pružení a tlumení kol.
Rozměry zkušebního obrubníku jsou zobrazené na obr.:38 Pro zkoušku je požadována rychlost
vozidla 12-15 km/h. Obrubník musí být modelován pomocí spojité spline křivky, z pevných
nedeformovatelných elementů pevně spojených se zemí. V případě asymetrického zatížení může být
obrubník kratší.
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Obr. 38 – Profil přejezdného obrubníku

V rámci porovnání správného chování zavěšení kol se doporučuje provést sérii 4 zkoušek.
- Obě přední kola;
- Obě zadní kola ;
- Pravé přední a pravé zadní kolo;
- Levé přední a levé zadní kolo.
Výsledky jednotlivých zkoušek jsou zaznamenány v protokolu o výpočtu.

6.3.4

Zkouška celého vozidla (informativní)

Aby bylo možné posoudit celkovou odezvu vozidla, je zapotřebí provést zkoušku nárazu vozidla do
zdi. Ta bude poté simulována. Dalším stupněm ověření chování vozidla je zkouška nárazu do
deformovatelné bariery, která by opět měla být reprodukována simulací. Vzhledem k nedostupnosti
detailních informací o výsledcích zkoušek pasivní bezpečnosti vozidel, lze zkoušku nárazu vozidla
považovat pouze za zpřesňující, nikoliv za doporučenou, zkoušku pro ověřování modelů vozidel.
Tab. 14. - Požadavky na ověření modelu vozidla
Č.

Typ simulace

Rozsah simulace

Použitelnost na
modelu

Výsledky, které mají být
prezentovány

5.1

Čelní náraz do
tuhé bariéry

Ověření chován při
tvrdém nárazu

- Osobního vozidla

Průběh zrychlení, průběhy
kinetické a celkové energie.

5.2

Čelní náraz do
deformovatelné
bariéry

Chceme-li ověřit
schopnost
přestavující náraz
se skutečnou
překážkou

- Osobního vozidla

Srovnání s výsledky
experimentu podle
validačního plánu
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7. Hodnocení výsledků simulace podle EN1317-1, 2
V simulacích je možné v souladu s požadavky normy ČSN EN 1317 vyhodnotit tyto veličiny:
- Pracovní šířka W [m];
- Dynamický průhyb D [m];
- Deformace svodidla se zohledněním plastizace podélných prvků svodidla;
- Výjezdová plocha vozidla;
- Index prudkosti nárazu ASI;
- Nárazová rychlost teoretické hlavy - index THIV ;
- Deformace vozidla - index VCDI.

7.1

Pracovní šířka a dynamický průhyb

Deformace svodidla, ke které dochází při nárazové zkoušce, je charakterizována dynamickým
průhybem a pracovní šířkou. Deformaci svodidel musí odpovídat dostupný prostor nebo vzdálenost za
svodidlem.
Dynamický průhyb (D) – charakterizuje maximální boční dynamické přemístění líce svodidla. U úzkých
záchytných systémů může být roven pracovní šířce.
Pracovní šířka (W) – je vzdálenost mezi lícem svodidla před nárazem a maximální dynamickou
polohou kterékoli součásti systému svodidla. ČSN EN 1317 dává pokyny pro případ, kdy se některá
část vozidla vychýlí za svodidla tak, že nelze stanovit pracovní šířku. Potom se bere jako alternativa
maximální dynamická poloha části vozidla. Dle velikosti pracovní šířky se svodidla dělí do osmi tříd
pracovních šířek.

Obr. 39 - Pracovní šířka a dynamický průhyb svodidel
Nárazová rychlost, úhly a hmotnost vozidla se při reálné zkoušce mohou v rámci normou dané
tolerance lišit . Proto je nutné naměřené údaje sjednotit pro účely vzájemné porovnatelnosti zkoušek.
Změřené hodnoty rychlosti, úhlu nárazu a hmotnosti vozidla se zanesou do vzorce pro normalizovaný
dynamický průhyb:
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Normalizovaný dynamický průhyb:

mt  vt  sin  t 

2

DN  Dm 

mm  vm  sin  m 

2

m

(7.1)

kde:
Dm

[m]

změřený dynamický průhyb svodidla;

mt

[kg]

celková hmotnost vozidla specifikována normou;

vt

[m/s]

rychlost vozidla specifikována normou;

αt

[°]

úhel nárazu vozidla specifikovaný normou ;

mm

[kg]

změřená celková hmotnost vozidla;

vm

[m/s]

změřená rychlost vozidla;

αm

[°]

změřený úhel nárazu vozidla.

Stejný přístup se použije pro stanovení normalizované pracovní šířky.
Normalizovaná pracovní šířka:
2

mt  vt  sin  t 
W N  Wu  Wm  Wu  
2
mm  v m  sin  m 






m
(7.2)

kde je:
Wm [m] změřená pracovní šířka svodidla
Wu [m] nedeformovaná šířka systému

Obr. 40 - Zobrazení dynamického průhybu a pracovní šířky svodidla při zkoušce TB 32
Z naměřených hodnot pracovní šířky Wm je podle ČSN EN 1317-2, tabulky 4 určena třída
normalizované pracovní šířky.
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V simulaci nárazové zkoušky je poměrně jednoduché vyčíslit hodnoty pracovní šířky a dynamického
průhybu pro jakýkoliv okamžik nárazu. Jedná se o hodnoty přesunutí vybraných uzlů sítě. Pro vybrané
body je možné vykreslit časovou závislost deformace a zároveň určit okamžik maximální deformace.
Jako výsledná hodnota se stanoví maximum z celé doby simulace.

7.2

Deformace svodidla a výjezdová plocha po nárazu

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat popisu materiálových vlastností všech nosných prvků ZSV.
Materiálové výstupy (síla/deformace nebo napětí/deformace), které překračují definované selhání,
musí být odůvodněné a zdokumentované ve zprávě tak, aby je třetí strana recenzentů mohla určit a
posoudit. Jedná se především o lokální špičky napětí v místech napojení dílů s pevnou vazbou.
Ve výpočtové zprávě je vhodné doplnit průběhy popř. maximálními hodnotami deformací na
jednotlivých sloupcích (ocelové svodidlo) nebo segmentech (betonové svodidlo), např. jak je
naznačeno na obr.41.

Obr. 41 - Vyhodnocení maximálních deformací na jednotlivých sloupcích svodidla
POZNÁMKA: Příkladem nepřijatelného chování modelu jsou např. šrouby bez kritéria porušení a kovové
konstrukce, kde napětí roste nad mez pevnosti.

7.3

Výjezdová plocha po nárazu

Na základě výsledků simulace lze jednoduše sestavit videozáznam s pohybem vozidla po celou dobu
nárazu tak, jak je uvedeno na následujících obrázcích. Podle ČSN EN 1317 je požadována výjezdová
plocha tvaru obdélníka o rozměrech 10 x 4,388 m. Simulace musí být schopna zaznamenat chování
vozidla nejméně do okamžiku, kdy těžiště vozu opustí vymezený prostor výjezdové plochy.
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Obr.42 - Výjezdová plocha po nárazu
B – šířka výjezdové plochy měřená od opuštění záchytného systému (od původní polohy), pro osobní
automobily B = 10m a A = 2,2m , kde:
A* - vzdálenost mezní čáry od počáteční polohy svodidla
𝐴∗ = 𝐴 + šířka vozidla + 16 % délky vozidla

POZNÁMKA: V některých případech dochází k tzv. sekundárním nárazům vozidla do ZSV. Jedná se o náraz,
který je důsledkem přesměrování vozidla ve výjezdové ploše, takže znovu naráží do ZSV. Tyto nárazy se
v souladu s EN 1317 nevyhodnocují, protože nepředstavují vyšší nebezpečí pro posádku ani záchytný systém,
než je hlavní (primární) náraz.

Obr.43 - Vyhodnocení pracovní šířky, dynamického průhybu a ponárazového chování vozidla

Obr.44 - Konečná poloha vozidla při zkoušce TB32
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Pro vyhodnocení chování vozidla po nárazu lze využít možností softwaru pro post processing. Cílem
je vizuálně popsat trajektorii těžiště vozidla a jeho natočení podél svislé a podélné osy. V posledním
okamžiku simulace se doporučuje zaznamenat polohu kol a vyloučit případné nevyhovující chování,
viz obr. 32. Dále je možné indikovat případný sekundární náraz do ZSV.

7.4

Index prudkosti nárazu ASI

Vyhodnocení indexů prudkosti nárazu ASI a THV se provádí u osobních vozidel. U nákladních vozidel
a autobusů se nevyhodnocuje. Indexy ASI a THIV musí u osobních vozidel splňovat
požadavky ČSN EN 1317-2, tab.3 – úroveň prudkosti nárazů.
Vyhodnocení indexu je jedním ze základních výstupů, který je nutné stanovit a je přímo určen normou
ČSN EN 1317. Jako vstupní hodnoty slouží naměřené hodnoty zrychlení na středovém tunelu vozidla
v bodě, který je teoreticky nejblíže těžišti vozidla.
Data musí být v souladu s ČSN EN 1317 filtrována CFC 180, exportována ve formátu *.csv do
prostředí MS Excel a následně vyhodnocena. K vyhodnocení je možné využít některý z komerčně
dostupných nástrojů pro zpracování dat např. softwarem DIADEM. Index prudkosti nárazu je potom
klasifikován na základě výsledné bezrozměrné hodnoty podle tabulky 3, ČSN EN 1317-2.

ASI t  

2

2

 ax   a y   az 
     
 aˆ   aˆ   aˆ 
 x  y  z

2

(7.3)

ASI  max ASI t 
āx, āy, āz

složky filtrovaného zrychlení měřeného v těžišti vozidla

ȃx, ȃy, ȃz

mezní hodnoty složek zrychlení podél os karoserie X, Y a Z

Pro cestující se zapnutými bezpečnostními pásy se obecně používají mezní zrychlení:

aˆ x  12 g

aˆ y  9 g

aˆ z  10 g

Graf 3 Průběh zrychlení v těžišti při zkoušce TB 21 (filtr CFC60)

47

Metodika ověřování silničních svodidel

Graf 4 Průběh hodnoty ASI při zkoušce TB 21

Obr. 55 - Vyhodnocení hodnot ASI v prostředí DIADEM

7.5

Nárazová rychlost teoretické hlavy - index THIV

Vyhodnocení rychlosti je také jedním ze základních výstupů, který je nutné ověřit a je přímo
požadován ČSN EN 1317. Jako vstupní hodnoty slouží naměřené hodnoty zrychlení na středovém
tunelu vozidla v bodě, který je teoreticky nejblíže těžišti vozu, a naměřená hodnota stáčivé rychlosti
vozidla kolem svislé osy procházející těžištěm. Dalším vstupním parametrem jsou vzdálenosti středu
teoretické hlavy od nejbližších ploch vnitřního vybavení vozidla a jeho těžiště.

Graf 6 Průběh úhlové rychlosti okolo osy z při zkoušce TB 21
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Data jsou v souladu s ČSN EN 1317 filtrována CFC 180, exportována ve formátu *.csv do prostředí
MS Excel a následně vyhodnocena, např. v prostředí DIADEM. Výsledná rychlost je uvedena v km/h.
Vstupní data zrychlení jsou stejná jako v případě vyhodnocení indexu ASI.

7.6

Deformace vozidla – index VCDI

Přesný a deformovatelný MKP model vozidla umožňuje přesné vyhodnocení deformace prostoru pro
posádku a stanovení indexu VCDI. Podle toho, kterou částí vozu probíhá náraz,se vyhodnocuje oblast
vozidla označená na obrázku č.46 jako RS nebo LS. Na obrázku jsou dále zobrazena místa, ve
kterých jsou měřeny rozměry vozidla před a po nárazu.

Obr. 46 - Popis měřených rozměrů při vyhodnocování VCDI
Rozsah deformace vozidla se po nárazu vyhodnotí podle ČSN EN 1317-1, 8.2.3. Výsledkem je
devítimístný index skládající se ze dvou abecedních a sedmi číselných znaků určujících míru
deformace v každé z oblastí, např. VCDI=RS0013000.
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8. Hodnocení výsledků simulace nad rámec požadavků
ČSN EN 1317-1, -2
Výhodou počítačové simulace nárazu proti fyzické zkoušce je také možnost důkladného studia
výsledků, měření jednotlivých veličin a hodnocení chování konstrukce. Takto důkladné možnosti
vyhodnocení nelze v praxi aplikovat, nebo by představovaly neúměrně vysoké náklady na vybavení
zkoušky. V simulacích mohou být nad rámec požadavků normy ČSN EN 1317 vyhodnocovány tyto
další veličiny:
- energetická bilance výpočtu (zpětná kontrola výpočtu);
- průběh napětí na konstrukci svodidla (napětí Von Mises);
- průběh kontaktní síly mezi vozidlem a svodidlem;
- průběh deformací jednotlivých prvků svodidla;
- míra plastické deformace jednotlivých prvků svodidla s přihlédnutím ke způsobu namáhání (tak/ tlak);
- zrychlení a průběh rychlosti na vozidle (středový tunel).

8.1

Energetická bilance výpočtu

Průběh jednotlivých složek energie představuje jeden ze základních kontrolních mechanismů
vlastního výpočtu. Ze zákona o zachování energie vyplývá, že celková energie (bez práce vnějších sil)
soustavy zůstává konstantní. Při simulaci nárazu dochází pouze k přeměně kinetické energie vozidla
ve vnitřní energii soustavy, neboť nedochází k jakýmkoliv vnějším silovým účinkům (pohon vozidla
atp.). Jednotlivé složky energií soustavy musí být v absolutních hodnotách správné (odpovídající
fyzikální podstatě děje) a jejich průběhy musí být hladké.
Specifický případ představuje tzv. „hourglass energie“, která nemá své fyzikální opodstatnění a je
pouze numerického charakteru. Objasnění tohoto pojmu přesahuje rámec této metodiky.
Zjednodušeně lze říci, že energie „hourglass“ má být v průběhu výpočtu minimální, maximálně však
do 5 % celkové energie.

Obr. 47 - Energetická bilance výpočtu zkoušky TB 32

8.2

Průběh napětí na konstrukci svodidla

Vyhodnocení průběhu napětí v konstrukci je důležitou součástí analýzy výsledků simulací. Zejména
při prvních simulacích je potřebné sledovat průběhy napětí v konstrukci a lokalizovat místa, kde
dochází k výraznému překročení hodnot meze kluzu, resp. pevnosti materiálu. V těchto místech je
třeba odlišit vliv MKP modelu (zjednodušení sítě, lokální špičky vlivem zjednodušené geometrie apod.)
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Pro jednoduchou orientaci ve výsledcích namáhání konstrukce je vhodné použít celkové napětí dle
teorie Von Mises (VM Stress).
Pro lokalizaci míst s potenciální poruchou je důležité sledovat jednotlivá hlavní napětí a míru plastické
deformace (plastic strain). Důvodem je odlišit působení namáhání v tahu resp. v tlaku a potvrdit, popř.
vyloučit možnost vzniku trhliny v daném místě.

