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Abstrakt
Práce vychází z omezení daných čistě teoreticky orientovanou výukou statických předmětů

napříč obory stavební mechanika, pružnost a pevnost, ocelové a dřevěné konstrukce, betonové a zděné
konstrukce. Z reakcí studentů při výuce je zjevné nedostatečné propojení souvislostí mezi výpočetním
modelem, mechanickou odezvou konstrukce, experimentálním ověřením mechanické odezvy a její
skutečnou realizací. Tento nedostatek často způsobuje pochybnosti studentů o smyslu teoretických
nauk a ztrátu jejich zájmu o statické předměty obecně. Cílem této práce je příprava podkladů pro
demonstraci dopadů základních vnějších vlivů na chování konstrukce, a to názornou formou pomocí
fyzických interaktivních modelů. Řešení spočívá ve výrobě základních modelů a názorných ukázkách
chování těchto konstrukcí při zatížení a porovnání experimentálních výsledků s výsledky z „ručních“
výpočtů a ze statického programu DLUBAL. Interaktivní testování je v této práci provedeno na
zmenšených aditivně vyrobených modelech různých konstrukčních systémů s názornou ukázkou
dopadů např. při tahovém/tlakovém, ohybovém namáháním vyvozeným přenosným testovacím
rámem. V rámci práce byl vytvořen koncept stavebnicového systému pomocí něhož lze tvořit modely
konstrukcí umožňující přímé silové i nesilové zatížení jehož dopad na chování konstrukce je
zobrazeno pomocí metody digitální korelace obrazu (DIC).

Abstract
This work has been catalyzed on the basis of discussed limitations of rather theoretically

oriented structural subjects’ curriculum (e.g. structural mechanics, elasticity and strength, steel and
timber structures, concrete and masonry structures) across Civil Engineering programs. The lack of
connection between the computational model, the mechanical response of the structure, the
experimental verification of the mechanical response and its actual implementation is increasingly
evident from the students' reactions during the lectures, where this lack of knowledge often causes
students to doubt about the meaning of the theoretical subjects and loss of their interest in structural
mechanics subjects in general. The aim of this thesis is thus to demonstrate students the effect of basic
constraints on the behavior of a structure in an instrumental way using physical interactive models. In
particular, the physical models of selected structures are manufactured, analyzed by hand, textbook,
calculation approaches, plus by means of Finite Element Solver DLUBAL and explored by
experimental investigation. The results obtained by individual approaches are compared and
discussed. The interactive testing is carried out on scaled down, additively manufactured models of
various structural systems under tensile/compressive, bending and torsional stresses induced by a
portable testing frame. In the framework of this work, a modular system of a building kit for structural
model assemblies allowing for direct displacement and stress controlled tests to be carried out has
been developed. The observation of related measurements are supported by digital image correlation
(DIC) method.
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Seznam symbolů
Veličina Název veličiny Jednotka

b Šířka průřezu [mm]

h Výška průřezu [mm]

L Délka; teoretické rozpětí [mm]

𝐼
𝑦

Moment setrvačnosti průřezu k ose y [mm4]

F Síla zatížení [N]

R Podporová reakce [N]

w Posun ve svislém směru [mm]

σ
𝑥

Normálové napětí ve směru osy x v lokálním systému prutu [Mpa]

σ
𝑥𝑥

Napětí ve směru osy x v globálních souřadném systému [Mpa]

σ
𝑦𝑦

Napětí ve směru osy y v globálních souřadném systém [Mpa]

𝐸 Youngův modul pružnosti [MPa]

𝜐 Poissonův součinitel [-]
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1. Motivace
Motivace předkládané práce vychází z dlouhodobých zkušeností vyučujícich

poukazujících na připomínky studentů technických oborů na nedostatečné propojení
teoretických a experimentálně orientovaných předmětů s konstrukčními prvky v reálném
světě. Častou otázkou kterou lze slyšet, mnohdy i v posledních ročnících bakalářského studia,
je: „Pane profesore, prosím Vás, jaká je souvislost mezi výpočetním modelem prostě
podepřeného nosníku s danými okrajovými podmínkami, typická úloha předmětu stavební
mechaniky, a reálnou konstrukcí?” Další nepochopení smyslu takových úloh se projevuje ve
smyslu propojení vstupních parametrů či výpočetních výsledků s experimenty typu trhání
ocelových tyčí, drcení betonových kvádrů, tříbodové ohybové zkoušky maltových či
cementových trámců. Při zodpovězení podobných otázek se vyučující často spoléhají pouze
na představivost studentů bez možnosti instrumentálních ukázek. Často svůj výklad uvádějí
slovy: „Představte si, že zde držím dřevěnou špejli a následně na ní zatlačím v konkrétním
místě”, a následně se ptají:, „co se s danou špejlí stane?” V tomto konkrétním případě jde o
nastínění problematiky vzpěru. Je nepříjemné, že problémy s pochopením nastávají při výuce
základních principů o které se pak opírají navazující předměty v ročnících vyšších.

V této práci se tedy zabývám problematikou jak studentům technických oborů
vysokých škol poskytnout podporu pro výuku konstrukční analýzy, která propojuje „ruční“
výpočty s analýzou konečných prvků výpočetním programem DLUBAL a experimenty na
vzorcích vytvořených technologií aditivní výroby podporovanými měřením pomocí optických
metod.
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2. Úvod
Na základě analýzy typických úloh stavební mechaniky bylo vybráno několik typů stavebních

konstrukcí a vytvořeny digitální modely jejich statických schémat. Modely byly vyrobeny ve
zmenšeném měřítku z plastu aditivní metodou 3D tisku. Za účelem podpory výuky je plánováno, že
soubory s digitalizovanými geometrickými daty budou po dokončení projektu, jehož obsah je nad
rámec této bakalářské práce, vystaveny na veřejně dostupném repozitáři. Mimo postupů ručních
výpočtů a anlýzy modelů metodou konečných prvků práce seznamuje s dnes již běžnými metodami
experimentálního ověřování konstrukcí a materiálů, a to na zatěžovacím zařízení s malým rozsahem
zatížení, které mohou bez omezení obsluhovat i studenti. Experimentálně naměřená data jsou
vyhodnocena metodou DIC. Všechny tři typy výsledků, z ručních výpočtů, z DLUBAL software a z
experimentů, jsou vzájemně porovnány a komentovány výhody či nevýhody jednotlivých přístupů. V
následující úvodní kapitole jsou vymezeny obecné pojmy, technické prostředky a metody použité v
této práci.

2.1. Aditivní výroba
Mezi moderní metody aditivní výroby patří technologie 3D tisku, kdy se trojrozměrný

výrobek vytváří postupným vrstvením materiálu, po vrstevnicích, zpravidla zdola směrem nahoru.
Tento proces se na rozdíl od ostatních výrobních technologií liší značnou tvarovou variabilitou
prototypových výrobků, možností takřka okamžitého zahájení výroby po dokončení digitálního
modelu, a menším množstvím odpadního materiálu z výrobního procesu v porovnání např. s
technologiemi obrábění [1].

2.1.1. Stručná historie 3D tisku
3D tisk je v současnosti velmi dynamicky se rozvíjející odvětví. Existuje několik různých

metod 3D tisku, nicméně všechny fungují na podobném principu. Tedy nanášení, či vytvrzování po
vrstvách. Každá z metod má své klady a zápory. Dle tvaru a požadavků na tisknutý model je tedy
vhodné volit odpovídající metody tisku. Původně byl 3D tisk označován jako Rapid Prototyping
neboli rychlá výroba prototypů. Vynalez této dnes moderní výrobní metody spadá až do roku 1984
kdy si Charles W. Hull, zakladatel společnosti 3D Systems, nechal patentovat nový způsob výrobní
technologie tzv. stereolitografie [2].

Technologie 3D tisku se i dnes nadále využívá pro tvorbu prototypů, ale stále častěji nachází
využití i v masové průmyslové výrobě, zdravotnictví, hobby, a postupně proniká i do stavebního
průmyslu a dalších odvětvích [1].

2.1.2. Současné technologie 3D tisku dle materiálu
Základní typy 3D tisku lze rozdělit do sedmi skupin podle typu technologie [3], které lze dělit

dle formy tiskového materiálu . Obecně je lze rozdělit na pevné, práškové a kapalné látky [1].
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Pevné látky
Materiál je v pevné formě, nejčastěji ve formě struny. Materiál se roztaví v tiskové hlavici a

následně se vytlačuje (extruduje) ve formě tenkých vláken, které se nanášejí v ploše vedle sebe a
následně se vrství. Vrstvy mají běžně výšku od 0,05 mm do 0,3 mm a jsou často viditelné pouhým
okem. Šířka vláken se pohybuje okolo 0,4 mm. Jak výška tak šířka vláken je dána průměrem použité
trysky - extruderu [1]. Tato metoda nese v současnosti dvě označení FDM (fused deposition
modeling) a FFF (fused filament fabrication). Technologie FFF vznikla v období platnosti patentu
FDM, který vlastnila společnost 3D Systems. Po vypršení patentu se obě dvě metody terminologicky
sjednotili [4]. Tato technologie je v současnosti patrně nejrozšířenější a nejlevnější způsobem 3D
tisku. Tiskovým materiálem jsou nejčastěji termoplasty [1].