Obr. 48 - Průběh napětí Von Mises v GPa při maximální deformaci ve 120 ms od začátku zkoušky

Obr. 49 – Kompletní MKP model nárazové zkoušky TB11 – vyhodnocení napětí VM ve
svodidle
V místech, která byla vyhodnocena jako potenciální místa vzniku trhlin, se doporučuje citlivě aplikovat
mechanismy eliminace elementů a provést opětovnou simulaci. Pro zpřesnění popisu tenzoru napětí
v daném místě je možné model lokálně upravit na objemové 3D prvky. Tento postup se doporučuje
použít nejméně pro podélné prvky svodidla (hlavní svodnice) a nosné sloupky, zejména v oblasti
uložení.
Takto nastavený výpočet již může predikovat výsledek i v případě, že dojde k oddělení části
konstrukce svodidla nebo k trhlinám.
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8.3

Průběh kontaktní síly mezi vozidlem a svodidlem

Maximální sílu mezi vozidlem a konstrukcí svodidla lze stanovit z grafu kontaktní síly. Tyto hodnoty je
možné porovnat s teoretickými návrhovými silami.

Obr. 50 - Průběh kontaktní síly mezi vozidlem a svodidlem
Při porovnání maximálních kontaktních sil zjištěných simulací a teoretickými návrhovými silami pro
málo poddajné svodidlo lze dojít k následujícímu závěrům.
Simulace vykazují vždy vyšší špičkové hodnoty kontaktní síly. S vyšší intenzitou nárazu (zk. TB 11,
31, 32, 51, 61 a 71) dochází k výraznému, až 100 % rozdílu.
U zkoušek s nižší intenzitou (zk. TB 21 a 22) jsou síly téměř srovnatelné. Podle výsledků ověřovacích
simulací je nutné zahrnout do úvah také velikost obrubníku, která má na velikost kontaktní síly výrazný
vliv.
V každém případě časový průběh kontaktní síly poskytuje velmi ucelený pohled na průběh nárazové
zkoušky. Je zde možné identifikovat sekundární nárazy, jejich intenzitu a např. dobu kontaktu vozidla.
To je důležité např. pro porovnávání jednotlivých vývojových variant konstrukce.
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9. Porovnání teoretických výsledků s výsledky zatěžovací
zkoušky
Porovnání výsledků simulace a reálné zkoušky je nejlepší možná zpětná vazba při sestavování
matematického modelu reálné zkoušky. V případě komplexních úloh jako např. u nárazu do svodidel
je tato zpětná vazba velmi nákladná. Je tedy logickou snahou náklady na reálné zkoušky
minimalizovat.
Přesto možnost porovnání základních aspektů simulace s reálnou nárazovou zkouškou je velmi
důležitá.

Obr. 51 - Vizuální porovnání výsledků počítačové simulace a reálné zkoušky TB 51
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Obr. 52 - Vizuální porovnání výsledků počítačové simulace a reálné zkoušky TB 81
Výše uvedené požadavky lze analyzovat z vysokorychlostních záznamů reálné zkoušky a jejich
porovnání s grafickými výstupy simulace. Pro přiměřenou přesnost porovnání se doporučuje záznam
s minimální frekvencí snímání f = 500 s-1.

9.1

Základní parametry pro srovnání výsledků simulace a fyzické zkoušky

Základní charakteristickou hodnotou systému je dynamický průhyb, který je definován
v ČSN EN 1317, a proto musí být jeho průběh validován. Rozdíl mezi maximální hodnotou
dynamického průhybu při fyzické zkoušce a simulací nemá být větší než 10 % z hodnoty naměřené
při fyzické zkoušce.
Pro hodnoty do 5 % lze uvažovat model z pohledu dynamického průhybu za validovaný. Hodnoty
odchylky v rozmezí od 5 do 10 % je nutné v závěrečné zprávě popsat a zdůvodnit, případně uvést
opatření ke zpřesnění simulace.
0-5% - validovaný model bez nutnosti vysvětlení;
5-10% - validovaný model s vysvětlením;
10% a víc – není validován (nutné provést opravu).
Při dynamickém průhybu se porovnává maximální dosažená deformace. Časový posun dosažení
maxima dynamického průhybu mezi reálnou zkouškou a numerickou simulací má být menší než 50
ms. Uvažuje se t = 0 ms jako okamžik prvního kontaktu vozidla se svodidlem.

9.2

Srovnání časové osy

Pro porovnání je důležité mít nastavené stejné snímkování reálného testu a simulace v obrázcích za
vteřinu. Porovnání je provedeno na podélné, příčné a svislé rovině, dále pak z pohybu vozidla a
stáčení. Numerická simulace je ověřená, pokud jsou splněny následující požadavky.
1/ Složky rychlosti musí být zaznamenány v průběhu celé zkoušky s max. odchylkou ±5 % a rychlostí
nárazu ±10 ms;
2/ Pokud má počáteční rychlost vozidla pouze podélnou složku, bude se porovnávat pouze na základě
globálních hodnot rychlosti.
Výchozím okamžikem pro porovnání simulace a záznamů z reálné zkoušky je okamžik prvního nárazu
do svodidla. Tento okamžik je jak v simulaci, tak na záznamu uveden jako t = 0 ms.Případný časový
posun je uváděn od tohoto bodu.
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9.3

Porovnání pracovní šířky a dyn. průhybu

Aby mohla být simulace nárazu vozidla do svodidel prokázána za ověřenou, musí být zhodnocen
stupeň porušení jednotlivých významných prvků svodidla, a to ve stejné časové posloupnosti jako při
reálné zkoušce. V praxi se deformace počítá od tuhé části konstrukce, která nebyla nárazem dotčená
(deformovaná), např. od díry pro šroub na konci nosníku.
Porovnání v případě ocelových svodidel
Pro porovnání velikosti pracovní šířky a dynamického průhybu ocelového svodidla musí být
zhodnocen stupeň porušení jednotlivých významných prvků svodidla, a to ve stejné časové
posloupnosti jako při reálné zkoušce. Jedná se zejména o podélné prvky svodidla (svodnice), šrouby
a ukotvení sloupků.
Porovnání v případě betonových svodidel
V případě betonového svodidla lze vyhodnocení omezit pouze na velikost dynamického průhybu a
případné porušení spojovacích členů. U betonových svodidel nelze vyhodnotit chování ukotvení,
nicméně simulace musí prokázat dostatečnou shodu nejenom v absolutní velikosti dynamického
průhybu, ale i ve velikosti průhybu na jednotlivých segmentech betonového svodidla, samozřejmě za
předpokladu odpovídající časové osy.

9.4

Porovnání dalších hodnot

Další významné parametry, které přispívají k lepšímu porovnání procesu validace, jsou maximální
hodnoty, resp. průběhy hodnot ASI, THIV a doby nárazu (doba kontaktu vozidla se svodidlem). Pojmy
jednotlivých kritérií jsou popsány v ČSN EN 1317. Pro osobní vozidla je stanovena tolerance těchto
hodnot, viz tabulka 15.
Tab. 15. - Hodnoty tolerance pro validaci ostatních parametrů modelu
Tolerance

Doba letu

ASI

± 3km/h

± 0,05s

THIV

± 3km/h

± 0,05s

Kromě výše uvedených základních parametrů musí vzájemné porovnání výstupů reálné zkoušky a
počítačové simulace zohledňovat :
-

Deformace nosných prvků svodidla;
Trhliny popř. oddělení některých prvků svodidla;
Chování svodidla v místě uložení;
Chování vozidla v průběhu nárazu a po nárazu;
Destrukci některé z pneumatik (pokud nastala);
Naklápění vozidla kolem podélné osy (chování zavěšení kol);
Destrukce hlavních částí vozu (vytržení náprav apod.);
Chování nákladu (pokud je součástí zkoušky).

Specifika pro betonová svodidla:
-

Porušení (oddělení) betonového segmentu;
Porušení spojovacích členů;
Koeficient tření mezi svodidlem a vozovkou;
Chování vozidla při a po nárazu (výjezdová plocha, převrácení atp.).

Pro tyto parametry nejsou udány žádné mezní tolerance pro úšpěšnou validaci modelu. Záleží na
přístupu každého uživatele a prioritách dané simulace.
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10.

Ověřování pravděpodobnostními metodami

10.1 Obecně
V této kapitole jsou uvedeny zásady pravděpodobnostního ověřování spolehlivosti konstrukcí
svodidel, které se opírají o zásady ČSN EN 1990, pravděpodobnostní modelové příručky [JCSS 2001]
a publikace [Holicky & Markova 2005]
Základní kroky při pravděpodobnostní analýze spolehlivosti nosného prvku svodidla jsou
1. zvolení vhodné funkce mezního stavu;
2. určení příslušné referenční doby;
3. stanovení základních veličin, jejich pravděpodobnostních modelů a modelových nejistot;
4. provedení analýzy citlivosti základních veličin;
5. výpočet ukazatelů spolehlivosti (index spolehlivosti , pravděpodobnost poruchy Pf);
6. porovnání vypočtených ukazatelů spolehlivosti s požadovanými směrnými hodnotami.

10.2 Zásady pravděpodobnostního ověřování
Zásady pravděpodobnostního ověřování konstrukcí jsou uvedeny v ČSN EN 1990 a ČSN ISO 2394.
POZNÁMKA: Podrobnější návody obsahuje příručka [JCSS 2001] zpracovaná výzkumnou organizací JCSS,
popř. další zdroje uvedené v bibliografii. Příručka JCSS uvádí zásady pravděpodobnostního ověřování konstrukcí,
pravděpodobnostní modely zatížení a materiálových vlastností. Příručka uvádí apriorní modely, které lze
aktualizovat na základě doplňujících znalostí o existující konstrukci.

Při pravděpodobnostním rozboru spolehlivosti konstrukce se nejprve sestaví funkce mezního stavu
G(X) pro vektor X základních veličin. Veličiny, které vstupují do funkce mezního stavu, jsou náhodné
veličiny nebo náhodná pole, jejichž charakteristiky lze popsat pomocí teorie pravděpodobnosti a
matematické statistiky. Předpokládá se, že je konstrukce spolehlivá, pokud platí nerovnost g(X)  0.
Pravděpodobnost poruchy Pf je dána vztahem
Pf =

 f ( x )dx

(10.1)

X
G ( X )0

kde fX(x) je sdružená hustota pravděpodobnosti pro realizaci vektoru x základních veličin. Dalším
ukazatelem spolehlivosti konstrukce je index spolehlivosti , který se definuje na základě
pravděpodobnosti poruchy Pf vztahem

 = -1(Pf)

(10.2)

kde  označuje distribuční funkci normálního rozdělení. Pravděpodobnost Pf a index spolehlivosti 
jsou zcela ekvivalentní ukazatele spolehlivosti. Vztah mezi pravděpodobností poruchy a indexem
spolehlivosti je patrný z tab. 10.1.
Tab. 10.1

Vztah mezi indexem spolehlivosti  a pravděpodobností poruchy Pf

Pf

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

10-7



1,3

2,3

3,1

3,7

4,2

4,7

5,2

V mnoha případech je možné funkci mezního stavu vyjádřit pro dvě základní veličiny X1 a X2 (pro
odolnost prvku R a účinky zatížení E) vztahem
g(R, E) = 0,

(10.3)

kde mez porušení má geometricky tvar přímky nebo křivky těchto dvou veličin.
Pravděpodobnost poruchy nosného prvku lze zapsat pomocí podmínky, že odolnost prvku R je menší,
než jsou účinky zatížení E
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Pf = P{ R – E  0}.

(10.4)

Pro spojitá pravděpodobnostní rozdělení veličin R a E lze pravděpodobnost poruchy stanovit na
základě vztahu


Pf =

 F R ( x ) f E ( x ) dx

(10.5)



kde FR je distribuční funkce odolnosti prvku R a fE je hustota pravděpodobnosti účinků zatížení E.
Pro určení ukazatelů spolehlivosti (pravděpodobnost poruchy Pf, index spolehlivosti ) se obvykle
používají tato pravděpodobnostní rozdělení (podrobněji viz 6.4):
– lognormální nebo Weibullovo rozdělení pro parametry odolnosti materiálu nebo konstrukce;
– normální nebo lognormální rozdělení pro rozměry konstrukce (jejich proměnnost bývá nízká,
obvykle se uvažují deterministicky);
– normální rozdělení pro vlastní tíhu a stálá zatížení;
– rozdělení extrémních hodnot, zejména pro klimatická zatížení (např. Gumbelovo nebo Weibullovo
rozdělení) a zatížení dopravou včetně zatížení nárazy.
Spolehlivost konstrukce svodidla lze řešit analyticky, např. přibližnými analytickými metodami (FORM,
SORM, metodou momentů), numerickými metodami integrace, simulačními metodami (Monte Carlo s
využitím různých technik) nebo také kombinacemi těchto metod.
POZNÁMKA: Pro uživatele jsou k dispozici některé softwarové produkty, např. Comrel, Ansys, Felix, Atena,
Permas, Diana.

10.3 Kombinace zatížení
Pro kombinace zatížení v pravděpodobnostních analýzách spolehlivosti lze použít Turkstrovo pravidlo,
viz ISO 2394, [Turkstra 1970, Melchers 1999], ze kterého také vychází kombinační pravidla v
Eurokódech.
Extrémní hodnota X kombinace dvou zatížení X1 a X2 v referenční době tref (může být rovna zbytkové
době životnosti konstrukce) se stanoví jako
max X = max [(max X1 + X 2 ); ( X 1 + max X2)]

(10.6)

kde se při ověřování konstrukce aplikuje kombinace extrémní hodnoty jedné (hlavní) proměnné
veličiny max Xi s příslušnou hodnotou druhé proměnné veličiny (vedlejší) X j . Toto pravidlo lze rozšířit
pro více než dvě zatížení, popř. pro účinky zatížení. Pro n zatížení v referenční době tref lze obdobně
zapsat
max X = max(max Xi +

n

 X j ), j  i, i = 1, … n
j 1

(10.7)

POZNÁMKA: Alternativně je možné použít pro kombinace zatížení Ferry Borghes-Castanhetův model, viz např.
ČSN ISO 2394.

10.4 Pravděpodobnostní modely základních veličin
10.4.1 Pravděpodobnostní modely zatížení
10.4.1.1 Všeobecně
Model zatížení obvykle popisuje několik vlastností zatížení, jakými jsou velikost, působiště, směr a
doba trvání zatížení. V některých případech je nezbytné brát v úvahu korelaci různých vlastností.
Zatížení lze vyjádřit vztahem
F = (F0, W)

(10.8)

kde (.) je vhodná funkce, F0 základní veličina zatížení a W převodní součinitel.
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Veličina F0 přímo souvisí s jevem, které zatížení vyvolává a které má být na konstrukci nezávislé.
Například veličina F0 může být pro vlastní tíhu určena na základě rozměrů a objemové tíhy, v případě
větru základním tlakem větru.
Převodní součinitel W se používá k transformaci určitého základního zatížení do účinku zatížení, které
na konstrukci působí. Pro tlak větrem tak například převádí součinitele expozice základní tlak větru na
zatížení konstrukce svodidla a s ní integrovanou protihlukovou stěnou; jeho velikost závisí např. na
tvaru a orientaci konstrukcí.
V obvyklých případech se časová závislost zatížení zahrnuje do veličiny F0, zatímco W lze považovat
za časově nezávislé. Poznamenáme, že každé zatížení může mít několik proměnných F0 i W.
Pro popis časově závislých modelů zatížení lze použít
a) spojité procesy,
b) náhodné sekvence,
c) pulsové procesy s náhodnými intervaly,
d) stupňovité procesy s náhodnými intervaly,
e) stupňovité procesy s pevnými intervaly.
Příklady modelů zatížení a) až d) jsou schematicky ukázány na obr. 6.1.

Obr. 10.1 Znázornění modelů zatížení
6.4.1.2 Pravděpodobnostní modely pro vlastní tíhu a stálá zatížení
V porovnání s dalšími druhy zatížení jsou nejistoty související se stanovením velikosti vlastní tíhy
obvykle malé. Při určování modelu vlastní tíhy se berou v úvahu nejistoty dané proměnností
materiálových vlastností konstrukčních prvků, proměnností mezi jednotlivými prvky nebo částmi
konstrukce.
Časovou proměnnost vlastní tíhy nosných částí konstrukce lze obvykle zanedbat. U nenosných prvků
se však mohou zatížení od vlastní tíhy během životnosti stavby měnit. Tyto změny mohou ovlivnit
velikost a prostorové uspořádání zatížení. Možnými zdroji nejistot jsou odchylky vlastní tíhy vlivem
nehomogennosti materiálů nebo výrobků, variability rozměrů, vlivů prostředí (např. proměnlivá vlhkost)
nebo například přidáním nových, neplánovaných ochranných vrstev.
Pro pravděpodobnostní modelování vlastní tíhy se obvykle používá normální rozdělení.
Variační koeficienty objemové hmotnosti pro ocel a beton jsou uvedeny v tab. 10.2 podle [JCSS
2001].
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Tab.10.2 Variační koeficient objemové hmotnosti pro ocel a beton
Materiál

Variační koeficient

Ocel

0,01

Beton

0,04 (obyčejný beton)

POZNÁMKA: Na přesnost určení vlastní tíhy železobetonového prvku může mít podstatný vliv nejistota spojená
se skutečnou velikostí průřezové plochy a proměnnost objemové tíhy, zatímco délku prvku lze považovat téměř
za konstantní.

6.4.1.3 Pravděpodobnostní modely klimatických zatížení
Při stanovení pravděpodobnostních modelů klimatických zatížení (vítr, sníh, námraza, teplota) lze
postupovat podle zásad ČSN EN 1990 a příslušných částí ČSN EN 1991.
Při odvození pravděpodobnostních modelů klimatických zatížení lze v případech, kdy je možné
klimatické zatížení uvažovat jako zatížení kvazistálé, vycházet z charakteristických hodnot zatížení
určených v souladu s ČSN EN 1990.
Pravděpodobnostní rozdělení klimatického zatížení a statistické charakteristiky (průměr, směrodatná
odchylka, variační koeficient) lze stanovit na základě vyhodnocených hydrometeorologických měření.
Pokud nejsou k dispozici další informace, je možné předpokládat, že pro zatížení větrem nebo dalšími
klimatickými zatíženími lze použít Gumbelovo rozdělení (obvykle se uplatňují roční maxima).
Doporučené vztahy pro stanovení p-kvantilů zatížení větrem a teplotou jsou uvedeny v ČSN EN 19911-4 a ČSN EN 1991-1-5.
Následující postup stanovení apriorních modelů zatížení větrem vychází z Gumbelova rozdělení a
z doporučení o variabilitě klimatických zatížení podle podkladových materiálů CEN/TC 250
(podrobnější informace jsou uvedeny např. ve skriptech [Holický 2005]).
Pro výpočet kvantilu xp Gumbelova rozdělení lze zapsat vztah
xp = xmod – 1/c ln(– lnp) ≈  – (0,45 + 0,78 ln(– ln(p))) 

(10.9)

kde modus xmod a parametr c se získají ze vztahů
xmod =  – 0,577
c=/(

6/

(6.10)

6 )

(10.11)

U Gumbelova rozdělení lze jednoduše upravit distribuční funkci původního rozdělení (x) s průměrem
 a se směrodatnou odchylkou  (např. pro 1 rok), na distribuční funkci N(x) s průměrem N a se
směrodatnou odchylkou N pro popis maxima souborů o N-násobném rozsahu (např. pro 50 let), než
byl rozsah původního souboru. Pro průměr N a směrodatnou odchylku N maxima souborů o N
násobném rozsahu platí

N =  + lnN / c =  + 0,78 lnN , N = 

(10.12)

Průměr se tedy proti původnímu souboru zvětšuje a směrodatná odchylka se nemění. Pro
předpokládané variační koeficienty lze vypočítat poměry mezi charakteristickou a průměrnou
hodnotou klimatického zatížení.
Příklad pravděpodobnostního modelu zatížení větrem je pro padesátiletá a roční maxima uveden
v tab. 6.3 za předpokladu variačního koeficientu ročních maxim V = 0,4. Tento model zatížení větrem
lze použít jako apriorní rozdělení.
V případě znalostí dalších informací se tyto modely zatížení mohou dále zpřesňovat, např.
prostřednictvím Bayesovských metod.
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Tab. 10.3
Zatížení

Typ rozdělení

Pravděpodobnostní model zatížení větrem
Průměr

Směrodatná odchylka

Var. koeficient





V

Vítr – 1-letý

GU

0,5 Wk

0,4 W

0,4

Vítr – 50-letý

GU

0,77 Wk

0,2 W

0,2

10.4.1.4 Pravděpodobnostní modely zatížení silniční dopravou
Pro stanovení pravděpodobnostních modelů zatížení dopravou pro ověřovanou konstrukci je výhodné
mít k dispozici vyhodnocená měření skladby dopravy a její intenzity na uvažované komunikaci. Tyto
údaje se použijí pro sestavení pravděpodobnostních rozdělení zatížení dopravou pro uvažovanou
referenční dobu.
Pro pravděpodobnostní model zatížení dopravou lze použít Gumbelovo rozdělení, s průměrnými
hodnotami rovnými charakteristickým hodnotám podle modelu LM1 a s variačními koeficienty
uvedenými v tab. 10.4.
Tab. 10.4
Zatížení LM1

Pravděpodobnostní model LM1 pro referenční dobu 1 rok

Typ rozdělení

Průměr

Směrodatná odchylka

Var. koeficient





V

TS

GU

Qk

0,1Q

0,1

UDL

GU

0,77 Qk

0,02q

0,02

POZNÁMKA 1: Pokud by bylo potřebné uvážit podrobnější modely zatížení dopravou, lze např. postupovat
podle zásad technických zpráv [Report 101, Report 291]. Pravděpodobnostní modely JCSS pro zatížení
dopravou se nyní připravují.
POZNÁMKA 2:

Rozdělení četností zatížení u různých typů těžkých vozidel jsou uvedena v [Report 101].

Modelové nejistoty pro stanovení účinku zatížení dopravou se určí podle 10.4.2.
10.4.1.5 Pravděpodobnostní modely vlivů prostředí
Pravděpodobnostní modely účinků prostředí musí být založeny na vhodných fyzikálních modelech.
Tyto modely však pro danou konstrukci obvykle nelze přímo použít. Musí se aktualizovat pro konkrétní
prostředí s ohledem např. na intenzitu provozu, umístění konstrukce svodidla, na jeho okolí (např.
v blízkosti vodního toku, v oblasti pod mostem nebo v otevřeném terénu.
Zásady pro stanovení modelů vlivů prostředí jsou uvedeny v ČSN ISO 13823, která je pro podmínky v
ČR doplněna o ČSN 73 0043.
10.4.1.6 Pravděpodobnostní modely mimořádných nárazových zatížení
Obecný model pro zatížení nárazem podle příručky pravděpodobnostních modelů [JCSS 2001]
zahrnuje (viz obr. 10.2):
–

těleso, které potenciálně může narazit do konstrukce (např. železniční nebo silniční vozidla) a
které se pohybuje v určité vzdálenosti vzhledem k ose dopravní dráhy;

–

výskyt lidské nebo mechanické chyby, jež může vést k odchýlení vozidla od zamýšleného
směru, tento jev se popisuje pomocí Poissonova rozdělení;

–

směr tělesa po počáteční chybě, jež závisí na vlastnostech tělesa a prostředí;
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náraz tělesa do konstrukce, kinetická energie tělesa se při nárazu částečně přemění do
pružnoplastické deformace, popř. dojde k porušení nosných prvků a narážejícího vozidla.

–

Průběh vyjetí silničního vozidla z vozovky se popisuje pomocí modelu opuštění dráhy a modelu
zpomalení rychlosti (používá se Poissonovo rozdělení). Na základě statistických údajů a výpočtu
pravděpodobnosti nárazu do konstrukce lze odvodit návrhovou hodnotu mimořádného zatížení.
Předpokládá se, že nosný prvek je umístěn v blízkosti vozovky nebo železniční tratě. Jestliže vozidlo
jedoucí po vozovce rychlostí v opustí v kritickém místě svou zamýšlenou dráhu, narazí do konstrukce
svodidla nebo jiného nosného prvku. Velikost mimořádného zatížení závisí na vzdálenosti konstrukce
od vozovky, na směru nárazu (úhlu), na počáteční rychlosti vozidla, na jeho charakteristických
vlastnostech (např. na jeho velikosti, hmotnosti, tuhosti) a na topografických vlastnostech terénu mezi
silnicí a konstrukcí. V některých případech zde mohou být překážky nebo výškové rozdíly.
Ve většině zemí jsou dostupné statistické údaje pro různé druhy silnic, zvláště pro dálnice. Podle
[JCSS 2001] je pravděpodobnost opuštění dálnice asi 10-7 na vozidlo a km. V závislosti na místních
podmínkách se mohou vyskytnout ve skutečnosti vyšší i nižší hodnoty. Hlavními charakteristikami
popisujícími pohyb vozidla v bodě opuštění dráhy jsou jeho počáteční rychlost v0 a směrový úhel .
Není prokázána vzájemná závislost mezi v0 a  v případě přímých úseků vozovky. Směrový úhel  se
mění od 0° do 30° až 40.
Rychlost vozidla na vozovce závisí na typu vozovky, hmotnosti vozidla, místních podmínkách a
intenzitě provozu v daném čase. Ve všech zemích jsou k dispozici statistické údaje.
Omezíme-li se na přímou trať, vozidlo zpravidla za bodem opuštění dráhy zpomalí v důsledku
nerovnosti terénu, překážek nebo zásahem řidiče. Předpokládá se, že si vozidlo udrží směr. Pro
rovnoměrné zpomalení lze rychlost a vzdálenost r vypočítat jako funkci času t
v(t) = v0 – at
r(t) = v0 t -

1 2
at
2

(10.13)

Oba vztahy platí pro v(t)  0. Jestliže z rovnic (10.12) a (10.13) vyloučíme čas t, získáme rychlost
v jako funkci vzdálenosti r
v(r) =
kde r =

(v 02  2ar )

pro 2 ar  v02

(10.14)

d 2  x2

(10.15)

a kde x = r cos je vzdálenost vozidla od překážky (např. pilíř nebo svodidlo) znázorněná na obrázku
10.2. Zpomalení „a“ se doporučuje uvažovat jako náhodnou veličinu s lognormálním rozdělením
s průměrem 4 m/s2 a s variačním koeficientem 30 %. To znamená, že v 90 % případů je možné
předpokládat, že se zpomalení pohybuje v rozmezí mezi 2 až 7 m/s 2.

xx

x


Q

těleso

Q

B

y

konstrukce



r

Obr. 10.2 Pravděpodobnostní model kolize podle JCSS.
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Kombinací „modelu opuštění vozovky“ a „modelu zpomalení rychlosti“ je možné vypočítat (přibližnou)
pravděpodobnost nárazu vozidla do nosného prvku, jak ilustruje obr. 10.2.
Pravděpodobnost srážky vozidla pohybujícího se ve směru x za předpokladu lidské chyby nebo
mechanické poruchy vzniklé na ploše o rozměru [dx,dy] s konstrukcí lze vypočítat na základě vztahu
Pf (x, y) fs(y) dy (x, t) dx

(10.16)

kde
fs(y) je hustota pravděpodobnosti polohy vozidla ve směru osy y;
Pf(x,y) je pravděpodobnost poruchy konstrukce za předpokladu vzniku mechanické závady nebo
lidské chyby v bodě (x, y);
(x,y) je souřadnicový systém; souřadnice x sleduje osu dopravní dráhy, souřadnice y představuje
vzdálenost vozidla od osy dráhy; konstrukce, jež může být potenciálně zasažena vozidlem, je
umístěna v bodě se souřadnicemi x = 0 a y = d;

(x, t) intenzita poruchy jako funkce souřadnice x a času t. Délková závislost vyjadřuje vliv umístění
vozidla vzhledem k ose dráhy, přímý nebo zakřivený tvar dráhy. Časová závislost zahrnuje vliv
ročních období, denní doby.
Pravděpodobnost poruchy konstrukce v časovém období T lze vyjádřit vztahem
Pf(T) = 1 – exp{  n( t ) ( x , t ) Pf (x, y) fs(y) dx dy dt }

(10.17)

kde n(t) je počet pohybujících se vozidel za jednotku času, popř. pro malé pravděpodobnosti a
konstantních veličinách n a 
Pf(T) = n T   Pf ( x , y )fs ( y )dydx

(10.18)

kde
T je uvažované časové období;
n je počet pohybujících se vozidel za jednotku času (intenzita dopravy).
Při nárazu dochází k interakci mezi vozidlem a konstrukcí. Pokud se vozidlo nahradí modelem
elastického prutu o tuhosti k a hmotnosti m, lze vyjádřit maximální možnou sílu interakce
F=v

(10.19)

mk

kde
v je rychlost vozidla při nárazu. Vztah dává maximální velikost pro vnější zatížení, nejsou zde zahrnuty
dynamické účinky. Na základě vztahu (10.8) lze pro zatížení F odvodit distribuční funkci
P{F  X} = 1 - exp{-  n  P [ v ( xy ) km ]  X] fs(y)dx dy dt}

(10.20)

kde vc (x,y) je rychlost vozidla při nárazu, za předpokladu jeho počáteční poruchy v bodě (x,y).
Pro malé pravděpodobnosti lze zapsat vztah





P{F  X} = Pf(T) = nT  P v km  X fs(y) dy dx

(10.21)

Pokud zanedbáme proměnnost ve směru osy y, lze zapsat distribuční funkci rozdělení
pravděpodobností nárazové síly
P{F X}= n T  x P[ km( v 2  2 a r )}  X]

(10.22)

kde
N

je počet vozidel za jednotku času;

T

je uvažované časové období;



je pravděpodobnost, že vozidlo opustí dráhu na jednotku délky;

x

je úsek komunikace, kde lze očekávat kolizi;

v0

je rychlost vozidla při opuštění dráhy;
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a

zpomalení vozidla;

r

je d/sin – vzdálenost bodu, ve kterém vozidlo opustí komunikaci k bodu nárazu;

d

je vzdálenost konstrukce k silnici;



je úhel mezi směrem kolize a dráhou,

x je pravděpodobnost, že projíždějící vůz opustí komunikaci v intervalu x, což lze aproximovat
vztahem

x = b/sin  

(10.23)

Hodnota veličiny b závisí na rozměrech konstrukce. Pro malá tělesa, jako jsou sloupy, vyplývá
minimální hodnota b ze šířky vozidla, b  2,5 m.
Teoretické modely základních veličin pro pravděpodobnostní výpočet nárazových sil jsou uvedeny
v tab. 10.5.