Do výše diskutované kategorie lze zařadit i tisk betonu, tedy ze směsí s portlandským
cementem jako pojivem. Přestože je cement v tekutém stavu, technologií tisku se nejvíce blíží právě
FDM [5]. Lze tisknout i z dalších materiálů. Například ze směsí jílů [1], kovu [6] či keramiky pomocí
speciální nano trysky [7].

Další technologií tisku z pevných látek je metoda LOM (Laminated Object Manufacturing),
která však není příliš rozšířená. Jedná se o proces spojování nebo laminování jednotlivých
papírových, plastových, kovových nebo jiných vrstev (plátů) za pomocí lepidla, tlaku a tepla, které se
následně ořezávají laserem či nožem [8].

Práškové látky
Materiál v podobě jemného prášku se nanáší ve vrstvách (například elektrostaticky). Jemné

částice se následně spékají pomocí laseru. Model je na konci tisku celý zasypaný v nepoužitém
tiskovém prášku. Pokud je model dutý, je nutné již v průběhu přípravy digitálního modelu navrhnout
otvory pro vysypání prášku zevnitř modelu. Z toho vyplývá, že se stěny modelu vždy navrhují se
100% výplní. Nevyužitý prášek je poté možné použít pro další tisk. Tato technologie se nazývá SLS
(Selective Laser Sintering) a je určena pro prášky na bázi plastů [1]. Za podkategorii SLS lze
považovat také DMLS (Direct Metal Laser Sintering), kdy jde o specializovanou modifikaci SLS
určenou pro prášky na bázi kovů [9]. U kovových výrobků se lze setkat i s označeními SLM
(Selective Laser Melting) nebo LPBF (Laser Powder Bed Fusion) [10]. Oproti technologii FDM je
SLS velice přesná, detailní a je dosaženo větší homogenity výrobku [11]. Tato technologie narozdíl od
ostatních nevyžaduje tvorbu podpor pro převislé části modelu, jelikož je model po celou dobu výroby
plně podepřen okolní prachovou lázní [9].
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Tekuté látky
SLA (Stereolitografie) je technologie pro tekutý tiskový materiál. Tisk narozdíl od ostatních

technologií běžně probíhá “vzhůru nohama”, kdy se model “vytahuje” z nádoby s kapalnou
pryskyřicí. Tiskovým materiálem je světlocitlivá pryskyřice, která se vytvrzuje emisí UV záření. Tisk
je zpravidla velice kvalitní a detailní. Oproti technologii FDM bývá tisknutelná plocha zpravidla
menší a doba tisku je delší [1, 12]. U této technologie vznikají zdravotní rizika při manipulaci s
pryskyřicí [13].

Technologie Přesnost Výroba Materiálové
vlastnosti

Dostupnost a cena

FDM nižší Velké výrobky,
rychlý tisk

anizotropní levné a dostupné

SLS vysoká Velké výrobky,
pomalý tisk

izotropní nejdražší s malou
dostupností

SLA vysoká Malé výrobky,
pomalý tisk

izotropní dražší a dostupné

Tabulka 2.1: Shrnutí jednotlivých vlastností technologií výroby 3D tisku [14, 15]

Na základě porovnání jednotlivých metod výroby byla technologie FDM pro účely této práce
vyhodnocena jako nejvhodnější. Především kvůli její jednoduchosti, rychlosti a cenové dostupnosti,
která je velice výhodná při výrobě prototypů a experimentálních vzorků.
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2.1.3. FDM tiskárny dle konstrukce

Tiskárny, které fungují na tiskové technologii FDM můžeme rozdělit podle pohybu tiskové
hlavice a podložky tiskárny. Pro popis tiskáren se uvažují osy X a Y jako půdorysné osy a osa Z za
výškovou [16].

Kartézská tiskárna
Tisková hlavice se pohybuje po osách X a Z, zatímco podložka se pohybuje po ose Y. Tyto

tiskárny pracují v kartézkém souřadném systému. Tento typ tiskáren je nejjednodušší a taktéž
nejrozšířenější [17].

Tiskárny typu Delta
Hlavice se pohybuje ve všech směrech, tedy ose X,Y,Z, zatímco podložka je stacionární. Tisk

probíhá na základě pohybu hlavice pomocí tří ramen zavěšených na pevném rámu nad tiskovou
plochou. Výroba probíhá na základě kartézského souřadného systému [17].

Tiskárny typu Polar
Tisk probíhá za pohybu hlavice po jedné vodorovné a svislé ose a rotační podložky. Operuje v

polárním souřadnicovém systému jejíž body jsou určeny pomocí vzdálenosti a úhlu od definovaného
centrálního bodu.V současnosti se jedná o nejméně rozšířený typ tiskáren [18].

Tiskárna s robotickou paží
Zde je tisková hlavice umístěna na víceosé robotické paži, která se pohybuje ve všech

směrech nad nepohyblivou tiskovou plochou. Výroba pomocí robotické paže, narozdíl od
konvenčních tříosých (X,Y,Z) tiskáren, může být mnohonásobně větší a je možnost tisknout téměř z
jakéhokoliv úhlu. Během výroby modelu nejsou potřeba podpory a je možnost tisknout velice složité
geometrické tvary [19], či tisknout ve velkých měřítcích z nekonvenčních materiálů jako jsou
například specificky navržené směsi betonu [20].
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2.1.4. Výroba modelů vybraných konstrukcí
Zhotovení vybraných modelů konstrukcí bylo provedeno na 3D tiskárnách Prusa i3 MK3 a

Prusa i3 MK3+, Obrázek 2.1. Tyto tiskárny jsou v současné době vyráběny Českou společností Prusa
Research a.s. Jedná se o hobby tiskárny kartézského typu fungujících na výrobní technologii FDM.
Maximální rozměry tisku jsou omezeny tiskovou podložkou o rozměrech 250×210×210 𝑚𝑚

. Podložka je z technologických důvodů předehřívána. Maximální teplota podložky je(š × 𝑑 × 𝑣)
120°C. Pro tisk vzorků byla použita tryska o průměru 0,4 mm, jejíž teplota dosahuje až 300°C. Výška
jednotlivých vrstev se pohybuje od 0,05 do 0,35 mm. Jako náplň je možné použít různé termoplasty,
např. PLA, PETG, ASA, ABS, PC, CPE, PVA/BVOH, PVB, HIPS, PP, Flex, nGen, Nylon, materiály
s karbonovou příměsí a další [21].

Obrázek 2.1: 3D tiskárna Prusa i3 MK3+ [21]

Pro tisk byl použit slicer PrusaSlicer, který je veřejně dostupný zdarma na webových stránkách
výrobce [22].

Nastavení tisku zkoumaných vzorků:

Materiál Výška vrstvy Šířka vrstvy Výplň Orientace výplně

PETG 0,2 mm 0,4 mm 100% Úhlopříčná

Tabulka 2.2: Nastavení parametrů tisku
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Digitální 3D model
Trojrozměrné modely byly vytvořeny pomocí programu AutoCAD 2022. AutoCAD patří do

skupiny programů označovaných jako CAD. CAD (computer-aided design) je obecné označení pro
software primárně určený pro vytváření 2D výkresů, geometrií a 3D modelů [23]. V programu se
vytváří 3D modely pomocí jednoduchých nástrojů. Ať už vytažením 2D tvarů, tažením průřezu po
dané trajektorii, pomocí ploch či přímé vkládání jednoduchých těles jako jsou kvádr, válec, koule a
dalších. S prostorovými objekty lze následně provádět logické operace jako je jejich slučování,
odečítání, odřezávání apod.

Převod do STL
Další fází byl export dokončených 3D modelů do souborového typu *.stl (Standard Triangle

Language nebo Standard Tessellation Language - STL). Formát funguje na takzvaném procesu
teselace. Teselace je proces rozložení objektu na geometrické tvary tak, aby nevznikly mezery nebo
nedocházelo k překrytí jejich hranic [24]. U souboru STL jde konkrétně o rozložení všech ploch na
trojúhelníky a následné stanovení souřadnic vrcholů příslušných trojúhelníků. Tento typ souboru
neobsahuje textury, barvy či jiné vlastnosti modelu [25]. Počet trojúhelníků narůstá se složitostí
povrchu tělesa. Soubor STL byl vytvořen pro 3D tisk již v roce 1987 Chuckem Hullem a jeho
společností 3D Systems. Do tohoto typu souboru jsou schopny exportovat téměř všechny 3D
modelovací programy a je podporovaný většinou CAD softwarů [24].

Nastavení tisku pomocí Sliceru
Slicer [26] je program, který má za úkol, jak již název napovídá, rozřezat 3D modely v

souborovém formátu .stl na jednotlivé tisknutelné vrstvy a nastavit veškeré potřebné pokyny pro
tiskárnu. Především je nutné nastavit případné podpory pro převislé části modelů, výšku/tloušťku
tisknutelných vrstev, materiál od které se odvíjí teplota tisknutelné hlavice s podložkou, výplň
modelu, tzv. infill, měřítko, umístění a orientaci modelu na podložce. Dle typu sliceru je pak případně
možné modifikovat další nastavení a popřípadě úprava samotného modelu. Programů existuje celá
řada a jejich jednotlivá nastavení se mohou lišit, např. PrusaSlicer [22], Simplify3D [27] a Cura [28].
Veškerá tato nastavení se samozřejmě odvíjejí i od zvolené technologie tisku a konkrétní tiskárny.
Výsledné pokyny je možné přímo posílat z programu do tiskárny či je uložit na externí úložiště v
souborovém formátu *.gcode. G-Code je standardní textový tiskový jazyk, který obsahuje veškeré
potřebné pokyny pro 3D tiskárnu [29].
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Tisk modelů
Tiskárny se mohou přímo napojit na osobní počítač pomocí USB kabelu či bezdrátového

spojení. Další možností je zapojení do tiskárny externí úložiště s požadovanými soubory v příslušném
formátu. U přímého zapojení je počítač limitován možnostmi přesunu a je nutné aby byl zapnutý po
celou dobu tisku. Zároveň je vyšší riziko nedokončení tisku kvůli přerušení spojení mezi tiskárnou a
počítačem. Externím úložištěm může být například SD karta, která je však oproti jiným typům
limitována velikostí úložiště [30]. Nutno podotknout, že velikost souborů pro tisk je velice nízká. Po
vytisknutí modelu je možnost, někdy i nutnost, dodatečných úprav. Úpravy se liší dle použitého
tiskového materiálu a kvality tiskárny. Především modely z PET materiálu mají často defekt v podobě
zbytkových vláken, tzv “stringování”, Obrázek 2.2, která se během tisku táhnou od tiskové trysky.
Tato zbytková vlákna mohou mít vliv na výsledné hodnoty z měření optickou metodou. Povrch PET
modelů lze i vyhlazovat za pomoci leptání acetonem či jinými rozpouštědly dle typu plastu. Dalšími
běžnými úpravami pro většinu modelů mohou být úprava hran a ploch broušením, tavením,
nanesením nátěru. Dále odstranění podpor a přebytečného materiálu nebo dodatečné vytvrzování [31].

Obrázek 2.2: Stringování (zbytková vlákna)
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2.2. DIC - metoda digitální korelace obrazu
Metoda měření za pomocí digitální korelace obrazu (anglicky Digital Image Correlation,

zkráceně DIC) se stala dnes nedílnou součástí při sledování a analýze vývoje pole posunů nebo
deformací v čase porovnáváním stochastického vzoru deformovaných obrazů s referenčním obrazem
[32]. Metoda je schopna zachytit polohu deformace na povrchu zatížené konstrukce nebo vzorku
(např: plasticitu nebo trhliny) v libovolném směru [33]. S novými nástroji a jejich zdokonalováním se
3D analýza DIC, stává univerzálnější a je stále více využívána nejen pro výzkum ale i v průmyslu.
DIC na rozdíl od konvenčních kontaktních metod měření není vázána na měření relativních posunů
malé skupiny diskrétních bodů. Také bývá častěji přesnější než monitorování pomocí extenzometrů
nebo tenzometrů, které mají často nepřesné výsledky způsobené nedokonalým upevněním k
měřenému povrchu. DIC může značně snížit náklady na měření. DIC se neustále zlepšuje, a to
především v posledních letech díky rychlému vývoji počítačů, digitálních kamer a softwaru pro rychlé
zpracování obrazu [34]. Rozmach DIC se projevil vznikem nového komerčního i open source
softwaru pro provedení DIC s různě optimalizovanými korelačními funkcemi a výpočetními
metodami [35].

Standardní 2D DIC měření probíhá dle sestavy znázorněné na Obrázku 2.3. Pro získání
přesných výsledků je nutné umístit kameru tak, aby optická osa kamery svírala s povrchem měřeného
vzorku pravý úhel. Pro osvětlení vzorku by měl být ideálně použitý stabilní bílý zdroj světla [36].

Obrázek 2.3: Sestava pro 2D DIC měření [36]

Výpočet vzájemných posunů měřených bodů P[x0, y0], probíhá výběrem čtvercové
referenčního subsetu (podmnožiny) pixelů se středem v bodě P, který se použije ke sledování jeho
umístění v deformovaném obraze, Obrázek 2.4. Pro přesné sledování polohy referenčního subsetu se
musí stanovit kritérium pro vyhodnocování podobnosti nebo rozdílu mezi referenčním a cílovým
subsetem. Posouváním referenčního subsetu ve vyhledávací oblasti na transformovaném cílovém
obrazu a výpočtem korelačního koeficientu se získá korelační koeficient v každém místě fotografie,
viz Obrázek 2.4. Následně je postup porovnávání dokončen vyhledáváním vrcholové polohy rozložení
korelačního koeficientu pomocí zvoleného optimalizačního algoritmu. Po zjištění extrému
korelačního koeficientu lze určit polohu deformovaného subsetu. Rozdíl poloh referenčního a
cílového subsetu udává vektor posunutí v rovině. Stejný postup se opakuje pro všechny sledované
pixely. Tím se získá celé pole posunů [37]. Pro vyhodnocení stupnice podobnosti mezi referenčním a
transformovaným subsetem je třeba předem definovat korelační kritéria [38, 39, 40, 41]
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Obrázek 2.4: Příklad postupu sledování subsetu pomocí DIC; středová poloha každého cílového subsetu
se získá hledáním polohy maximální hodnoty pole korelačního koeficientu [37]

V praxi běžné DIC měření funguje tak, že se každý obraz rozdělí na mřížku vyšetřovaných
buněk nebo subsetů, které se skládají z daného počtu pixelů. Rozlišení dat se zvětší zmenšením
velikosti subsetu, ale zároveň se zmenšením velikosti vyšetřovaných buněk se zvyšuje přesnost
měření deformace v důsledku snížení počtu sledovaných prvků v rámci subsetu [42].

Rozlišení a přesnost posunů a deformací jsou proto omezeny celkovým počtem pixelů v rámci
snímků. DIC používá korelační algoritmus k získání posunů a deformací subsetu. Identifikace oblastí
je na základě shodných hodnot stupňů šedi skvrnitého vzoru v každém subsetu nedeformovaných
(referenčních) a deformovaných (cílových) obrazů. Pro usnadnění a umožnění korelace musí být na
povrchu vzorku aplikován stochastický skvrnitý vzor (pokud se nevyskytuje na vzorku přirozeně), aby
bylo zajištěno náhodné odchylky ve stupních šedi, jejichž kvalita je zásadní pro přesnost naměřených
údajů. Při následném vyhodnocení je nutné nastavit dostatečnou velikost subsetů tak, že veškeré
subsety budou obsahovat unikátní vzor a data se vždy stahovala k danému bodu. Jak již bylo zmíněno,
velikost subsetu má vliv na podobnost a přesnost dat. Obecně lze tedy říci, že jde o snahu najít
kompromis mezi přesností a spolehlivostí dat. Přesnost dat se odvíjí i od typu použité kamery [36].
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2.3. Zatěžovací stroj
Pro testování vytištěných modelů byl použit přenosný zatěžovací rám, který je vidět na Obrázku 2.5.

Obrazek 2.5: Zatěžovací stroj s popisky

Zajímavostí v kontextu této práce je, že rám je sestavený z extrudovaných hliníkových profilů
pospojovaných plastovými komponenty vyrobenými pomocí 3D tisku. Zatěžovací40 × 40 𝑚𝑚

prostor stoje má rozměry cca a jeho vnější rozměry činí . Pohyblivý příčník40 × 30 𝑐𝑚 75 × 50 𝑐𝑚
je z extrudovaného hliníkového profilu , který je posouván po trapézových tyčí se30 × 30 𝑚𝑚
závitem se stoupáním na otáčku. Trapézovými tyčemi otáčejí krokové elektrické𝑑 = 8 𝑚𝑚 8 𝑚𝑚
motory NEMA 17. Ovladač krokových motorů je Toshiba TB67S109. Maximální přípustné zatížení
vyvozené rámem je 50 N. Největší zatížení, které byl rám schopen vyvinout je okolo 100 N. Při
velkých zatížení se zvyšuje riziko přeskakování elektrických motorů z důvodu překročení
maximálního kroutícího momentu, které jsou schopni vyvinout. Zatěžovací stroj byl v době výzkumu
vybaven třemi tenzometrickými snímači. Počet snímačů lze zvýšit či snížit. Všechny tři použité
tenzometrické snímače byly HT Sensor TAS501N/50kg, Obrázek 2.6. Tento typ snímače je určen pro
maximální zatížení 50 kilogramů, s bezpečným přetížením na 120% a maximálním přetížením až na
150% kapacity. Chybovost snímače je uvedena výrobcem okolo ± 0,05% maximální kapacity [43].