Tabulka 10.5 – Teoretické údaje pro pravděpodobnostní výpočet nárazových sil
Veličina


Název

Rozdělení
pravděpodobností

Průměr

Směrodatná odchylka

– dálnice a silnice

lognormální

80 (km/h)

10 (km/h)

– místní komunikace

lognormální

40 (km/h)

8 (km/h)

– uzavřené plochy

lognormální

15 (km/h)

5 (km/h)

– budovy s hromadnými garážemi

lognormální

5 (km/h)

5 (km/h)

lognormální

(m/s2)

rychlost vozidla

a

zpomalení

m

hmotnost nákladního vozidla

m
k

4

1,3 (m/s2)

normální

20 (t)

12 (t)

hmotnost osobního vozidla

–

1 500 (kg)

–

tuhost vozidla

–

300 (kN/m)

–

10.4.2 Pravděpodobnostní modely materiálových vlastností
Pro pravděpodobnostní modely materiálových vlastností se obvykle používá normální, lognormální
nebo Weibullovo rozdělení. Pokud je známa charakteristická hodnota materiálové vlastnosti a její
variační koeficient, pak lze průměr materiálové vlastnosti X stanovit na základě její charakteristické
hodnoty Xk a variačního koeficientu VX podle vztahu

X = Xk/(1 – 2 VX)

(10.24)

Modely materiálových charakteristik pro beton a výztuž jsou uvedeny v tab. 10.6.
POZNÁMKA: Vztah (10.13) byl ověřen na základě experimentálních dat. Například pro ocel třídy S 235 lze pro
variační koeficient 0,07 určit průměr 280 MPa.

Tab. 10.6

Pravděpodobnostní modely materiálových vlastností

Materiálové
charakt.

Název
veličiny

základní

Ocel

Mez kluzu výztuže

fy

MPa

Beton

Pevnost v tlaku

fc

MPa

Sym.

Jedn.

Rozdělení

Var. koeficient

Průměr

VX

X

LN

0,07 - 0,08

Xk/(1 – 2 VX)

LN

0,10 - 0,15

Xk/(1 – 2 VX)

X

Podrobnější pravděpodobnostní modely materiálových vlastností jsou uvedeny v příručce [JCSS
2001].
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10.4.2 Pravděpodobnostní modely geometrických vlastností
10.4.3.1 Rozměry konstrukce
Rozměry existující konstrukce se musí stanovit měřením a zjistit odchylky od nominálních hodnot
uvedených v projektové dokumentaci. Pokud jsou odchylky vnějších rozměrů významné, musí se
statisticky vyhodnotit.
Pro modely geometrických rozměrů se obvykle používá normální rozdělení.
Pro stanovení pravděpodobnostních modelů rozměrů lze vycházet z informací a zásad příručky [JCSS
2001].Geometrickou odchylku rozměru X nosného prvku lze vyjádřit statistickými charakteristikami
jeho odchýlení Y od nominální hodnoty Xnom vztahem
Y = X – Xnom

(10.25)

10.4.3.2 Krycí vrstva výztuže
Pro pravděpodobnostní model krycí vrstvy výztuže lze často použít beta rozdělení s průměrem ,
směrodatnou odchylkou , s dolní mezí a a horní mezí b.
V některých případech může být také vhodné použít pro pravděpodobnostní model krycí vrstvy
výztuže lognormální rozdělení s počátkem v nule nebo gama rozdělení.
Pro modelování účinné výšky průřezu se obvykle používá normální rozdělení.

10.4.3 Modelové nejistoty
10.4.4.1 Úvod
Podle charakteru existujícího mostu, prostředí a provozu se mohou uplatňovat různé druhy nejistot,
jejichž význam se může v jednotlivých případech značně lišit. Tyto nejistoty zpravidla zahrnují
–

přirozené náhodnosti zatížení, účinků prostředí, vlastností materiálů i geometrických údajů,

–

statistické nejistoty v důsledku omezeného rozsahu dostupných dat při hodnocení existujících
konstrukcí,

–

nejistoty výpočetních modelů v důsledku zjednodušení skutečných podmínek,

–

hrubé chyby při provozu, inspekcích, udržování a opravách mostů.

Pořadí v tomto výčtu zhruba odpovídá klesajícímu rozsahu současných poznatků a teoretických
prostředků k popisu a rozboru nejistot. Přirozené náhodnosti a statistické nejistoty, které nelze nikdy
zcela odstranit, lze poměrně dobře popsat dostupnými prostředky teorie pravděpodobnosti a
matematické statistiky.
Pro modelování různých typů nejistoty se do pravděpodobnostních analýz proto zavádějí součinitele
modelových nejistot účinku zatížení a odolnosti konstrukce.
Modelové nejistoty pro odolnost konstrukce KR, resp. pro účinky zatížení KE popisují poměr mezi
skutečnou odolností a modelem odolnosti KR, resp. mezi skutečným účinkem zatížení a modelem
účinku zatížení KE.
10.4.4.2 Modelové nejistoty odolnosti
Pro součinitele modelových nejistot pro odolnost KR lze rozlišit dílčí složky KR1 pro přesnost
výpočetního modelu, KR2 pro nejistoty při stanovení významných veličin odolnosti a KR3 pro nejistoty
v přesnosti určení vlastností materiálů existujících mostů. Obvykle se pro jejich modelování uplatňuje
lognormální rozdělení s počátkem v nule.
Variační koeficient modelových nejistot pro odolnost VKR lze stanovit
2
2
2
VKR  VKR
1  VKR 2  VKR 3  21VKR1   2VKR 2  3VKR 3 
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kde VKRi jsou příslušné variační koeficienty jednotlivých složek součinitele modelových nejistot pro
odolnost. Hodnoty variačních koeficientů VKRi a korelačních koeficientů KRi jsou uvedeny v
následujících tab. C.6 až C.8, vycházejí z doporučení dokumentu [Report 291].
POZNÁMKA: V případě stanovení odolnosti ve smyku založeném na analytických modelech v Eurokódech se
doporučuje uvažovat VKR1 ≥ 0,2.

Průměr modelové nejistoty odolnosti se pro různé typy namáhání stanoví z výsledků zkoušek.
POZNÁMKA: Pokud nejsou výsledky měření k dispozici, lze v případě stanovení odolnosti analytickými postupy
podle Eurokódů uvažovat následující průměry modelových nejistot KR: 1,1 pro ohyb, 1,2 pro tlačené prvky a 1,4
pro smyk.

Tab. 10.6
Přesnost
výpočetního
modelu

Variační a korelační koeficient pro přesnost výpočetního modelu.

Popis

Variační
koeficient
VKR1

Korelační
koeficient

0,04

-0,3

KR1

- jednoduché modely jednoduchých konstrukcí
Velmi dobrá

- modely založené na teorii 2. řádu
- modely ověřené na skutečné konstrukci
- pokročilé modely pro významné náhodné veličiny

Dobrá

- modely běžně používané v praxi

0,06

0

Malá

- velmi zjednodušené modely

0,09

0,3

Tab. 10.7
Nejistoty
stanovení
významných
veličin
odolnosti
Nízké
Střední
Vysoké

Variační a korelační koeficient nejistot stanovení významných veličin odolnosti.

Popis

- pevnost betonu stanovena z velkého množství zkoušek
- mez kluzu oceli stanovena na základě zkoušek
- pevnost betonu stanovena z omezeného množství zkoušek
- mez kluzu oceli popsána např. modely z odborné literatury
- pevnost betonu popsána např. modely z odborné literatury

Variační
koeficient
VKR2

Korelační
koeficient

0,04

-0,3

0,06

0

0,09

0,3

KR2

Tab. 10.8

Variační a korelační koeficient nejistot v klasifikaci materiálu.

Nejistoty
klasifikace
materiálu

Popis

Variační
koeficient
VKR3

Korelační
koeficient

Nízké

klasifikace na základě
skutečného stavu

0,04

-0,3

Střední

klasifikace na základě projektové dokumentace a pokud
nejsou pochyby o provedení mostu v souladu s projektovou
dokumentací

0,06

0

Vysoké

klasifikace na základě odborného odhadu nebo z neúplné
projektové dokumentace

0,09

0,3

10.4.4.3

zkoušek

Modelové nejistoty účinků zatížení
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Statistické charakteristiky modelových nejistot pro účinky zatížení KE podle příručky [JCSS 2001] a
pracovních materiálů JCSS jsou uvedeny v tab. 10.9.
Tab. 10.9

Statistické charakteristiky modelových nejistot pro účinky zatížení.
Průměr

KE

Variační koeficient
VKE

Smykové síly v deskách

1

0,10

Momenty v deskách

1

0,20

Napětí ve 2D a 3D tělesech

1

0,05

Účinek zatížení

10.5 Zásady ověřování spolehlivosti konstrukčního systému
10.5.1 Obecně
Při pravděpodobnostním ověřování spolehlivosti konstrukcí se nejprve analyzuje spolehlivost a
chování jednotlivých nosných prvků. Uvažuje se, že každý mezní stav je vztažený k jednomu způsobu
porušení nosného prvku.
Mostní konstrukce jsou složeny z celé řady nosných prvků a u každého z nich může být potřebné
ověřovat více možných způsobů porušení.
Je možné rozlišit dva základní systémy, které jsou uvedeny na obr. 10.3:
–

sériový systém Pf,sys = P{E1  E2  ..  En}

–

paralelní systém Pf,sys = P{E1  E2  ..  En}

kde Ei je i-tý jev odpovídající poruše i-tého prvku.

E1
E2

E1

E2
Obr. 10.3 Znázornění sériového a paralelního uspořádání dvou prvků v konstrukci

10.5.2 Sériový systém
V sériovém systému jednotlivých prvků vede porucha libovolného z nosných prvků k poruše celého
systému. Pravděpodobnost, že nenastane porucha žádného z n prvků v sériovém systému, se stanoví
ze vztahu
n

Pf = (1 – Pf1)(1 – Pf2)(1 – Pf3) ... (1 – Pfn) =  ( 1  Pfi )

(10.27)

i 1

Pravděpodobnost poruchy celého systému se stanoví
n

n

i 1

i 1

Pf = 1 –  ( 1  Pfi ) ≈  Pfi

(10.28)

kde součet pravděpodobností je platný jen pro malé pravděpodobnosti poruchy.
POZNÁMKA: Pravděpodobnost poruchy vzrůstá se zvětšujícím se počtem nosných prvků a značně závisí na
pravděpodobnosti poruchy nejméně spolehlivého prvku.
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10.5.3 Paralelní systém
V paralelním systému jsou prvky spojeny paralelně. K poruše celého systému vede porušení všech
prvků. Pravděpodobnost poruchy v paralelním systému n prvků se stanoví podle vztahu
n

Pf = Pf1Pf2 Pf3 ... =  Pfi

(10.29)

i 1

10.6 Pravděpodobnostní postupy ověřování s použitím SMKP
Schéma využití pravděpodobnostních metod pro návrh svodidla je uvedeno na obr. 10.4.
Stanovení zatížení
- stálá
- proměnná
- mimořádná

Stanovení odolnosti
- materiálové vlastnosti
- geometrie
- modelové nejistoty

Určení kritického mezního stavu deterministickou analýzou
Volba směrné úrovně spolehlivosti

Modelování základních veličin – pravděpodobnostní modely pro
zatížení a materiálové vlastnosti
Úprava požadavku na
úroveň zadržení

Zvýšení odolnosti
Výpočet indexu spolehlivosti

 ≥ t

Splněno  ≥ t ?

Konečný návrh svodidla

Citlivostní
analýza

 < t
Dodatečné
informace

Obr. 10.4 Schéma ověřování spolehlivosti svodidla
Pro pravděpodobnostní analýzy konstrukcí, které jsou namáhány nárazovými silami, lze použít
stochastickou metodu konečných prvků (SMKP), která je dnes již obsažena v některých
specializovaných softwarech. Patří sem např. Diana, Ansys a Atena, které umožňují v analýzách
uvažovat s náhodnými vlastnostmi základních veličin. Tyto vlastnosti základních veličin jsou v čase a
prostoru proměnné, takže je potřebné uvážit při řešení stochastické funkce. Funkce mezního stavu
nelze přímo formulovat, jsou potřebné uvažovat v implicitním tvaru. Dynamické procesy se většinou
uvažují o deterministickém tvaru, avšak s náhodnou amplitudou. Působení nárazových sil je možné
modelovat na základě teorie náhodného kmitání. Teoretická řešení jsou uvedena v různých literárních
zdrojích, např. v (Babitsky 1998, Bayer 2006, Haldar 2010).
Použití metody SMKP společně s pravděpodobnostními postupy je obvykle značně náročné na
strojový čas. Pravděpodobnostní modely základních veličin, které vstupují do analýz, je potřebné
aktualizovat s využitím experimentálních dat pro konkrétní typ svodidla a použité materiály, při řešení
aktualizací se obvykle uvažují Bayesovské postupy.
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Pro značnou náročnost celého řešení se proto obvykle přistupuje k některým zjednodušením, kdy se
převádějí stochastické náhodné funkce na řešení problému s náhodnými veličinami pro zatížení, pro
materiálové a geometrické vlastnost i modelové nejistoty.
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Příloha A.

Ověřování svodidel v softwaru Virtual
Performance Solution

1. Úvod
V této příloze je popsán praktický příklad simulace nárazu do svodidel v softwaru virtual performance
solution (VPS). Jeho explicitní řešič PamCrash solver je určen pro nelineární dynamické děje s
vysokou mírou přetvoření (typický případ crash testu). Uvedené postupy lze zobecnit a použít na
jakýkoliv komerčně dostupný software umožňující řešení nelineárních dynamických úloh (LS Dyna,
Abaqus, Ansys atd.).
Pro sestavení simulace nárazové zkoušky v prostředí VPS lze doporučit postupy popsané v hlavní
části metodiky. V této příloze jsou popsány základní postupy a konkrétní podmínky pro prostředí
VPS 9.5 a solver PAM-Crash verze 2013.
Jako ukázkový případ simulace nárazové zkoušky byla vybrána zkouška osobním vozidlem TB11 do
ocelových mostních svodidel.

Obr. A.1 – Model nárazové zkoušky v prostředí VPS
Všechny komponenty simulace, jako jsou vozidlo, svodidlo, silnice s obrubníkem, posádka apod., jsou
pro lepší orientaci a manipulaci vloženy do prostředí jako sub-modely. Vozidlo s osádkou se postaví
do polohy těsně před prvním kontaktem se svodidly, a to tak, aby jeho rychlost, poloha těžiště a úhel
nárazu odpovídal požadavkům předpisu ČSN EN 1317. Strom vložených komponent do simulace, viz
obr. A2.

Obr. A.2 – Struktura modelu
Délka celé simulace nárazu byla nastavena v počáteční fázi na 800 ms (RUNEND), což se později
ukazuje jako dostatečné.
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2. Model osobního vozu pro zkoušku TB11
Pro simulace se využije vozidlo popsané v čl. 4.11. Před samotnou simulací nárazové zkoušky je
nutné vozidlo dovážit a nastavit polohu těžiště podle požadavků předpisu ČSN EN 1317-2. Vozidlo pro
jednoduchost nebylo vybaveno figurínami ani žádnými systémy pasivní bezpečnosti. Pro účely
vyhodnocení dle ČSN EN1317 je nutné definovat body pro měření zrychlení a pro určení parametrů
THIV a ASI. Jedná se o body typu Nodal Time History (NTH) v místech těžiště, hlavy řidiče, hlavy
spolujezdce a poblíž středového tunelu. Na obrázku A.3. jsou naznačeny polohy těchto bodů.

Obr. A.3 – Model vozidla pro zkoušku TB11 s naznačenou polohou akcelerometrů
Model vozidla bylo nutné doplnit o charakteristiky tuhosti reálných pružin. Tyto charakteristiky byly
upraveny (úprava tuhosti +/- 10%) v rámci presimulace a takto použity ve vlastní simulaci nárazové
zkoušky.