Obrázek 2.6: Tenzometrický snímač TAS501N [43]
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Krokové motory fungují na stejném principu jako jiné elektromotory. Skládají se ze statoru a
rotoru. Na rotoru je umístěn magnet, který mění svou polohu na základě elektromagnetického pole
vytvořeného elektrickými cívkami statoru. Na rozdíl od jiných elektromotorů je zde jedna otáčka
motoru (360°) rozdělena na jednotlivé kroky, neboli stepy. Počet a velikost kroků je podle konstrukce
motoru a rozmístění cívek. Běžné motory mají krok o velikost 1,8°, to znamená, že je otáčka
rozdělena na 200 kroků. Jsou dostupné i další motory, kde jsou kroky o velikostech 2; 2,5; 5, 15 nebo
30°. Jelikož je otáčka hřídele rozdělena na kroky, nedochází tak k plynulému pohybu. To má za
následek přerušovaný pohyb, který způsobuje hluk a vibrace. Jednotlivé kroky je dále možné rozdělit
na další mezikroky, tzv microstepy, které způsobují plynulejší pohyb a tím i eliminaci vzniku vibrací.
Počet a velikost mezikroků lze modulovat podle intenzity elektromagnetických polí daných aktivních
sousedních cívek, kdy se proud v první cívce znižuje a v druhé se naopak v shodné míře zvyšuje.
Počet microstepů má rovněž vliv na velikost kroutícího momentu motoru, který se s jejich zvyšujícím
počtem snižuje [44]. Použité krokové motory NEMA 17 mají velikost kroku 1,8° s kroutícím
momentem 0,4 Nm [45].

Obrázek 2.7: Znázornění principu rozdělení otáček motoru a aktivních cívek při plných krocích (vlevo) a
mezikrocích (vpravo) [46]

Zatěžovací sestava byla pro měření vybavena digitálním jednookým zrcadlovým
fotoaparátem Canon EOS 6D Mark II s objektivem Canon EF 24-70mm f/4L IS USM, který byl
umístěn na stativu. Tento fotoaparát disponuje digitální stabilizací obrazu [47].

Stoj je ovládaný kontrolním panelem, který lze spojit s osobním počítačem přes standardní
USB port typu A. Panel se skládá z řídící jednotky, displeje, osmi kanálového převodníku asd1256,
paměti EEPROM, nouzového tlačítka a dalších prvků. Řídící panel lze propojit s libovolným
fotoaparátem.

Při spuštění stroje dojde nejprve k načtení polohy nuly a kalibračních dat z EEROMU pro
tenzometrické snímače. Pokud nebyla kalibrace tenzometrických snímačů již provedena, je nutné ji
provést zatížením známou silou, kterou si ovládací panel zapíše a uloží. Dále během spuštění
proběhne nastavení převodníku analogového signálu z tenzometrických snímačů na digitální. Před
provedením zatěžování je nutné provést kalibraci pozice motorů. Ta je provedena vložením příkazu
pro kalibraci motorů, kdy se zatěžovací příčník pohybuje směrem nahoru do doby aktivace spínače,
který ukončí činnost protilehlého motoru. Spínače jsou umístěny na horním hliníkovém profilu rámu,
viz Obrázek 2.5. Tím je zajištěna známá poloha a vodorovnost příčníku.

21



Ovládací software je napsaný v programovacím jazyce C++. Veškeré úkony probíhají
“blockingově”, to znamená, že v jednu chvíli se plní pouze jeden úkon do doby jeho splnění.
Například čtení dat z tenzometrických snímačů nemůže probíhat ve stejnou chvíli jako posun motoru.
Zároveň to znamená, že zadané příkazy nelze zrušit. V případě potřeby zrušení zadaného příkazu je
nutné celý stroj vypnout nebo aktivovat nouzové tlačítko na kontrolním panelu, které restartuje řídící
jednotku. Jednotlivé příkazy se vkládají do příkazového řádku. Byl použit program CoolTerm, který je
bezplatný software sloužící jako terminálová aplikace pro sériové porty [48]. CoolTerm je uživatelsky
přívětivý s vhodnými funkcemi pro práci se zatěžovacím rámem.

Byla vytvořena sada základních příkazů: kalibrace tenzometrických snímačů, kalibrace pozice
motorů, posun příčníku, pořízení fotografie a měřící sekvence. Pro jednotlivé příkazy je nutné nastavit
sérii řídících parametrů jako jsou směr pohybu, vzdálenost kterou má příčník urazit, rychlost a dělení
kroků motoru.

Zatěžovací sekvence je rozdělena na několik po sobě jdoucích úkonů, které probíhají v
následujícím pořadí: posun motoru o 10 kroků, výpis sil z tenzometrů, výpis pozice příčníku, případné
pořízení fotografie na základě nastaveného časového intervalu. Měření je naprogramováno tak, že je
ukončeno při dosažení požadované hodnoty na zvoleném tenzometrickém snímači, kdy je pořízena
poslední fotografie a příčník se posune směrem nahoru o 5 cm. Pro měření DIC se zadávají
parametry: označení kontrolního snímače, limitní hodnota síly pro ukončení měření na zvoleném
snímači, interval pořízení snímku fotoaparátu, rychlost a dělení kroku motoru. Z experimentů bylo
vyhodnoceno nastavení parametrů pro kroky motoru jako velice podstatné z důvodu vznikajících
rezonancí od motorů, které mají velký vliv na naměřená data z tenzometrických snímačů.
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3. Vybrané typy konstrukcí
Pro testování a srovnávací výpočty bylo vybráno devět konstrukcí, se kterými se lze běžně

setkat při návrzích či posuzování stavebních konstrukcí. Byly vybrány jak staticky určité, tak i
staticky neurčité konstrukce. Vybrané konstrukce jsou doplněny o příslušná statická schémata, které
jsou zobrazeny na Obrázcích 3.1-3.9.

Prostý nosník

a) b)
Obrazek 3.1: Řešený typ konstrukce prostého nosníku

a) fotografie reálné konstrukce dřevěného trámového stropu [49], b) statické schéma konstrukce prostého
nosníku

Prostý nosník s převislým koncem

a) b)
Obrazek 3.2: Řešený typ konstrukce převislého prostého nosníku

a) fotografie reálne konstrukce převislého prostého nosníku [50], b) statické schéma konstrukce převislého
nosníku
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Konzola

a) b)

c) d)
Obrazek 3.3: Řešený typ konstrukce konzoly

a) fotografie reálne konstrukce semaforu, lampy a silničního značení, b) fotografie reálné konstrukce semaforu,
c) fotografie konstrukce zastřešení zastávky MHD, d) statické schéma konstrukce konzoly

Příhradová konstrukce

a) b)
Obrazek 3.4: Řešený typ příhradové konstrukce

a) fotografie reálne příhradové konstrukce ocelového mostu [51], b) statické schéma příhradové konstrukce
mostu
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Krov

a) b)
Obrazek 3.5: Řešený typ konstrukce krovu

a) fotografie reálne konstrukce dřevěného hambálkového krovu [52], b) statické schéma konstrukce
hambálkového krovu

Rámová konstrukce

a) b)
Obrazek 3.6: Řešený typ konstrukce rámu

a) fotografie reálne konstrukce ocelového rámu silničního značení, b) statické schéma konstrukce rámu
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Příhradová konstrukce

a) b)
Obrazek 3.7: Řešený typ konstrukce příhradové konstrukce

a) fotografie reálne příhradové konstrukce dřevěných vrat b) statické schéma příhradové konstrukce konstrukce
dřevěných vrat

Příhradová konstrukce

a) b)
Obrazek 3.8: Řešený typ konstrukce příhradové konstrukce

a) fotografie reálne příhradové konstrukce ocelových vrat b) statické schéma konstrukce příhradové konstrukce
konstrukce ocelových vrat
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Příhradová konstrukce/konzola

a) b)

c) d)

Obrazek 3.9: Řešený typ konstrukce příhradové konstrukce s konzolou
a) fotografie reálne dřevěné příhradové konstrukce podepření střešní konstrukce, b) fotografie reálné

příhradové konstrukce držáku reproduktoru [53], c) fotografie reálné příhradové konstrukce poličky [54],
d) statické schéma konstrukce příhradové konstrukce s konzolou
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4. Analýza (výpočet, řešení) vybraných prvků
Řešené úlohy byly rozděleny dle typu konstrukce, kde úlohy 1.1, 4.1 a 5.1 jsou dále členěny

na základě variací jejich provedení, viz podkapitola Digitální a tištěné modely konstrukce.

● Prostý nosník
○ Úloha 1.1 - prostý nosník
○ Úloha 1.2 - prostý nosník s vysokým průřezem
○ Uloha 1.3 - prostý nosník s převislým koncem

● Konzola
○ Úloha 2.1 - konzola

● Rám
○ Úloha 3.1 - rám s pevným a posuvným vnějším kloubem
○ Úloha 3.2 - rám s dvěma vnějšími pevnými klouby

● Krov
○ Úloha 4.1 - hambálkový krov

● Příhradová konstrukce
○ Úloha 5.1 - příhradová konstrukce varianta 1
○ Úloha 5.2 - příhradová konstrukce varianta 2
○ Úloha 5.3 - Příhradová konstrukce varianta 3
○ Úloha 5.4 - příhradová konstrukce varianta 4

Analýza vybraných modelů bude provedena třemi metodami. První metodou jsou učebnicové
postupy a výpočty provedené na papíře. Druhou metodou je analýza výpočetním programem
založeným na metodě konečných prvků. Poslední metodou je získání výsledků z experimentálního
měření.

Počáteční návrh rozměrů experimentálních vzorků byl odvozen od maximálního uvažovaného
zatížení a volného prostoru stroje, viz podkapitola Zatěžovací stroj. Teoretická vzdálenost podpor s
tenzometrickými snímači byla tak stanovena na 20 cm. Profily průřezu vzorků byly stanoveny na
základě předběžného návrhu prostého nosníku, Tabulka 4.1, kdy byl Youngův modul pružnosti
odhadován 2 GPa, minimální výška průřezu byla stanovena na 1 cm a požadovaný průhyb 5 mm za
předpokladu zatížení 50 N (5 kg). Byl navržen profil průřezu o rozměrech (𝑏 × ℎ) 10 𝑚𝑚 × 10 𝑚𝑚
viz Tabulka 4.1. Maximální aplikovaná zatížení na tenzometrické snímače jsou menší než jejich
maximální kapacita (500 N), tato podmínka je též splněna.

Vstupní hodnoty: Návrh:

𝐹 = 50 𝑁
ℎ = 10 𝑚𝑚
𝐿 = 200 𝑚𝑚
𝐸 = 2 000 𝑀𝑃𝑎

;𝐼
𝑦

= 1
12 · 𝑏 · ℎ3 𝑤 = 𝐹 · 𝐿3

48 · 𝐸 · 𝐼
𝑦

⇒  𝑏 = 𝐹 · 𝐿3

𝑤 · 48 · 𝐸 · 1
12  · ℎ3

𝑏 = 50 · 2003

5 · 48 · 2×103 · 1
12  · 103 = 10 𝑚𝑚 

𝑅
1,𝑧

= 𝑅
2,𝑧

=− 𝐹
2 =− −50

2 = 25 𝑁

Tabulka 4.1. První návrh rozměrů profilu experimentálních vzorků
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Analýza je provedena porovnáváním hodnot podporových reakcí, napětí v krajních vláknech
ve vybraných průřezech a daných deformací vybraných bodů. Veškeré výsledky byly zaokrouhleny na
dvě desetinná místa. Hodnoty zatížení jsou stanoveny pro konkrétní úlohy, které odpovídají
příslušnému experimentálnímu měření. Výsledné hodnoty reakcí pro vetknutí v úloze 2.1 byly
přepočítány na základě experimentálního měření, kde byly reakce měřeny dvojicí tenzometrických
snímačů. Každý snímač uvádí hodnotu kombinaci svislé reakce spolu s ohybovým momentem.
Vodorovná reakce je nulová. Pro následnou kontrolu byly reakce přepočteny dle schématu na Obrázku
4.1.

a) b)

c) d) e)
Obrázek 4.1: Provedení vetknutí v úloze 2.1

a) reálné provedení podpory pomocí šroubů, b) reálný model vetknutí úlohy 2.1, c) schéma provedení vetknutí
úlohy 2.1, d) statické schéma vetknutí s reakcemi, e) výsledné statické schéma provedeného vetknutí v

experimentálním měření úlohy 2.1 s reakcemi

Přepočet reakcí:

𝑅
1,𝑧

=
𝑅

𝑉,𝑧

2 +
𝑅

𝑉,𝑀

2

25 =
𝑅

𝑉,𝑧

2 +
𝑅

𝑉,𝑀

50 𝑅
2,𝑧

=
𝑅

𝑉,𝑧

2 −
𝑅

𝑉,𝑀

2

25 =
𝑅

𝑉,𝑧

2 −
𝑅

𝑉,𝑀

50

Vliv vodorovných reakcí v úlohách 3.2, 4.1a a 4.1b byl zanedbán. Jejich působení bylo
zachyceno dvojicí táhel určených pro stabilizaci vzájemné polohy podpor. Tyto táhla jsou uvedeny v
podkapitole Návrh digitálních modelů. Vliv svislé reakce horní podpory v úlohách 5.2, 5.3 a 5.4 byl
zanedbán.
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4.1. Vstupní podmínky a parametry výpočtů
Na základě experimentálních měření tříbodového ohybu prostého nosníku v úlohách 1.1a,

1.1b, 1.1c a 1.1d byl stanoven Youngův modul pružnosti dle jejich průhybů na hodnotu
. Poissonův součinitel byl uvažován 0,4 dle výrobců, kteří uvádějí orientační𝐸 =  1753, 9 𝑀𝑃𝑎

rozsah od 0,37 od 0,44 [55].
V analýze byla zcela zanedbána vlastní tíha modelů z důvodu zjednodušení analýzy ručními

výpočty a zároveň minimálního vlivu na výsledky. Vlastní tíha byla rovněž eliminována při
vyhodnocování reakcí měřených pomocí tenzometrických snímačů. Průměrná váha modelů je cca
50g. Dále byl v analýze zcela zanedbán vliv tření a případné posuny podpor. Rozměry jsou uvažovány
dle návrhu digitálních modelů. Byl zaveden předpoklad, že se materiál během celého zatěžování
choval pružně. Dalším předpokladem bylo, že je materiál homogenní na základě 100% výplně
nastavené při aditivní výrobě. Jsou zcela zanedbány vlivy mechanických vlastností materiálu na
základě orientace vláken při výrobě vzorků. Dle provedených výzkumů [56] byl zjištěn významný
vliv orientace vláken na hodnotu Youngova modulu pružnosti. Materiálové charakteristiky a rozměry
průřezu jsou uvažovány po celé délce konstrukce vzorků konstantní. Byl zanedbán případný vliv
vzpěrného tlaku. Ve veškerých úlohách byl zaveden předpoklad platnosti Bernoulliho–Navierovi
hypotézy a Hookova zákona.

4.2. Analýza konstrukce učebnicovými postupy
Úlohy byly řešeny standardními učebnicovými analytickými metodami. Pro staticky určité

konstrukce byly použity silové a momentové podmínky rovnováhy. U staticky neurčitých konstrukcí
byla použita silová metoda (princip virtuálních sil) a zjednodušená deformační metoda. U úloh
příhradových konstrukcí byla použita styčníková a průsečná (Ritterova) metoda. Pro výpočty průhybů
byla uplatněna Clebschova metoda a Maxwellova věta. Konstrukce byly idealizovány a zjednodušeny
dle typu konstrukce a příslušně zvolené analytické metody.
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4.2.1. Úloha 1.1a - Prostý nosník, varianta A

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 91 𝑁

𝑅
𝑧,3

= 24, 91 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 14, 94 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  + 14, 94 𝑀𝑃𝑎

𝑤
2

= 5, 68 𝑚𝑚

𝑠 = 𝑟 − 𝑚 = 2° + 1°( ) − 3°( ) = 0 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑢𝑟č𝑖𝑡á 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒

𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 (𝑏 × ℎ):  10 × 10 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛 ř𝑒š𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑢

𝑃𝑟ů𝑏ěℎ 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑝𝑜 ř𝑒š𝑒𝑛é𝑚 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢: σ
𝑥
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4.2.2. Úloha 1.1b - Prostý nosník, varianta B

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 82 𝑁

𝑅
𝑧,3

= 24, 82 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 14, 89 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  + 14, 89 𝑀𝑃𝑎

𝑤
2

= 5, 66 𝑚𝑚

𝑠 = 𝑟 − 𝑚 = 2° + 1°( ) − 3°( ) = 0 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑢𝑟č𝑖𝑡á 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒

𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 (𝑏 × ℎ):  10 × 10 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛 ř𝑒š𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑢

𝑃𝑟ů𝑏ěℎ 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑝𝑜 ř𝑒š𝑒𝑛é𝑚 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢: σ
𝑥
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4.2.3. Úloha 1.1c - Prostý nosník, varianta C

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 95 𝑁

𝑅
𝑧,3

= 24, 95 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 14, 97 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  + 14, 97 𝑀𝑃𝑎

𝑤
2

= 5, 69 𝑚𝑚

𝑠 = 𝑟 − 𝑚 = 2° + 1°( ) − 3°( ) = 0 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑢𝑟č𝑖𝑡á 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒

𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 (𝑏 × ℎ):  10 × 10 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛 ř𝑒š𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑢

𝑃𝑟ů𝑏ěℎ 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑝𝑜 ř𝑒š𝑒𝑛é𝑚 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢: σ
𝑥
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4.2.4. Úloha 1.1d - Prostý nosník, varianta D