Obr. A.4 – Definice charakteristiky zadní pružiny v prostředí VPS
V simulaci nebyla uvažována ztráta tlaku vlivem proražení pneumatiky. Po celou dobu simulace je u
všech pneumatik nastaven tlak funkcí Pressure Face (PREFA) na konstantní hodnotu 250 kPa.
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Obr. A.5 – Průběh tlaku pneumatiky v průběhu simulace
Vzájemné spojení kol a podvozku je realizováno pomocí kinematické vazby MTOJNT – REVOLUTE.
Kola mají definovanou počáteční úhlovou rychlost (INVEL, VANX0= 0,09415) odpovídající nárazové
rychlosti vozu na dynamickém poloměru pneumatiky. Kola mají také definovanou počáteční posuvnou
rychlost stejně tak jako zbytek vozidla (INVEL, VELX0 = 27,78 m/s). Celková hmotnost vozidla včetně
přidaných hmotností je 910 kg.
POZNÁMKA: Pro definici kinematické vazby je nutné vytvořit lokální souřadnicový systém (FRAME). V tomto
lokálním systému je potom nutné zadávat posuvnou rychlost a obvodovou rychlost kola. Je možné, že osa
posuvné rychlosti v lokálním souřadném systému nebude odpovídat globální (ve kterém je definována posuvná
rychlost zbytku vozidla).

3. Model Svodidla
Model svodidla byl vytvořen v preprocesoru ANSA v délce dvou polí (4 m) a poté rozšířen (kopírován)
na zkušební délku 44 m.
Z důvodu přesnějšího popisu deformací byla v místě nárazu použita jemnější síť. Velikost elementů
byla globálně zvolena 20 mm až na dvě výjimky, a to protihlukovou stěnu – 100 mm, a 20 m jemnější
úsek svodnic s elementy o velikosti 6 mm. Konce zkušebních svodidel jsou upevněny vazbou, která
reprezentuje ukotvení konců svodidel při reálné zkoušce. V koncových elementech svodidla jsou
měřeny všechny složky sil, které zde v průběhu nárazu působí, aby byl prokázán požadavek
ČSN EN1317-2, příloha B o koncových kotveních.

Obr. A.6 - MKP model svodidel s vozovkou a barevně odlišenou jemnější částí svodnice (celkem
483581 shell elementů, 1457 solid elementů)
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Obr. A.7 - Detail sítě svodidla
Protože se jedná o mostní svodidlo, byl model doplněn o model vozovky s římsou vysokou 150mm,
viz kap.5.6. Vozovka včetně římsy je modelována jako absolutně tuhé těleso (Rigid body).

4. Ukotvení svodidla
Kotvící sloupky svodidla jsou do podloží mostovky ukotveny pomocí čtyř OMO kotev. Ty jsou
v simulačním prostředí VPS nahrazeny 1D prvky s definovaným kritériem porušení při namáhání
v tahu. Prahové hodnoty pro porušení 1D modelu byly převzaty z veřejně dostupných výsledků
tahových zkoušek, viz obr. A.8. Model spojení paty svodidla s mostní římsou pomocí kotev je
naznačen na obr. A.9.

Obr. A.8 – Výsledky tahové zkoušky kotvy OMO M24 – zdroj www.cihal-omo.cz
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Obr. A.9 – Ukázka upevnění mostního svodidla

5. Materiálový model svodidla
Základem pro materiálový model ocelových prvků svodidla je elastoplastický materiál s definovaným
mechanismem porušení na základě maximální plastické deformace (EPSlpmax). Pro popis chování
materiálu v oblasti plastických deformací je použit model Krupkowski (sigmOPTN = KRUPK) popsaný
v čl. 2.8.1.

Obr. A.10 – Ukázka materiálové karty pro ocel S355J2H
Materiály svodidel a vozidel musí před aplikací v simulačním prostředí projít celou řadou validačních a
verifikačních procesů a zkoušek, jak je popsáno v čl.3.3.3. Nastavené materiálové modely, tedy
průběhy křivek, hodnoty meze kluzu a pevnosti, definice porušení a eliminace elementů v závislosti na
časovém kroku jsou do modelu vloženy pomocí materiálových karet jako samostatný soubor (include
file). Reprezentace vlastnostní materiálu pomocí křivky závislosti napětí-deformace je znázorněn na
obr. A.11.
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Obr. A.11 – Ukázka křivky materiálu pro ocel S355J2H

6. Vozovka a profil mostovky
Vozovka byla modelována v šíři 7 m (vč. římsy) a délce 45m, aby došlo na obou stranách svodidla
k mírnému překrytí. Vozovka spolu s římsou je modelována jako tuhé těleso (Rigid Body) a je pevně
ukotvena v prostoru (DOF 111111). Orientace podélné osy vozovky je otočena o úhel nárazu
z důvodů jednoduššího vyhodnocování dat z vozidla.
Profil mostovky je zvolen standardní pro daný typ zkoušky s výškou římsy 150mm. Podrobněji jsou
parametry popsány v čl. 5.6. Profil kanálu za vlastní římsou už nebyl modelován. Pro zjednodušení
byla volena nominální velikost sítě vozovky na 500 mm.

7. Kontaktní úlohy
Definice kontaktních dvojic je významný článkem celé simulace. V simulaci nárazové zkoušky
v prostředí VPS byly použity tyto druhy kontaktů:
Kontakt 34 – NON SYMETRIC NODE TO SEGMENT
Kontakt 36 – SELF IMPACTING NODE TO SEGMENT
Kontakt 43 – EDGE TO EDGE CONTACT
U vozidla a svodidla je podmínkou nastavit vnitřní kontaktní úlohu, tzv. self-contact. V simulačním
prostředí VPS se jedná o definiční kartu typu 36.
Dále je nutné definovat všechny ostatní kontaktní dvojice, jako je vozidlo – svodidlo, kola vozidla –
vozovka, svodidlo - vozovka a figuríny – interiér vozidla. V prostředí VPS se jedná o definici pomocí
kontaktu typu 33, resp. 34. Pokud však hrozí průnik bodů způsobený rozměry sítí nebo vysokou
rychlostí nárazu, je vhodné zvolit kontakt typu 43, avšak na úkor času výpočtu. U všech kontaktních
úloh je nezbytné definovat kontaktní tloušťku, koeficient tření a koeficient tlumení.
A/ Vnitřní kontaktní úlohy – v prostředí VPS definovaný jako Self-contact typu 36
A1/ Vozidlo – Vozidlo (definovaný přímo v sub- modelu vozidla)
f=0.15; Hcont=1; XDMP=0.1; IOMIT 1
A2/ Svodidlo – Svodidlo
f=0.3; Hcont=0.3; XDMP=0.1; IOMIT 1
B/ Symetrické kontaktní dvojice – v prostředí VPS definovaný jako symetrical contact typ 33
B1/ Kola vozidla – Vozovka
f=0.7; Hcont=5; XDMP1=0.1
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Obr. A.12 – Kontakt kol a vozovky

B2/ Vozidlo – Svodidlo
f=0.3; Hcont=5

Obr. A.13 – Kontakt vozidlo - svodidlo
B3/ Svodidlo – Vozovka
f=0.15; Hcont=5

Obr. A.14 – Kontakt svodidlo - vozovka
Contact (typ 43)
B4/ Vozidlo – Pásnice
f=0.3; Hcont=2; XDMP1=0.1; IOMIT 1
B5/ Kola vozidla – Sloupek
f=0.3; Hcont=2; XDMP1=0.1; IOMIT 1
Ostatní parametry jsou nastaveny jako výchozí (default)
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8. Okrajové podmínky a nastavení simulace
Další okrajové podmínky definované v modelu jsou shrnuty v přehledné tabulce.
Tab. A.1 – Definice okrajových podmínek (příklad nastavení pro konkrétní zkoušku)
Podmínka

Značka

Aplikace

X

Y

Z

U

V

W

Přidaná
hmotnost

Mass

Komponenty vozidla

172 kg

172 kg

172 kg

--

--

--

Přidaná
hmotnost

Non Structural
Mass

Komponenty vozidla

233 kg

233 kg

233 kg

--

--

--

VELX

--

--

--

--

--

--

--

VANX

--

--

NS MASS

Zanedbané prvky svodidla
vč.PHS

Počáteční
rychlost

Initial Velocity

Vozidlo - komplet

Obvodová
rychlost

INVEL

Pole
zrychlení

Acceleration Field

Uložení
Tlak pneu

INVEL

27.78
Pneumatiky, ráfky

VELX
27.78

-0,094

Gravitace – celý model

--

--

0.0098
1

--

--

--

Displacement BC

Uložení vozovky

1

1

1

1

1

1

BOUNC

Uloženi kotvení svodidla

Pressure Face

Vnitřní stěna pneumatik

--

--

--

ACFLD

0,00025 0,00025 0,00025

PF
Legenda:
X- směr osy x
Y – směr osy y
Z – směr osy z
U – rotace kolem osy x
V – rotace klem osy y
W – rotace kolem osy z

Příklad nastavení zbývajícíh okrajových podmínek je uveden na obr. A14. Ostatní hodnoty jsou
nastaveny jako výchozí.

Obr. A.14 – Nastavení simulace - příklad
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Příloha B. Ověřování svodidel v softwaru ANSYS
1.

Úvod

Pro návrh a ověřování svodidel a jejich nosných prvků je možné použít software ANSYS s modulem
LS DYNA. Pro analýzy v metodě konečných prvků (MKP) je potřebné účelně sestavit síť s uvážení
podrobnosti řešení a zadání materiálových charakteristik. Dosažené výsledky získané ze simulací
nárazů je potřebné ověřit na základě zkoušek, případně alespoň zhodnotit reálnost dosažených
výsledků. Celé řešení je vysoce ovlivněno vstupními parametry, a proto vyžaduje značnou znalost
okrajových podmínek.

2.
2.1

Model svodidla
Modelování komponent a geometrie

Sestavený model svodidla by měl v maximální možné míře odpovídat skutečné geometrii
posuzovaného svodidla. Mezi hlavní části svodidla, které je nutno namodelovat, patří svislé prvky
(sloupky), vodorovné prvky (svodnice, lana), distanční prvky a spoje (šrouby a svary).
Je nutno rozlišit, zda je svodidlo uchycováno k mostovce pomocí kotevních šroubů, nebo jsou sloupky
zaberaněny do základové půdy. V prvním případě je možno kotevní šrouby modelovat jako ostatní
šroubové spoje na svodidlu. V druhém případě je sloupek zajištěn pružinami různých tuhostí. Tuhost
se mění s hloubkou uložení a vychází z měření provedených v oblasti umístění svodidla, obvykle se
opírá o charakteristiky zemin získané z podrobného geotechnického průzkumu.
Již při tvorbě geometrického modelu je nutno dbát na správné dělení modelovaných částí svodidla,
aby jej bylo možné efektivně pokrýt sítí konečných prvků. Příkladem může být vhodné rozřezání kruhu
na 5 částí, kdy v centrální části vznikne čtverec. Tímto způsobem vznikne pravidelnější síť vhodná pro
explicitní výpočet.
Model by měl v maximální možné míře odpovídat skutečné geometrii posuzovaného svodidla.
Z důvodu úspory výpočetního času je možné přistoupit k určitým zjednodušením. U ocelových
svodidel jsou jednotlivé prvky svodidla modelovány pomocí střednice. Mezi střednicemi prvků je nutno
ponechat mezeru rovnající se součtu poloviny tloušťky prvního prvku a poloviny tloušťky druhého
prvku (viz obr. B.1). Střednicím se v prepocesoru nepřiřazují tloušťky, tato operace je provedena až
následně v postprocesoru.

Obr. B.1 Kontakt dvou shell prvků
Při zjednodušování geometrie (např. otvory, zaoblení hran) je nutno uvážit, kdy je možné ke
zjednodušení přistoupit. Jedná-li se např. pouze o pomocný otvor sloužící pro pohodlnější osazení
šroubu, je možné jej z modelu vypustit. Dalším možným příkladem je zaoblení hran sloupků, kdy malé
poloměry nemají větší vliv na únosnost prvku. Naopak příkladem, kdy zaoblení nemůže být
vynecháno, jsou ohyby svodnice, které zvyšují stabilitu a snižují možná kritická napětí.
Jednotlivé části je vhodné sjednocovat do skupin. Toto sjednocení vede ke správné generaci sítě
konečných prvků a k jednodušší a přehlednější orientaci v modelu.
Délka modelovaného úseku se liší podle typu nárazové zkoušky svodidla. Možné rozmezí je asi
40 až 100 m. Obecně platí, že čím delší je úsek, tím delší je výpočtový čas. Neplatí však, že čím delší
úsek bude použit, tím bude dosaženo přesnější odezvy konstrukce. Je potřeba rozhodnout, jaká délka
je pro simulaci ještě efektivní a jaká už není.
V částech, kde nedochází k přímému kontaktu s vozidlem, je možné v určité vzdálenosti od kontaktu
přistoupit ke zjednodušením. Zjednodušení se týkají především velikosti prvku sítě a kontaktů, přímo
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souvisejí s úpravou geometrie. Pro prvotní odhad obvykle postačuje vymodelovat pouze jedno
charakteristické pole svodidla a na něm ověřit funkčnost celého modelu.

2.2
2.3.1

Materiálové modely
Obecně

Materiálový model musí co nejvíce odpovídat skutečně použitému materiálu. Proto je doporučeno
vycházet z experimentálních zkoušek příslušného materiálu. Pro správné určení materiálových
charakteristik je nutno použít i vhodnou metodu zkoušení. Jednotlivé části svodidla budou v oblasti
nárazu silně dynamicky namáhány. Tuto skutečnost je potřebné uvážit při provádění materiálových
zkoušek, a to jak z hlediska typu namáhání (statické versus dynamické), tak i vhodného
reprezentativního vzorku.
2.3.2

Materiálové modelování pro dynamické analýzy

Pro případ ocelového svodidla lze v programu ANSYS (včetně modulu LS DYNA pro explicitní
výpočty) použít například tyto materiálové modely:
*MAT_ELASTIC;
*MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY;
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC.

Pro specifikaci materiálového modelu pro účely dynamických zatížení nestačí použít charakteristiky
naměřené při statických zatěžovacích zkouškách. Obecně je nutno použít materiálové modely
s bilineární plastickou větví.
Pro prvotní ověření správného chování namodelovaného svodidla je možno použít i plně elastický
materiálový model, který se následně zpřesní s použitím bilineární větve pracovního diagramu a
materiálových zkoušek.
Software ANSYS (včetně modulu LS DYNA pro explicitní výpočty) obsahuje rozsáhlou knihovnu
materiálů. Vedle materiálových modelů oceli jsou zde uvedeny i modely pro beton, dřevo, plasty,
základové půdy a mnoho dalších. Každých z těchto materiálových modelů vyžaduje specifická zadání
vstupních parametrů. Tyto parametry mají vždy vycházet z laboratorních materiálových zkoušek, které
musí odpovídat příslušnému způsobu namáhání. Důležitou podmínkou pro experimentální zkoušení je
mít k dispozici vhodný vzorek (velikost a tvar).
Ocel je charakteristická svým zpevněním po překročení meze kluzu materiálu. Toto zpevnění je
možno modelovat podle materiálového zákona dle Krupkovského a Swifta:

  k   0   p n
0 

n

(B.1)

y
k

kde k a n jsou materiálové konstanty zjištěné pomocí zkoušek. Příklad pracovního diagramu použitého
materiálu je uveden na obrázku B.3.