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 82 𝑁

𝑅
𝑧,3

= 24, 82 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 14, 89 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  + 14, 89 𝑀𝑃𝑎

𝑤
2

= 5, 66 𝑚𝑚

𝑠 = 𝑟 − 𝑚 = 2° + 1°( ) − 3°( ) = 0 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑢𝑟č𝑖𝑡á 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒

𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 (𝑏 × ℎ):  10 × 10 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛 ř𝑒š𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑢

𝑃𝑟ů𝑏ěℎ 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑝𝑜 ř𝑒š𝑒𝑛é𝑚 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢: σ
𝑥
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4.2.5. Úloha 1.2 - Prostý nosník s vysokým průřezem

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 88 𝑁

𝑅
𝑧,3

= 24, 88 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 3, 73 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  + 3, 73 𝑀𝑃𝑎

𝑤
2

= 0, 71 𝑚𝑚

𝑠 = 𝑟 − 𝑚 = 2° + 1°( ) − 3°( ) = 0 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑢𝑟č𝑖𝑡á 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒

𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 (𝑏 × ℎ):  20 × 10 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛 ř𝑒š𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑢

𝑃𝑟ů𝑏ěℎ 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑝𝑜 ř𝑒š𝑒𝑛é𝑚 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢: σ
𝑥
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4.2.6. Úloha 1.3 - Prostý nosník s převislým koncem

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 94 𝑁

𝑅
𝑧,3

= 24, 94 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 11, 22 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  + 11, 22 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

=  − 2, 40 𝑚𝑚

𝑠 = 𝑟 − 𝑚 = 2° + 1°( ) − 3°( ) = 0 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑢𝑟č𝑖𝑡á 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒

𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 (𝑏 × ℎ):  10 × 10 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛 ř𝑒š𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑢

𝑃𝑟ů𝑏ěℎ 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑝𝑜 ř𝑒š𝑒𝑛é𝑚 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢: σ
𝑥
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4.2.7. Úloha 2.1 - Konzola

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1: 1

=  19,13
2 + 1913

50 = 48, 93𝑁

𝑅
𝑧,1: 2

=  19,13
2 − 1913

50 =  − 29, 36 𝑁

σ
ℎ,2

=  + 11, 94 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  − 11, 94 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

= 17, 94 𝑚𝑚

𝑠 = 𝑟 − 𝑚 = 3°( ) − 3°( ) = 0 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑢𝑟č𝑖𝑡á 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒

𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 (𝑏 × ℎ):  10 × 10 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛 ř𝑒š𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑢

𝑃𝑟ů𝑏ěℎ 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑝𝑜 ř𝑒š𝑒𝑛é𝑚 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢: σ
𝑥
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4.2.8. Úloha 3.1 - Rám s pevným a posuvným vnějším kloubem

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 78 𝑁

𝑅
𝑧,5

= 24, 78 𝑁

σ
ℎ,3

=  − 11, 15 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  + 11, 15 𝑀𝑃𝑎

𝑤
3

= 2, 38 𝑚𝑚

𝑠 = 𝑟 − 𝑚 = 3°( ) − 2° + 1°( ) = 0 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑢𝑟č𝑖𝑡á 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒

𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 (𝑏 × ℎ):  10 × 10 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛 ř𝑒š𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑢

𝑃𝑟ů𝑏ěℎ 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑝𝑜 ř𝑒š𝑒𝑛é𝑚 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢: σ
𝑥
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4.2.9. Úloha 3.2 - Rám s dvěma vnějšími pevnými klouby

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 82 𝑁

𝑅
𝑧,5

= 24, 82 𝑁

σ
ℎ,3

=  − 7, 30 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  + 7, 30 𝑀𝑃𝑎

𝑤
3

= 1, 15 𝑚𝑚

𝑠 = 𝑟 − 𝑚 = 3°( ) − 2 × 2°( ) =− 1 → 1𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑛𝑒𝑢𝑟č𝑖𝑡á 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒

𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 (𝑏 × ℎ):  10 × 10 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛 ř𝑒š𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑢

𝑃𝑟ů𝑏ěℎ 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑝𝑜 ř𝑒š𝑒𝑛é𝑚 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢: σ
𝑥
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4.2.10. Úloha 4.1a - Hambálkový krov, varianta A

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 60 𝑁

𝑅
𝑧,6

= 24, 60 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 0, 36 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  − 0, 36 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

= 0, 04 𝑚𝑚

𝑠 = 𝑟 − 𝑚 = 2 × 3°( ) − 2 × 2° + 2° + 1°( ) =− 1 → 1𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑛𝑒𝑢𝑟č𝑖𝑡á 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒

𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 (𝑏 × ℎ):  10 × 10 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛 ř𝑒š𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑢

𝑃𝑟ů𝑏ěℎ 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑝𝑜 ř𝑒š𝑒𝑛é𝑚 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢: σ
𝑥
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4.2.11. Úloha 4.1b - Hambálkový krov, varianta B

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 82 𝑁

𝑅
𝑧,6

= 24, 82 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 0, 36 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  − 0, 36 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

= 0, 04 𝑚𝑚

𝑠 = 𝑟 − 𝑚 = 2 × 3°( ) − 2 × 2° + 2° + 1°( ) =− 1 → 1𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑛𝑒𝑢𝑟č𝑖𝑡á 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒

𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 (𝑏 × ℎ):  10 × 10 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛 ř𝑒š𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑢

𝑃𝑟ů𝑏ěℎ 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑝𝑜 ř𝑒š𝑒𝑛é𝑚 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢: σ
𝑥
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4.2.12. Úloha 5.1a - Příhradová konstrukce, typ 1, varianta A

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 25, 02 𝑁

𝑅
𝑧,6

= 25, 02 𝑁

σ
ℎ,3

=  − 15, 01 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  + 15, 01 𝑀𝑃𝑎

𝑤
3

= 1, 43 𝑚𝑚

𝑠 = 𝑟 − 𝑚 = 5 × 2°( ) − 2° + 1° + 7 × 1°( ) = 0 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑢𝑟č𝑖𝑡á 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒

𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 (𝑏 × ℎ):  5 × 10 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛 ř𝑒š𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑢

𝑃𝑟ů𝑏ěℎ 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑝𝑜 ř𝑒š𝑒𝑛é𝑚 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢: σ
𝑥
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4.2.13. Úloha 5.1b - Příhradová konstrukce, typ 1, varianta B

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 92 𝑁

𝑅
𝑧,6

= 24, 92 𝑁

σ
ℎ,3

=  − 14, 95 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  + 14, 95 𝑀𝑃𝑎

𝑤
3

= 1, 42 𝑚𝑚

𝑠 = 𝑟 − 𝑚 = 5 × 2°( ) − 2° + 1° + 7 × 1°( ) = 0 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑢𝑟č𝑖𝑡á 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒

𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 (𝑏 × ℎ):  5 × 10 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛 ř𝑒š𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑢

𝑃𝑟ů𝑏ěℎ 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑝𝑜 ř𝑒š𝑒𝑛é𝑚 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢: σ
𝑥
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4.2.14. Úloha 5.1c - Příhradová konstrukce, typ 1, varianta C

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 86 𝑁

𝑅
𝑧,6

= 24, 86 𝑁

σ
ℎ,3

=  − 7, 46 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  + 7, 46 𝑀𝑃𝑎

𝑤
3

= 0, 71𝑚𝑚

𝑠 = 𝑟 − 𝑚 = 5 × 2°( ) − 2° + 1° + 7 × 1°( ) = 0 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑢𝑟č𝑖𝑡á 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒

𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 (𝑏 × ℎ):  10 × 10 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛 ř𝑒š𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑢

𝑃𝑟ů𝑏ěℎ 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑝𝑜 ř𝑒š𝑒𝑛é𝑚 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢: σ
𝑥
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4.2.15. Úloha 5.2 - Příhradová konstrukce, typ 2

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑥,1

=  − 33, 19 𝑁

𝑅
𝑥,2

= 33, 19 𝑁

σ
ℎ,3

=  + 0, 33 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  + 0, 33 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

= 0, 13 𝑚𝑚

𝑠 = 𝑟 − 𝑚 = 4 × 2°( ) − 2° + 1° + 5 × 1°( ) = 0 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑢𝑟č𝑖𝑡á 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒

𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 (𝑏 × ℎ):  10 × 10 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛 ř𝑒š𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑢

𝑃𝑟ů𝑏ěℎ 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑝𝑜 ř𝑒š𝑒𝑛é𝑚 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢: σ
𝑥
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4.2.16. Úloha 5.3 - Příhradová konstrukce, typ 3

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑥,1

=  − 33, 11 𝑁

𝑅
𝑥,2

= 33, 11 𝑁

σ
ℎ,3

=  − 0, 33 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  − 0, 33 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

= 0, 13 𝑚𝑚

𝑠 = 𝑟 − 𝑚 = 4 × 2°( ) − 2° + 1° + 5 × 1°( ) = 0 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑢𝑟č𝑖𝑡á 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒

𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 (𝑏 × ℎ):  10 × 10 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛 ř𝑒š𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑢

𝑃𝑟ů𝑏ěℎ 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑝𝑜 ř𝑒š𝑒𝑛é𝑚 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢: σ
𝑥
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4.2.17. Úloha 5.4 - Příhradová konstrukce, typ 4

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑥,1

=  − 99, 32 𝑁

𝑅
𝑥,2

= 99, 32 𝑁

σ
ℎ,3

=  + 13, 90 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  − 13, 90 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

= 3, 08 𝑚𝑚

𝑠 = 𝑟 − 𝑚 = 3 × 3°( ) − 2° + 1° + 3 × 2°( ) = 0 → 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑢𝑟č𝑖𝑡á 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒

𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 (𝑏 × ℎ):  10 × 10 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛 ř𝑒š𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑢

𝑃𝑟ů𝑏ěℎ 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑝𝑜 ř𝑒š𝑒𝑛é𝑚 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢: σ
𝑥
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4.3. Analýza konstrukce - MKP
Pro analýzu konstrukcí existuje řada statických statických programů. Pro účely této práce byl

zvolen program Dlubal RFEM. Veškeré modely byly vytvořeny ve 2D rovině.
Software funguje na principu numerické metody konečných prvků zkráceně MKP. MKP

(anglicky: Finite element method – FEM) je způsob výpočtu, kdy se řešený model rozdělý podle
definované sítě na konečný počet “prvků” jednoduché geometrie. Rohové body jednotlivých prvků
tvoří “uzly”, které jsou řešeny soustavou aproximačních rovnic založených na různých typech
diskretizace [57]. Každý uzel je řešen vhodnou aproximační metodou. Jedná se tak o přibližné
výsledky za účelem zjednodušení složitějších diferenciálních rovnic [58]. Přesnost metody se odvíjí
od nastavení jemnosti výpočetní sítě a tím i náročnost výpočtu [59]. Tato výpočetní metoda se stala
dnes již nedílnou součásti návrhu a analýzy v inženýrských oborech [58].

4.3.1. Výpočetní program
Společnost DLUBAL byla založena roku 1987 v Německu Ing. Georgem Dlubalem.

Výpočetní software Dlubal RFEM je univerzální 3D výpočetní program, určený pro návrh
konstrukčních prvků, statickou a dynamickou analýzu [60]. V programu lze posuzovat konstrukční
systémy prutové, deskové, betonové, skořepinové, membránové a jejich kombinace. Výstupem jsou
následné podporové reakce, průběh vnitřních sil, deformace, napětí a kontaktní napětí v podloží.
Software slouží především pro návrh a posouzení konstrukčních prvků ze dřeva, oceli, betonu a
železobetonu [61]. Společnost nabízí i další samostatné programy, které jsou určeny pro konkrétní
typy úlohy. Software disponuje integrací nástrojů pro BIM a podporuje CAD soubory. Dlubal
software disponuje certifikaci ISO [62] a umožňuje posuzovat konstrukce dle příslušných norem a
požadavků [61]. Společnost v současnosti působí ve více než 95 zemích světa. Jedná se tak o jeden z
významných statických programů [60].

Tvorba konstrukčního modelu probíhá vytvořením uzlů, které se následně spojí liniemi. K
jednotlivým liniím se následně přiřadí prut, který obsahuje materiálové charakteristiky, průřez, typ
prutu a další parametry. Typy prutů jsou rozděleny dle přednastavených vlastností, př: nosník,
příhradový nosník, tažený prut a další. Od typu prutu se odvíjí jeho vlastnosti a případná další
uživatelská nastavení. Program obsahuje širokou nabídku již přednastavených materiálů, které lze
upravovat či je možnost založit zcela nový. Dále se vytvoří zatěžovací stavy a jejich případné
kombinace. Zatížení na konstrukci lze aplikovat jako osamělou sílu, osamělý moment, spojité či
plošné zatížení a mnoho dalších. Konstrukce lze modelovat v trojrozměrném i dvourozměrném
prostoru. U výpočtu lze upravovat hustotu výpočetní sítě, tedy počet výpočetních bodů, na které jsou
jednotlivé prvky rozděleny.

V úlohách s označením typu 1, 2, 3 a 4 byly pruty nastaveny jako obecné “nosníky”, zatímco
v úlohách typu 5 byly pruty nastaveny jako “příhradové” a “příhradové (pouze N)”. To znamená, že
spojení jednotlivých prutů je kloubové. Dále v úloze typu 4 byly styčníky prutů nastaveny jako
kloubové. Pokud v těchto úlohách bylo zatížení aplikováno na prut a ne do styčníků, byl tento prut
nastaven jako obecný nosník a ostatní pruty jako příhradové (pouze N). V úlohách typu 5.1 byl dále
dolní pás konstrukce nastavený jako příhradový prut. Příhradový prut narozdíl od příhradového
(pouze N) je schopný přenášet a vykreslovat případné posouvající síly.
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4.3.1.1. Úloha 1.1a - Prostý nosník, varianta A

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 91 𝑁

𝑅
𝑧,3

= 24, 91 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 14, 94 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  + 14, 94 𝑀𝑃𝑎

𝑤
2

=  5, 73 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥
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4.3.1.2. Úloha 1.1b - Prostý nosník, varianta B

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 82 𝑁

𝑅
𝑧,3

= 24, 82 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 14, 89 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  + 14, 89 𝑀𝑃𝑎

𝑤
2

= 5, 71 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥

50



4.3.1.3. Úloha 1.1c - Prostý nosník, varianta C

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 94𝑁

𝑅
𝑧,3

= 24, 94𝑁

σ
ℎ,2

=  − 14, 97 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  + 14, 97 𝑀𝑃𝑎

𝑤
2

= 5, 74 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥
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4.3.1.4. Úloha 1.1d - Prostý nosník, varianta D

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 82 𝑁

𝑅
𝑧,3

= 24, 82 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 14, 89 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  + 14, 89 𝑀𝑃𝑎

𝑤
2

= 5, 71 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥
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4.3.1.5. Úloha 1.2 - Prostý nosník s vysokým průřezem

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 88 𝑁

𝑅
𝑧,3

= 24, 88 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 3, 73 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  + 3, 73 𝑀𝑃𝑎

𝑤
2

= 0, 73 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥
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4.3.1.6. Úloha 1.3 - Prostý nosník s převislým koncem

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 94 𝑁

𝑅
𝑧,3

= 24, 94 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 11, 22 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  + 11, 22 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

=  − 2, 40 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥
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4.3.1.7. Úloha 2.1 - Konzola

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1: 1

=  19,57
2 + 1957

50 = 48, 93 𝑁

𝑅
𝑧,1: 2

=  19,57
2 − 1957

50 =  − 29, 36 𝑁

σ
ℎ,2

=  + 11, 55 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  − 11, 94 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

= 17, 99 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥
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4.3.1.8. Úloha 3.1 - Rám s pevným a posuvným vnějším kloubem

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 77 𝑁

𝑅
𝑧,5

=  24, 77 𝑁

σ
ℎ,3

=  − 11, 15 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  +  11, 15 𝑀𝑃𝑎

𝑤
3

= 2, 43 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥
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4.3.1.9. Úloha 3.2 - Rám s dvěma vnějšími pevnými klouby

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 82 𝑁

𝑅
𝑧,5

= 24, 82 𝑁

σ
ℎ,3

=  − 7, 38 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  + 7, 25 𝑀𝑃𝑎

𝑤
3

= 1, 20 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥
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4.3.1.10. Úloha 4.1a - Hambálkový krov, varianta A

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 59 𝑁

𝑅
𝑧,6

= 24, 59 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 0, 36 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  − 0, 36 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

= 0, 04 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥
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4.3.1.11. Úloha 4.1b - Hambálkový krov, varianta B

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 82 𝑁

𝑅
𝑧,6

=  24, 82 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 0, 36 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  − 0, 36 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

= 0, 04 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥
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4.3.1.12. Úloha 5.1a - Příhradová konstrukce, typ 1, varianta A

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 25, 02 𝑁

𝑅
𝑧,6

= 25, 02 𝑁

σ
ℎ,3

=  − 15, 51 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  + 14, 51 𝑀𝑃𝑎

𝑤
3

= 1, 56 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥
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4.3.1.13. Úloha 5.1b - Příhradová konstrukce, typ 1, varianta B

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 92 𝑁

𝑅
𝑧,6

= 24, 92 𝑁

σ
ℎ,3

=  − 15, 45 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  + 14, 45 𝑀𝑃𝑎

𝑤
3

= 1, 55 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥
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4.3.1.14. Úloha 5.1c - Příhradová konstrukce, typ 1, varianta C

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 85 𝑁

𝑅
𝑧,6

= 24, 85 𝑁

σ
ℎ,3

=  − 7, 71 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  + 7, 21 𝑀𝑃𝑎

𝑤
3

= 0, 77 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥
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4.3.1.15. Úloha 5.2 - Příhradová konstrukce, typ 2

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑥,1

=  − 33, 19 𝑁

𝑅
𝑥,2

=  33, 19 𝑁

σ
ℎ,3

=  + 0, 33 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  + 0, 33 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

=  0, 13 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥
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4.3.1.16. Úloha 5.3 - Příhradová konstrukce, typ 3

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑥,1

=  − 33, 11 𝑁

𝑅
𝑥,2

=  33, 11 𝑁

σ
ℎ,3

=  − 0, 33 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  − 0, 33 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

=  0, 13 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥
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4.3.1.17. Úloha 5.4 - Příhradová konstrukce, typ 4

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑥,1

=  − 99, 32 𝑁

𝑅
𝑥,2

=  99, 32 𝑁

σ
ℎ,3

=  + 15, 89 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  − 14, 90 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

= 3, 20 𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥
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4.4. Experimentální analýza vybraných typů konstrukcí (a měření
vzorku)

Jak z důvodu omezené tisknutelné plochy, tak i z důvodu provedení styčníkových spojů, byly
konstrukce rozděleny na jednotlivé díly. Ostatní podpůrné a doplňkové díly byly navrženy tak, aby
bylo dosaženo co největší variability a maximální univerzálnosti. Zatěžovací sestava se tak skládá z
několik samostatných dílů, které jsou použity téměř pro všechny úlohy, viz Obrázek 4.2. Obecná
myšlenka při návrhu veškerých prvků byla vytvořit modely jako “stavebnici”.