Obr. B.3 Pracovní diagram materiálu
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2.4

Ověření materiálového modelu

2.4.1

Základní požadavky

Soubory a veškeré počítačové skripty potřebné ke spuštění simulace musí být v případě potřeby
k dispozici pro přezkoumání třetí osobou. Pokud je to nutné, musí být simulace spuštěna a osvědčena
notifikovanou osobou.
Simulace nesmí vyžadovat restartování nebo úpravy parametrů během simulačního procesu. Všechny
vstupní soubory, které mají být kvalifikovány jako referenční informace pro proces standardizace,
musí poskytovat stabilní simulační průběh (žádná divergentní řešení, chybová ukončení, atd.).
Jakékoliv hlášení chyby vydané v průběhu simulace musí být předloženo pro přezkoumání společně s
výsledky simulace.
2.4.2 Ověření modelu a prokázání funkčních charakteristik
2.4.2.1 Model konečných prvků
Ve zkoušeném předmětu musí být prokázána funkce kritických komponent. Všechny součásti, které
selhaly a byly silně deformované, musí být reprodukovány pomocí simulace a ověřeny skutečnou
zkouškou součásti v plném měřítku. Například:
-

Zapuštěné sloupky: pro porovnání s reprezentativními zkouškami ze zkušebního zařízení
musí být provedena kvazistatická simulace jednoho sloupku. Prohnutí sloupku a chování při
deformaci musí odpovídat výsledkům zkoušek.

-

Šroubové spoje: pro srovnání s reprezentativní zkouškou se provádí kvazistatická simulace
jednoho šroubového připojení. Režimy deformace šroubu a podpěry a způsob lomu mají být
v souladu mezi simulacemi a výsledky zkoušek.

Funkce nekritických součástí: K prokázání spolehlivosti modelu může být použito vhodné inženýrské
posouzení, zejména tam, kde součást není slabým místem v konstrukci.
2.4.2.2 Dynamické zkoušky v plném měřítku a simulované nárazové zkoušky
Získané hodnoty mechanických veličin u numerického modelu musí odpovídat hodnotám naměřených
při zkouškách. Prokazování shody je možné pomocí pracovních diagramů (napětí-přetvoření nebo
zatížení-deformace). Shoda je důležitá pro ověření výsledků výpočtu.
Je třeba dokumentovat pouze hodnoty napětí-přetvoření nebo údaje zatížení-deformace pro zkoušený
předmět. Komponenty s nadměrnými hodnotami, které mohou být odůvodněny (nejsou součástí
kritických komponent, deformace nastane až po uplynutí doby zájmu, atd.) musí být zdokumentovány
tak, aby hodnotitelé třetí strany mohli rozhodnout, zda toto chování je přijatelné pro chování modelu.
2.5

Síť

Síť pro explicitní dynamickou analýzu má své zásady. Z charakteru explicitní analýzy vyplývá, že na
rozdíl od analýzy implicitní výpočtový čas souvisí s nejmenším prvkem sítě konečných prvků. To však
vede k nesnázím při tvorbě sítě v okolí malých komponent, jako jsou například šrouby. Aby model
v těchto místech správně fungovat, je potřeba dostatečně zjemnit síť, což by mohlo vést k tzv. efektu
hourglass. Pro tyto případy je možné použít tzv. mass scaling, kdy se tomuto malému prvku zvětší
hmotnost.
Plechové prvky svodidel mají tloušťku pouze několik milimetrů. Pro vytvoření sítě jsou vhodné plošné
skořepinové prvky se 4 uzly. Obvykle se uplatňují plošné prvky se 4 uzly, prvky se třemi uzly jen
v omezené míře.
V kontaktní zóně je vhodné volit jemnější síť, a to jak na svodidle, tak i na vozidle. V místech
vzdálenějších od kontaktní plochy je možné použít méně podrobnou hrubší síť. Na celém modelu se
má dodržovat rovnoměrnost sítě a vhodný poměr stran (1:2). Možnou podobu sítě konečných prvků
ukazuje následující obrázek B.4.
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Obr. B.4 Znázornění sítě konečných prvků
Prostorová tělesa nejsou pro modelování ocelových konstrukcí obecně vhodná. Pokud se ale
v modelu vyskytují, jako například distanční podložky různých prostorových tvarů, je potřeba použít
síť, která v maximální možné míře uplatňuje šestihrany. Tuto síť na nepravidelných tělesech, které
mají často i kruhové tvary, není snadné vytvořit. Proto je potřebné takové těleso tzv. rozřezat na části.
Snahou je vytvořit co nejvíce šestiúhelníkových částí, na které už lze snadno aplikovat síť složenou ze
šestihranů (viz obr. B.5). Ostatní zásady jsou stejné jako pro plošnou síť.

Obr. B.5 Vhodná rozřezání kruhového prvku pro jednodušší generování pravidelné sítě konečných prvků

2.6

Spojovací prostředky

2.6.1 Bodové svařování
Pro bodové svary má program ANSYS (včetně modulu LS DYNA pro explicitní výpočty)
implementován funkci spot weld. Tato vazebná podmínka je definována mezi dvěma body (viz obr.
B.6). Této podmínce je možné předepsat i kritéria porušení, při jejichž překročení bude podmínka
rozpojena:
n

n

 fn   fs 
      1
 Sn   Ss 

(B.2)
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Uvedený zápis reprezentuje interakci tahového a smykového namáhání. Veličiny fn a fs jsou hodnoty
působících sil, Sn a Ss pak definují limitní únosnosti v tahu a ve smyku, n a s jsou exponenty
normálového a smykového namáhání.
2.6.2 Šroubové spoje
Spoje obecně jsou kritickým místem konstrukce. Do úvahy je potřeba vzít veliké množství faktorů,
které s modelováním šroubů souvisí, především tření, tahová a smyková pevnost, předpětí, pokluz,
otlačení atd. Je potřeba rozhodnout, které faktory jsou pro simulaci ještě nutné a zahrnout se do
simulace, a které už ne.
Nejvíce reprezentativní je Solid model, ve kterém je šroub vymodelován do detailů. Avšak
geometrická příprava a pozdější použití sítě je velice časově náročná. V případě modelování malého
počtu spojů je Solid model použitelný. Avšak pro modelování velkého počtu spojů, kterými konstrukce
svodidla disponuje, je vzhledem k času potřebnému pro modelování tohoto spoje a pro další analýzy
tento model nepoužitelný.
V místech spojů je také možné použít pevnou vazbu, což by bylo proti Solid modelu největší možné
zjednodušení. Je zřejmé, že je potřeba najít kompromis mezi oběma způsoby modelování.
Model šroubu, který je vhodný použít, je vylepšená podmínka spot weld (viz obr. B.6). Jsou
vymodelovány tyto komponenty spoje:
Hlava šroubu a matice
Obě tyto komponenty jsou vymodelovány pomocí svých střednic. Mezi hlavou/ maticí a spojovaným
plechem je potřeba vytvořit mezeru rovnou polovině tloušťky hlavy/ matice.

Obr. B.6 Definovaná podmínka spot weld mezi dvěma plechy
Dřík šroubu
V případě, že šroubový spoj spojuje více plechů, je nutno tuto komponentu modelovat. Modelovaný
dřík šroubu je definován svou střednicí, které se následně přiřadí tloušťka. V tomto případě se jedná o
přiřazení tloušťky ke spodnímu povrchu, aby bylo zajištěno vyplnění prozatím duté části dříku. Dřík
šroubu tvoří jednu komponentu společně s jedním z vnitřních spojovaných plechů, viz žlutě vyznačená
část na obr. B.7.
Ve většině případů šroub spojuje tři a více plechů, proto bude model vysvětlen na třech společně
propojených pleších (dolní, střední a horní). V horním a dolním plechu je přesně vymodelován otvor
pro průchod dříku, a to včetně možné vůle. Střední plech společně s dříkem šroubu tvoří jednu
komponentu.
Mezi hlavou a maticí je definována podmínka spot weld včetně kritérií porušení. Kritéria porušení jsou
dána interakcí normálové a smykové únosnosti spoje.
Mezi hlavou/ maticí a spojovaným plechem je definovaná podmínka bonded, což neodpovídá
reálnému chování spoje. Ve skutečnosti se po překročení únosnosti spoje hlava/ matice oddělí od
spojovaných plechů. Tomuto jevu podmínka bonded zabrání, avšak tato odlišnost vede k úspoře času
nutného pro výpočet a tvorbu modelu. Model je ilustrován na obr. B.7, namáhání spoje na obr. B.8.
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Obr. B.7 - Model šroubu
Jako u ostatních částí tvorby modelu je i tady navržený šroubový spoj potřeba ověřit experimentálně.
Pak je možné model šroubového spoje použít pro celé svodidlo. Aplikace modelu šroubu na
charakteristickou část svodidla ukazuje obr. B.9.

Obr. B.8 – Namáhání modelu šroubu
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Obr. B.9 – Výsledné namáhání charakteristické části svodidla
2.6.3 Svary
Pro zjednodušení jsou svary modelovány pomocí podmínky bonded. K tomuto postupu je možné
přistoupit vzhledem k malému počtu svarů na konstrukci, a také proto, že kritičtějšími prvky jsou
šroubové spoje. Pokud jsou k dispozici zkoušky svarů pro tuto konstrukci, pak lze definované okrajové
podmínky rozšířit o kritéria porušení.

3. Postup vyhodnocení
3.1

Obecně

Úspěšnost každé numerické simulace je možné odvodit ze shody s experimentem. Podmínkou je, aby
fyzická zkouška i experiment měly shodné počáteční nastavení.
3.2

Srovnávací tabulka

Numerická simulace je považována za úspěšnou, pokud odpovídá fyzické zkoušce. Pro možnost
porovnání slouží tab. B.1. Pokud je kritérium splněno, je označeno jako „Ano“.
Tab. B.1 – Srovnávací tabulka
Kritické chování

typ

Zadržení

Požadováno

Srovnání:
Ano / Ne
Ano/ne

Převrácení

Požadováno

Ano/ne

Výjezdová plocha

Požadováno

Ano/ne

Trajektorie kol

Požadováno

Ano/ne

Zóna přesměrování pro tlumiče nárazu a koncové části svodidel

Požadováno

Ano/ne

Porušení závěsů

Informativní

Ano/ne

Porušení podélných prvků

Požadováno

Ano/ne

Dynamický průhyb svodidla

Požadováno

Ano/ne

Naklonění vozidla

Požadováno

Ano/ne

Příčné posuny pro tlumič nárazu a koncové části svodidel

Požadováno

Ano/ne

Průnik součástí do vozidla

Požadováno

Ano/ne

Srovnání konečných tvarů zkušebního předmětu

Informativní

Ano/ne
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3.3

Dynamický průhyb svodidla

Dynamický průhyb svodidla je požadován podle ČSN EN 1317, který se určí při skutečné fyzické
zkoušce a musí být porovnán s výsledky simulace.
Rozdíl mezi dynamickým průhybem získaným na základě výpočtu a z reálné zkoušky musí být menší,
než je hodnota vypočtená ze vztahu
Diff < ± (0,05 m + 0,1*(Measure))
Když dynamická deformace dosáhne svého maxima, rozdíl v čase (s) mezi hodnotou zaznamenanou
při skutečném/fyzickém testu a hodnotou vypočtenou při numerické simulaci musí být menší než 0,05
s (Time shift < 0,05 s).
3.4

Vyklonění svodidla

Vyklonění vozidla zjištěné při skutečné/fyzické zkoušce, jak je definována v ČSN EN 1317, musí být
porovnána s tou, která byla vypočítána z numerické simulace.
Rozdíl mezi těmito dvěma vykloněními vozidla musí být menší, než je hodnota vypočtená ze vztahu
Diff < ± (0,05m + 0,1*(Measure))

(B.3)

3.5 Příčné posuny pro tlumič nárazu a koncové části svodidel
Příčné posuny pro tlumič a koncové části svodidla zjištěné při skutečné zkoušce, musí být porovnány
s těmi, které byly vypočítány z numerické simulace, v souladu s ČSN EN 1317. Rozdíl mezi těmito
příčnými přemístěními musí být menší než je hodnota podle (B.3).
3.6

Porovnání mezi konečnými tvary zkoušeného předmětu

Aby simulace byla uznána za platnou, zkušební a simulační SZS musí mít po nárazu výsledný tvar.
3.7

Porovnání mezi způsoby poruch

Aby simulace byla uznána za platnou, zkušební a simulační SZS se musí porušit stejným způsobem,
tedy stejné komponenty musí selhat ve stejném pořadí.
V praxi se připouští tolerance pro poslední porušené komponenty (např. sloupků nebo šroubů na
konci deformační kapsy).
3.8

Doplňková porovnávací tabulka

Když jsou numerická simulace a fyzikální zkouška prováděny s osobním autem, může být porovnáván
další parametr k posouzení kvality simulace. Proto proces ověření vyžaduje další kritéria, která jsou
popsána v tabulce 2. "Ano" se označí v případě, že je shoda mezi numerickou simulací a fyzikální
zkouškou, v souladu s definovanými kritérii.
Tab. B.2 – Doplňková srovnávací tabulka
Kritéria

Typ

Srovnání: Ano / Ne

ASI

Požadováno

Ano/ne

THIV

Požadováno

Ano/ne

Časové průběhy

Požadováno

Ano/ne

ČSN EN 1317 definuje, jak vypočítat hodnoty indexů prudkosti nárazu, když se v nárazové zkoušce
pro schválení silničního vybavení používá osobní vozidlo (900 kg nebo 1500 kg). To umožňuje
porovnání těchto indexů v rámci procesu ověřování numerické simulace. Tolerance pro ASI je
definována v tab. B.3.
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Tab. B.3 – Tolerance ASI
Tolerance
ASI

± 0,1

Čas max ASI
± 0,05 s

Tolerance pro THIV je definována v tab. B.4.
Tab. B.4 – Tolerance THIV
Tolerance
THIV

± 3 km/h

Doba letu
± 0,05 s

3.1.3 Časové průběhy
Časový průběh rychlosti vozidla ukazuje náraz krok za krokem. Proto je důležité, aby se uvážil při
porovnání fyzické zkoušky a numerické simulace.
Srovnání je založeno na podélné, příčné a svislé složce rychlosti vozidla (vztažené ke zkoušenému
předmětu) při pohybu v rovině a na úhlové rychlosti.
Numerická simulace je považována za ověřenou, pokud jsou splněny následující požadavky:


Číselné složky rychlosti vozidla zůstávají v mezích obalové křivky složek fyzické rychlosti,
dokud není dosaženo nejvzdálenějšího času mezi okamžikem max. ASI a časem letu. Je-li
požadováno ověření pro modifikovaný výrobek, musí numerický časový průběh rychlosti
zůstat uvnitř mezí až do té doby, kdy do vozidel byly načteny upravené komponenty. Variační
limity pro meze jsou: ± 4% z počáteční rychlosti a ± 0,01 s v čase.



Číselná úhlová rychlost vozidla zůstává v mezích obalové křivky fyzické úhlové rychlosti
vozidla, dokud není dosaženo nejvzdálenějšího času mezi okamžikem max. ASI a časem
letu. Je-li požadováno ověření pro modifikovaný výrobek, musí numerický časový průběh
rychlosti zůstat uvnitř mezí až do té doby, než jsou zatíženy upravené komponenty vozidla.
Variační limity pro meze jsou: ± 4% z maximální úhlové rychlosti a ± 0,01 s v čase.
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Příloha C. Ověřování svodidel v softwaru SCIA, RFEM, Atena
1.

Úvod

Pro analýzy svodidel a jejich nosných prvků lze použít běžné typy softwarů, zejména pro získání
základních představ o geometrii svodidel. Tyto softwary umožňují provádět analýzy spolehlivosti
s využitím kvazistatických modelů nárazových sil nebo s dynamickým přístupem. Vychází se přitom ze
zásad ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-1-7 a z dalších, zejména materiálově zaměřených Eurokódů a
TP 114.
Výhodou těchto softwarů je podstatně menší časová náročnost doby výpočtu pro ověření některých
základních konstrukčních detailů. Umožňují se zde provádět parametrické studie a optimalizace prvků
svodidla. Záměrem je tvorba takového modelu konstrukce, který bude vystihovat všechny důležité
požadavky pro splnění funkční způsobilosti svodidla.
Použití vybraných softwarů se uvádí na příkladu ocelového svodidla, které má splnit požadavky na
úroveň zadržení H2.
Pro ověření spolehlivosti svodidla se v příkladu využily softwary SCIA ENGINEER firmy
NEMETSCHEK, Aténa firmy Červenka Consulting a RFEM firmy Dlubal. Způsoby modelování
konstrukčních prvků a celých částí jsou popsány v manuálech k jednotlivým softwarům, proto se jimi
další text nezabývá.

2. Definice svodidla
Geometrie svodidla je znázorněna na obr. C.1. Jednotlivé komponenty svodidla se navrhly z ocelových
válcovaných profilů nebo z ohýbaných ocelových průřezů. Pro spojení jednotlivých částí svodidla se použily
šroubové spoje, které umožňují snadnou montáž a případnou výměnu poškozených dílů po nehodě.
Důležitým prvkem svodidla je spodní svodnice, která má zabránit smrtelným nebo závažným zranění
motocyklisty.

Obr. C.1 Axonometrie svodidla
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3. Zatížení
Zatížení se definuje podle požadované úrovně zadržení, požadavky jsou uvedeny v ČSN EN 1317 a
TP 114. V následujícím příkladu se předpokládá úroveň zadržení H2, kdy jsou požadovány nárazové
zkoušky TB51 a TB11. V tab. C.1 jsou uvedeny rychlosti vozidla, úhel nárazu a energie, kterou má
přenést svodidlo úrovně zadržení H2 (viz TP 114) při nehodovém nárazu vozidla.
Tab. C.1 Nárazové zkoušky [2]
Typ

Rychlost
[km/h]

Úhel
[°]

Hmotnost
[kg]

Energie
[kNm]

TB51

100

20

900

40,6

TB11

70

20

13000

287,5

Podle TP 114 lze zatížení z tabulky pro svodidla „jiná“ nahradit kvazistatickou silou F = 200 kN.
Předpokládá se, že se síla bude roznášet na kontaktní ploše svodnice. Velikost kontaktní plochy pro
přenos zatížení od nárazu je definována v EN 1991-1-7 a TP 114.
V příkladu se uvažuje s kontaktní plochou (roznášecí podložkou) šířky 0,5 m a se třemi studijními
případy výšky působení nárazových sil od vozovky. Svodidlo je postupně zatěžováno zvyšující se
kolmou silou, než bude dosaženo mezního posunu podle TP 114 [2]. Kvazistatická síla se přes
roznášecí podložku aplikuje na horní profil, pak na horní i prostřední profil a nakonec na celý profil
svodnice.

4. Software Scia Engineering
Pro analýzu svodidla byl použit nejprve software Scia Engineering.
4.1

Model

Tvorba modelu je plně podřízena typu konstrukce svodidla. Jedná se zde o ocelové svodidlo, které je
tvořeno převážně z tenkostěnných částí.
4.1.1 Geometrie
Při tvorbě geometrie modelu je potřebné uvážit potřebnost podrobnosti modelování a možnosti
provést zjednodušení, které však nesmí nepříznivě ovlivnit výsledky celého řešení. V řešeném případě
se přistoupilo k určitým zjednodušením při modelování šroubů a otvorů.
Nejprve se sestavil základní čárový model definovaný střednicemi. Takto připravené střednice se
pokryly deskovými a stěnovými plochami příslušných tlouštěk.
Na obr. C.2 je patrné, že v řešeném příkladu je geometrie značně zjednodušená. Základními prvky
jsou sloupek a svodnice. Dalším modelovaným prvkem je roznášecí plocha.

Obr. C.2 Model svodidla
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4.1.2 Materiály
Výběr a charakteristiky materiálů jsou odlišné podle oblastí, ve kterých mají být použity. Lze rozlišit 4
oblasti: velmi měkká, měkká, přechodová, velmi tuhá. Jednotlivé oblasti mají své požadavky na
chování použitého materiálu, a to v souvislosti s příslušným typem nárazu (lehké osobní vozidlo,
osobní vozidlo, nákladní vozidlo, autobus).
4.1.2.1

Měkká oblast

Měkká oblast slouží k pohlcení energie nárazu, např. u svodnice, která může po nárazu přecházet do
plastického stavu. Na ostatních částech svodidla je přechod do plastického stavu možný jen
v minimální míře. V případě nárazu osobním vozidlem se již zatížení nárazem mohou významněji
přenášet do ostatních částí svodidla. Při nárazu autobusem nebo nákladním vozidlem je základním
účelem směřovat vozidlo. Požaduje se zde, aby se materiál svodnice neporušil.
V tab. C.2 jsou uvedeny materiálové vlastnosti, které se uvažovaly v příkladu.
Tab. C.2 Materiálové vlastnosti

4.1.2.2

Veličina

Hodnota

Jednotka

Mez pevnosti

< 350

MPa

Mez kluzu

> 235

MPa

Tažnost

min. 30

%

Houževnatost

vysoká

-

Přechodová oblast

Funkce této oblasti je obdobná jako u oblasti měkké. Pokud se uváží náraz lehkým osobním vozidlem
(TB11), materiál použitý na konstrukce přechodové oblasti má přecházet do plastického stavu pouze
v minimální míře, u osobního vozidla bude přechod materiálu do plastického stavu větší. Při nárazu
autobusem nebo nákladním vozidlem může materiál částí plně přecházet do plastického stavu.
Materiálové vlastnosti, které se uvažovaly v příkladu, jsou uvedeny v tab. C.3.
Tab. C.3 Materiálové vlastnosti

4.1.2.3

Veličina

Hodnota

Jednotka

Mez pevnosti

350 - 550

MPa

Mez kluzu

> 235

MPa

Tažnost

min. 20

%

Velmi tuhá opěrná oblast

Tato oblast zajišťuje stabilitu svodidla. Přechod materiálu do plastického stavu lze očekávat při nárazu
autobusu nebo nákladního automobilu. Tato oblast slouží ke ztužení a zamezení nadlimitních
deformací svodidla a zabránění vozidla opustit vozovku.
Materiálové vlastnosti uvažované v příkladu jsou uvedeny v tab. C.1. Je zde tedy patrná materiálová
shoda s měkkou oblastí. Vyšší tuhosti je dosaženo konstrukčně.
4.1.2.4

Velmi měkká nárazová oblast

V této oblasti je požadavek maximálního pohlcení energie s ohledem na pád motocyklisty.
Konstrukčně je oblast reprezentována svodnicí.
Materiálové vlastnosti v příkladu pro oblasti C.4.2.3 a C.4.2.4 jsou uvažovány shodně. Vyšší tuhosti je
dosaženo konstrukčně.
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4.2

Síť

Volba sítě pro výpočet v MKP je důležitým krokem. Síť je potřeba zvolit dostatečně jemnou, aby byla
možnost získat dostatečně přesné výsledky pro ověřované nosné prvky (napětí, přetvoření).
Průměrná velikost prvků byla stanovena na 0,01 m.
4.3

Výsledky

4.3.1

Úvod

Vybrané výsledky namáhání svodidla (deformace, napětí) zatíženého nárazovou silou jsou uvedeny
na obrázcích C.3 až C.6. Svodidlo se postupně zatěžovalo silou po krocích 50 kN, kdy byly odečteny
maximální vodorovné deformace.
Z analýzy zatěžovacích stavů se zjistily kritické oblasti svodidla a stanovilo, že největší namáhání
svodidla vzniká při umístění nárazové síly na horní vlně svodnice.

4.3.2

Deformace/ napětí/ přemístění uzlů

Obr. C.3 Deformovaný tvar svodnice.

Obr. C.4 Deformace ve směru osy x [mm], kdy maximálního průhybu je dosaženo v místě zatížení
vodorovnou silou (pro sílu 200 kN je hodnota průhybu 310 mm).
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Obr. C.5 Složka napětí x+ [MPa] – Je potřeba upravit rozsah zobrazovaných napětí, aby byly
eliminovány nereálné hodnoty, které vznikají v důsledku zjednodušení geometrie. Světle modré a
růžové části jsou místa, kde již svodidlo není schopno přenášet zatížení.

Obr. C.6 Složka napětí y- [MPa] – Je potřeba upravit škálu zobrazovaných napětí, aby byly
eliminovány nereálné hodnoty, které vznikají v důsledku zjednodušení geometrie. Světle modré a
růžové části jsou místa, kde již svodidlo není schopno přenášet zatížení.

Hodnoty deformací pro jednotlivé zatěžovací případy jsou uvedeny v tabulce C.4. Hodnota napětí σ1
odpovídá zatížení silou jen v horní vlně. Hodnota napětí σ2 odpovídá zatížení na horní a střední vlně a
hodnota napětí σ3 odpovídá současnému zatížení všech tří vln. Je jasné že, největšího napětí se
dosáhne při zatížení pouze horní vlny. Uvedená napětí vždy odpovídají stejné velikosti působící síly (
proměnná je pouze plocha).
Pro každý typ zatížení byla odečtena vodorovná deformace. Limitního posunu 1000 mm bylo
dosaženo pro sílu 650 kN, a to při zatížení horní vlny svodnice.
Pracovní diagram znázorňující vztah mezi zatěžovací silou a deformací je uveden na obrázku C.7.
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Tab.C.4 Velikosti vodorovných posunů  (mm) pro jednotlivé zatěžovací případy
F

σ1

1

σ2

2

σ3

3

kN

kPa

mm

kPa

mm

kPa

mm

0

0

0

0

0

0

0

0

1

50

3 333

77

488

31

263

20

2

100

6 667

154

976

62

526

40

3

150

10 000

232

1 463

93

789

60

4

200

13 333

310

1 951

124

1 053

80

5

250

16 667

385

2 439

155

1 316

100

6

300

20 000

463

2 927

186

1 579

120

7

350

23 333

540

3 415

217

1 842

140

8

400

26 667

617

3 902

248

2 105

160

9

450

30 000

694

4 390

279

2 368

180

10

500

33 333

771

4 878

310

2 632

200

11

550

36 667

848

5 366

341

2 895

220

12

600

40 000

925

5 854

372

3 158

240

13

650

43 333

1002

6 341

403

3 421

260

Pořadí

Obr. C.7 Pracovní diagram (L-D) - Vztah mezi zatěžovací silou [kN] a deformací [mm]. Zatížení horní
vlny je nejkritičtější. Limitního vodorovného posunu se dosáhne při síle 650 kN.

Provedla se studie závislosti úhlu působící síly na deformaci. Cílem bylo ověřit, že největší deformace
se skutečně dosáhne při kolmém působení síly. Byl zvolen krok po 5°. Výsledky shrnuje tab. C.5 a
ilustruje obr. C.8. Z výsledků je možné konstatovat, že s rostoucím úhlem zatížení deformace klesá.
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Tab.C.5 Velikosti vodorovných posunů v závislosti na odchylce
Úhel

Fx

Fy

δ

(°)

(kN)

(kN)

(mm)

0

200

0

310

5

199

17

309

10

197

35

306

15

193

52

300

20

188

68

291

25

181

85

281

30

173

100

269

35

164

115

255

Obr. C.8 S rostoucí odchylkou zatížení deformace svodnice klesá

5. Software Atena
5.1 Úvod
Software ATENA firmy ČERVENKA CONSULTING je primárně určen pro nelineární analýzu
železobetonových konstrukcí. Umožňuje uplatnění nelineárních modelů materiálů. Lze tak sledovat
konstrukce i ve stavech, kdy dochází k jejich porušování.
Pro pre-processing je použit program GiD, kde se pomocí nástrojů modelování připraví model
konstrukce. Post-processing nově probíhá v ATENA STUDIO, které disponuje velice přehledným
prostředím.

5.1.1 Porovnání explicitní a implicitní výpočtové metody
Program ATENA pracuje na principu implicitního řešení problému. Toto pojetí řešení není pro rychlé
dynamické jevy příliš vhodné. Pro rychlé dynamické jevy je více vhodné explicitní pojetí problému
(např. program ASYS včetně modulu LS DYNA). Implicitními metodami není příliš vhodné řešit jevy
jako jsou veliké deformace a přetvoření, nelineární chování materiálu, kontaktní úlohy, boulení. Se
stoupající rychlostí jevu je postupně přecházeno od implicitní analýzy až po analýzu explicitní.
Implicitní metoda (ATENA)
K řešení problému se přistupuje pomocí iterativního přístupu (např.: Newton- Raphsonova metoda).
Pro dosažení konvergence mohou být požadovány velmi malé časové kroky, což značně prodlužuje
výpočet. Navíc i zavedením velmi malých výpočtových kroků není podmíněna úspěšná konvergence
ke konečnému výsledku.
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Explicitní metoda (LS DYNA)
Základní rovnice explicitní dynamické analýzy vyjadřuje zachování hmoty, hybnosti a energie. Tato
rovnice spolu s množinou počátečních okrajových podmínek a materiálovým modelem vede ke
kompletnímu definování řešeného problému.
5.2

Model/ Pre-processing

Tvorba modelu je plně podřízena typu konstrukce. Jedná se o svodidlo, které je tvořeno převážně
z tenkostěnných částí. Pro tyto tenkostěnné konstrukce je vhodné použít skořepinové elementy a jím
příslušné materiály. Použití těchto materiálů je navíc podmíněno vhodným provedením sítě konečných
prvků, která musí být tvořena šestiúhelníkovými prvky.
5.3 Geometrie
Program GiD disponuje řadou nástrojů pro tvorbu geometrie. Postup tvorby těles je následující: bodúsečka- plocha- objem. Vzniklá tělesa se dají ořezat, propojit, prolnout atd. I zde byl požadavek co
největšího zjednodušení. Proto byly šrouby včetně svých otvorů zanedbány a oblé části svodnice a
sloupků byly nahrazeny částmi přímými.
Hlavní důraz byl kladen na to, aby vznikající tělesa měla tvar, který je možné vyplnit šestiúhelníky při
tvorbě sítě. Příklad modelu svodidla je znázorněn na obr. C.9.

Obr. C.9 Model svodidla
5.4 Materiálové charakteristiky
Při tvorbě modelu byly použity tyto materiály: Steel von Mises 3D, respektive Shell concrete- steel a
Interface (GAP) materiál.
Steel von Mises 3D
Materiál je definován mezí kluzu, Youngovým modulem pružnosti, modulem zpevnění a Poissonovým
poměrem.
Shell concrete- steel
V tomto případě je použit nadefinovaný Steel von Mises 3D. Je potřeba upozornit, že ne všechny
materiály je možné použít. U skořepin je potřebné definovat směr jejich normál, aby lokální osa
z směřovala ven z prvku a osy x a y ležely v rovině prvku.
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Na obr. C.10 je znázorněna vhodně upravená geometrie spojky svodnic pro aplikaci shell materiálu.
Uprostřed vznikl tzv. wedge element, který byl definován Solid materiálem Steel von Mises 3D a ne
Shell concrete-steel. Touto vhodnou úpravou mohla vzniknout síť vyobrazená na stejném obrázku.

Obr. C.10 Vhodné modelování spojky svodnic
Interface (GAP)
V programu ATENA Science je tento materiál použit pro definici kontaktů. Parametry potřebné
k popisu jsou normálová tuhost, smyková tuhost, koheze, součinitel tření a tahová pevnost kontaktu.
Pro aplikaci tohoto materiálu je nutné ohlídat, aby normálové vektory kontaktních ploch spojovaných
prvků směřovaly z těchto ploch ven do prostoru.
5.5

Upevnění

Možnost pohybu ve směru jednotlivých os se omezuje podmínkou CONSTRAIN. Je možno určit, ve
kterém směru bude pohybu bráněno. Podmínku lze použít v místě patky.
5.6

Kontakty

Pro snadnou montáž a případnou demontáž jsou spoje realizovány jako šroubové. Modelování tohoto
typu spoje by bylo náročné jak na geometrii, tak i na tvorbu sítě. Pokud by byl každý šroub modelován
zvlášť, vedl by tento postup na velmi vysoké číslo konečných prvků a výpočet by se značně prodloužil
a zkomplikoval.
Jako nejvhodnější zjednodušení se jeví zprůměrovat příspěvek únosnosti šroubů do plochy kontaktu
definovaného pomocí INTERFACE materiálu. Tento příspěvek se sečte s vlastnostmi samotného
kontaktu.
Mezi některými prvky a také pro správnou tvorbu INTERFACE materiálu je použito podmínky
MASTER- SLAVE. Kde MASTER bývá obvykle prvek s hrubší sítí, nebo prvek, který má obecně větší
rozměry.
5.7 Síť
Pokud chceme užít materiál určený pro skořepinové prvky, je nutno vytvořit pravidelnou síť, tvořenou
kvadratickými šestiúhelníkovými prvky. Toho lze dosáhnout vhodnou dělením prvků na pravidelné
oblasti a také maximální redukcí otvorů a nerovností (obr. C.11). Je nutné rozhodnout, jakou
nepravidelnou část je důležité zachovat, či nikoliv.
5.8 Zjednodušení modelu
Výše uvedený postup vede na značně komplikovaný výpočet, který je z hlediska kvazistatického
zatěžování zdlouhavý. Aby byl postup proveditelný, je vhodné geometrii zjednodušit. Finální verze
zjednodušení je na obr. C12. Zůstala zachována pouze horní svodnice, ke které byly přidány 4
podpory. Způsob zatěžování byl popsán v předchozím textu.
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Obr. C.11 Pravidelná síť

Obr. C.12 Zjednodušená verze
5.9 Výpočet
Na svodidlo byl aplikován posun. Pro konkrétní posun byla vždy dopočítána velikost zatížení. Program
sám sestavuje zatěžovací L-D diagram (posun X zatížení). Pro zajištění stability výpočtu byl nastaven
krok 0,1 mm. Výsledky zatěžování jsou ilustrovány na obrázku C.13.
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Obrázek C.13 L-D diagram- Vztah mezi zatížení posunem [m] a vznikající reakcí [MN].
5.10 Výsledky
Na obrázcích C.14 a C.15 jsou znázorněna napětí a deformace svodidel při jejich zatížení.
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Obr. C.14 Deformace ve směru osy x [mm]- Vyobrazen pohled na velikost deformace ze přední a
zadní strany svodnice.

Obr. C.15 Složka napětí xx [MPa] – Je potřeba upravit rozsah zobrazovaných napětí, aby byly
eliminovány nereálné hodnoty, které vznikají v důsledku zjednodušení geometrie. Je vyobrazen přední
a zadní pohled.
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6. Software RFEM
6.1

Úvod

Software RFEM obdobě jako software Scia Engineering umožňuje provádět analýzy spolehlivosti
metodou konečných prvků (MKP). Lze jej proto využít pro různé typy úloh analýz spolehlivosti
konstrukcí, jak staticky, tak také dynamicky namáhaných. Pro řešení je možné použít lineární
statickou analýzu, nelineární výpočet s analýzou druhého řádu, případně analýzu velkých deformací.
Pokud se řeší statická nebo kvazistatická úloha, lze použít nelineární materiálový model libovolného
pracovního diagramu.
6.2

Modelování svodidla s použitím RF-DYNAM

Dynamické procesy je možné modelovat na základě nástavbového modulu RF-DYNAM, a to pouze
ve spojení s lineárním materiálovým modelem. To tvoří obecně pro dynamické modely jistá omezení.
V praxi se používá pro aproximaci plastického stavu v materiálu snížený modul pružnosti. Jeho
velikost však musí být kalibrována s experimentálními výsledky. Vliv modulu pružnosti se totiž projeví
na tuhosti konstrukce a vlastní frekvenci.
Nástavbový modul RF-DYNAM lze dobře využít pro řešení takových konstrukčních částí svodidel,
které po nárazu zůstávají plasticky nedeformované, nebo u kterých je plastické chování prvků
nežádoucí. Podle typu konstrukce svodidla a volby nárazového testu se může jednat zejména o hlavní
sloupky, spojovací prostředky a kotvení do mostovky či podloží. Předpokladem pro získání výstižných
výsledků je dobře popsané dynamické chování svodnice na základě předchozích, již validovaných
simulací v programech typu PAM Crash nebo LS DYNA, popřípadě také dříve provedených
nárazových zkoušek. Výhody RF-DYNAM zejména spočívají v rychlosti úprav modelu v uživatelsky
příjemném prostředí a následné krátké doby potřebné pro výpočet.
RF DYNAM umožňuje zadat buzené kmitání jako časový průběh nárazové síly na svodnici nebo
nárazovou sílu aproximovat harmonickým zatížením o půl periodě, jak je znázorněno na obrázku
C.16.

Obr. C.16 Definice budících stavů v uživatelském prostředí programu RF-DYNAM
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Budící stavy je nutné přiřadit zatíženým uzlům modelu v dynamickém zatěžovacím stavu. Výsledkem
řešení v RF DYNAM jsou pak vnitřní síly, které mohou být exportovány do dynamické kombinace jako
typ zatížení. Lze je dále zpracovat v nástavbovém modulu RFEM STEEL Members a RFEM STEEL
Surfaces pro získání napěťových stavů v prutech a plochách konstrukce svodidla.
6.3

Kvazistatické modelování svodidla

Alternativním přístupem k řešení pracovní šířky svodidla je použití kvazistatického modelu.
Kvazistatický model vychází z ČSN EN 1991-1-7, přílohy C, jejíž část se zabývá měkkým nárazem.
Uvádí se zde, že pokud je konstrukce navržena tak, aby absorbovala nárazovou energii
prostřednictvím svých plastických deformaci, je třeba provést taková opatřeni pro zajištěni její
2
dostatečné deformační kapacity, která by umožnila absorbovat celkovou kinetickou energii 0,5mv od
narážejícího tělesa. V krajním případě, je-li odezva konstrukce tuhoplastická, je výše uvedený
požadavek zajištěn následující podmínkou:

0,5mv 2  F0 y0

(C.1)

kde F0 značí mezní hodnotu kvazistatické síly při plastickém průhybu y0.
Svodidlo přechází v průběhu zatěžování z fáze elastické do fáze plastické. Elastická fáze chování
končí již při velmi malém (zanedbatelném) průhybu, proto lze s jistým zjednodušením uvážit, že se již
síla F0 od jisté malé deformace výrazně nemění, takže ve vztahu (C.1) je možné uvažovat rovnost.
Na obr. C.17 je znázorněna závislost silového působení na dosaženém průhybu graficky.
Absorbovaná kinetická energie představuje příslušnou integrovanou plochu pod křivkou silového
působení. Z obrázku je patrné, že v případě větších průhybů svodidla může být stanovena
absorbovaná kinetické energie zjednodušeně jako F0 . y0 bez významných nepřesností.

Obr. C.17 Znázornění závislosti silového působení na průhybu svodidla s naznačením
integrované plochy, která představuje absorbovanou kinetickou energii
Skutečnost, že svodidlo vykazuje převážně plastické chování, je také demonstrována na příkladu.
K silám o proměnné velikosti (až do ztráty konvergence řešení) byly vypočteny příslušné deformace
svodidla. V modelu se uvažovalo s pravidelným rozložením kvazistatické síly do 30 bodových sil
na ploše 0,5 m x 0,5 m, viz obr. C.18.
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Obr. C.18 Kvazistatický přístup aplikovaný na modelu svodidla v prostředí RFEM
Po zpracování do tabulky C.6 je zřejmé, že se zvyšujícím průhybem již síly významně nenarůstají.
Poznamenává se, že s vyšší silou již dochází ke vzniku nestabilit.
Tab. C.6 Analýza vrůstajících deformací se zvětšující se velikostí sil
Č.

Bodová síla (kN)

Počet sil

F0 (kN)

y0 (m)

Ek (kNm)

1

2

30

60

0,0442

2,652

2

2,5

30

75

0,0965

7,2375

3

2,7

30

81

0,1511

12,2391

4

2,9

30

87

0,2318

20,1666

5

3,05

30

91,5

0,3437

31,44855

6

3,2

30

96

0,6098

58,5408

y = 6E-07x3 - 6E-05x2 + 0,0119x + 0,0133
R² = 1

y0 [m]

Ek [kNm]

Obr. C.19 Vztah mezi absorbovanou kinetickou energií a průhybem svodidla

100

Metodika ověřování silničních svodidel
6.4 Výpočet při změnách konfigurace nárazu
Kvazistatický přístup modelování je vhodný pro definování změn konfigurace nárazu pro následné
citlivostní analýzy. Změnami konfigurace je myšleno změna úhlu nárazu, změna rychlosti a hmotnosti
vozidla v rozmezí ± 20% – viz matice nárazu. Hlavním důvodem je úspora výpočetního času při
nelineárních dynamických simulacích v prostředí PAM Crash.
Nejprve byly provedeny validační simulace pro vzájemné srovnání výsledků mezi jednotlivými
přístupy. Validační analýza proběhla na svodidle pro hodnotu nárazové síly 91,5 kN. Výsledná
deformace svodidla je v tomto případě 344 mm. Odpovídá to nárazové energii 31,5 kNm.
Při aplikování podmínek zkoušky TB11 do dynamické simulace byly získány následující výsledky: Při
nárazu došlo k max. průhybu 346 mm a absorbované energii (součet vnitřních energií jednotlivých
komponentů svodidel) cca 32,5 kNm.
Analýza deformace svodidla při zatížení v prostředí RFEM je ilustrována na obr. C.20.

Obr. C.20 Vyhodnocení deformace svodidla při zatížení v prostředí RFEM
Po úspěšně provedené validaci bylo možné přistoupit k řešení různých konfigurací modelu a výsledky
tabelárně zpracovat, jak je uvedeno v tab. C.7.
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Tab. C.7 Stanovení velikosti deformace při různých konfiguracích zatížení svodidla
Zkouška č. Vozidlo

Hmotnost Nárazová rychlost
[kg]
[km.h-1]
750
100
750
120
750
80

Úhel nárazu Kinetická energie
[deg]
[kNm]
20
33,8
20
48,7
25
33,1

Průhyb svodidla Poznamka
[m]
0,37 vychazi z TB 11
0,52 Rychlost +20%
0,36 Rychlost -20%, uhel +cca.20%

1
2
3

VLV
VLV
VLV

4
5
6

LOV
LOV
LOV

900
900
900

100
120
80

20
20
25

40,6
58,5
39,7

0,44 TB 11
0,62 TB 11, Rychlost +20%
0,43 TB 11,Rychlost -20%, uhel +cca.20%

7
8
9
10
11

OV
OV
OV
OV
OV

1300
1300
1300
1300
1300

80
96
80
96
64

8
8
10
10
10

6,2
9,0
9,7
13,9
6,2

0,09 TB 21
0,12 TB 21, Rychlost +20%
0,12 TB 21, Uhel +20%
0,17 TB 21, Rychlost +20%, uhel +cca.20%
0,08 TB 21, Rychlost -20%, uhel +cca.20%

12
13
14
15
16

OV
OV
OV
OV
OV

1300
1300
1300
1300
1300

80
96
80
96
64

15
15
18
18
18

21,5
31,0
30,7
44,1
19,6

0,25 TB 22
0,34 TB 22, Rychlost +20%
0,34 TB 22, Uhel + 20%
0,47 TB 22, Rychlost +20%, uhel +20%
0,23 TB 22, Rychlost -20%, uhel + 20%

17
18
19
20

SUV
SUV
SUV
SUV

1500
1800
1500
1500

80
80
96
80

20
20
20
25

43,3
52,0
62,4
66,2

0,47 TB31
0,55 TB 31, Hmotnost +20%
0,67 TB31, Rychlost +20%
0,71 TB31, Uhel +20%

21
22

SUV
SUV

1500
1800

110
110

20
20

81,9 nestabilní v RFEMu TB 32
98,3 nestabilní v RFEMu TB 32, Hmotnost +20%

23
24
25
26
27
28

NV
NV
NV
NV
NV
NV

10000
12000
10000
10000
10000
10000

70
70
84
70
84
56

8
8
8
10
10
10

36,6
43,9
52,7
57,0
82,1
36,5

29
30
31
32
33

NV
NV
NV
NV
NV

10000
12000
10000
10000
10000

70
70
84
70
84

15
15
15
18
18

126,6 nestabilní v RFEMu
152,0 nestabilní v RFEMu
182,4 nestabilní v RFEMu
180,5 nestabilní v RFEMu
259,9 nestabilní v RFEMu

TB 42
TB 42, Hmotnost +20%
TB 42, Rychlost +20%
TB 42, Uhel + 20%
TB 42, Rychlost +20%, uhel +20%

34
35
36
37
38

BUS
BUS
BUS
BUS
BUS

13000
15600
13000
13000
13000

70
70
84
70
84

20
20
20
24
24

287,5 nestabilní v RFEMu
345,0 nestabilní v RFEMu
414,0 nestabilní v RFEMu
406,6 nestabilní v RFEMu
585,5 nestabilní v RFEMu

TB 51
TB 51, Hmotnost +20%
TB 51, Rychlost +20%
TB 51, Uhel + 20%
TB 51, Rychlost +20%, uhel +20%

39
40
41
42
43
44

TNV
TNV
TNV
TNV
TNV
TNV

16000
19200
16000
16000
16000
16000

80
80
90
80
90
64

20
20
20
24
24
24

462,1 nestabilní v RFEMu
554,6 nestabilní v RFEMu
584,9 nestabilní v RFEMu
653,6 nestabilní v RFEMu
827,2 nestabilní v RFEMu
418,3 nestabilní v RFEMu

TB 61
TB 61, Hmotnost +20%
TB 61, Rychlost je omezena na max. povolenou
TB 61, Uhel + 20%
TB 61, Rychlost - max. povolena, uhel +20%
TB 61, Rychlost -20%, uhel +20%
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0,40 TB 41
0,47 TB 41, Hmotnost +20%
0,56 TB 41, Rychlost +20%
0,61 TB 41, Uhel + 20%
0,92 TB 41, Rychlost +20%, uhel +20%
0,40 TB 41, Rychlost -20%, uhel +20%
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