Obrázek 4.2: Kompletní experimentální sestava pro úlohu 1.1a
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4.4.1. Návrh digitálních modelů
Aplikované zatížení ve veškerých úlohách bylo osamělou silou pro které byly navrženy dva

vyměnitelné hroty, viz Obrázek 4.4 a). Hroty jsou upevněny do tenzometrického snímače pomocí
závitu. Bylo navrženo i modulární řešení spojitého zatížení pro úlohy typu 4, Obrázek 4.4 b). Byl
zaveden předpoklad, že při aplikaci zatížení bude docházet k deformaci zatěžované konstrukce
zatímco tvar zatěžovacího prvku bude neměnný. To by mělo za následek redukci kontaktních ploch
mezi zatěžovacím prvkem a konstrukcí. Bylo velice náročné, téměř nemožné, přesně umístit
zatěžovací prvek a docházelo tak k nesymetrickému zatěžování. Z časových důvodu nebylo toto
řešení v této práci nijak řešeno. Tento způsob zatížení se jeví jako velmi náročný na zpracování a
žádal by si další výzkum.

Obrázek 4.3: Zatěžovací prvek osamělou silou

a) b)
Obrázek 4.4: Typy aplikovaného zatížení

a) Plastové zatěžovací hroty pro zatížení osamělou silou, b) Modulární spojité zatížení pro úlohy typu 4

Pro účely flexibility stavby statických modelů byly navrhnuty 4 typy kloubové podpory, tak
aby co nejlépe odpovídaly vlastnostem teoretické podpory. Z dosud provedených zkoušek nelze s
jistotou učinit definitivní závěr, které řešení je správné. Pro posuvný kloub byl navržen prostý válec.
Veškeré použité podpory jsou znázorněny na Obrázku 4.6. Veškeré vnitřní klouby a spoje jsou
provedeny pomocí kolíků (čepů). Provedení a řešení určitých prvků může mít vliv na jejich chování,
které nebude přesně odpovídat teoretickým modelům, př: oslabení průřezu z důvodů spojů apod.

Byly vytvořeny dvě základní sady zatěžovacích sestav, které jsou uvedeny na Obrázcích 4.5.
Polohu podpor lze měnit posouváním po hliníkových profilech, které jsou na nich upevněny pomocí
ocelových šroubů s “T” hlavou, viz Obrázek 4.7.
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a) b)
Obrázek 4.5: Render digitálních modelů zatěžovacích sestav

a) pro úlohy 1.1 až 5.3, b) pro úlohy 5.2 až 5.4

Obrázek 4.6: Render digitálních modelů veškerých použitých druhů podpor

Obrázek 4.7: Ocelový šroub s “T” hlavou v hliníkovém profilu

Pro ideální měření by mělo být spojení mezi tenzometrem a okolím kloubové. To však není
možné provést z důvodu spojení podpůrných částí a tenzometrického snímače pomocí ocelového
šroubu. Distanční prvek mezi podporou a snímačem byl navržen tak, aby zatížení působilo co v
největší míře pouze ve středu snímače a nevznikaly lokální momentové síly na ploše tenzometru,
které by ovlivňovaly měření, viz Obrázky 4.5. Šrouby při měření nebyly plně utaženy, aby do nich
nebylo vneseno další zatížení a spoj byl co nejvíce poddajný. Poddajnost byla částečně dosažena i
menší tuhostí podpůrných plastových prvků. Tato poddajnost měla však u úloh 3.2, 4.1a, 4.1b, 5.2, 5.3
a 5.4 negativní vliv na stabilitu podpor, kdy vlivem zatížení docházelo k jejich posunům. Tyto posuny
měli významný vliv na naměřené hodnoty. Bylo navrženo řešení pro zachycení vodorovných reakcí
podpor a stabilizaci jejich vzájemné polohy. Podpory byly svázány modulárními táhly, jejichž
kloubové spojení s podporami bylo dostatečně volné aby docházelo k minimálnímu přenosu svislých
sil mezi podporami, viz Obrázek 4.8.
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Obrázek 4.8: Render stabilizačního řešení vzájemné polohy podpor táhly
(táhla jsou zvýrazněna modrou barvou)

Při návrhu je nutné brát ohledy na technologii a orientaci modelu při tisku již v prvotní fázy
modelování požadovaných objektů. Kvalita provedení u použité technologie FDM se mění podle
tiskové roviny, obrys modelu ve vodorovné rovině bude proveden detailněji než obrys ve svislé
rovině. Převislé části modelu, které svírají s podložkou menší úhel než než cca 45° musí být
podepřeny. V místě podepření často dochází k znehodnocení povrchu modelu a vzniká riziko dalších
defektů při manuálním očišťování těchto oblastí. Proto byl obecně zvolen přístup snížení potřeby
podpor během tisku na minimum.

Materiálové vlastnosti se mění dle použití typu technologie tisku a příslušné tiskárny, které
byli popsány v podkapitole Aditivní výroba. Tiskový materiál je uvažován jako homogenní a
izotropní, ale ve skutečnosti je jeho smyková pevnost rovnoběžná s vrstvami je menší než v kolmém
směru [1]. Materiál tedy spíše odpovídá definici anizotropního materiálu, respektive ortotropního.
Může docházet k usmyknutí jednotlivých vrstev. S ohledem na použitou technologii tisku FDM byly
modely a jednotlivé pomocné prvky co v největší míře navrženy a tisknuty tak, aby vzniklá zatížení
působila ve směru největší pevnosti, tedy kolmém směru na vrstvy.

Provedení jednotlivých částí modelů byly inspirovány reálnými prvky, se kterými se lze setkat
v praxi. Kloubové podpory byly inspirovány především provedením, které lze najít u mostních
konstrukcí, Obrázky 4.9. Návrhy styčníků a spojů konstrukcí byly inspirovány u tesařských spojů,
Obrázek 4.10, konkrétně osedlání a přeplátování doplněné o spojovací čepy. Další styčníkový spoj byl
převzat od kovových konstrukcí, který lze vidět na Obrázku 4.11. Pro ukázku bylo v úloze 5.1
provedeno několik variant provedení styčníků, z důvodu pohledu na styčník provedený svarem jako
tuhý, přičemž teoretický model byl stále uvažován jako příhradová konstrukce. Ve variantě A,
Obrázek 4.23, byl model navržen jako jeden celek, kde jsou spoje naprosto tuhé. Ve variantě B,
Obrázek 4.24, se konstrukce velice blíží teoretickému předpokladu příhradové konstrukce, kde jsou
styčníky pouze kloubové. Styčníky ve variantě C, Obrázek 4.25, mají polotuhý charakter a byly
provedeny spíše jako tesařské spoje přeplátováním doplněné o spojovací čepy.
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a) b)
Obrázek 4.9: Kloubové podpory mostních konstrukcí

a) Pevná kloubová podpora z ocelove [63], b) Posuvná kloubová podpora z železobetonu [64]

Obrázek 4.10: Přehled základních tesařských spojů [65]
a) sraz, b) plátování, c) lípnutí, d) zapuštění, e) čepování, f) přeplátování, g) kampování, h) osedání

Obrázek 4.11: Kloubový spoj reálné ocelové konstrukce
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4.4.1.1. Digitální a tištěné modely konstrukce
Jednotlivé díly digitálních modelů jsou odlišeny barevně a jsou doplněny o fotografii

příslušného vytištěného vzorku včetně podpor, které jsou na Obrázcích 4.12-4.28.

Úloha 1.1a - Prostý nosník, varianta A

a) b)
Obrazek 4.12: Řešený typ konstrukce prostého nosníku

a) digitální model prostého nosníku, b) vytištěný model prostého nosníku

Úloha 1.1b - Prostý nosník, varianta B

a) b)
Obrazek 4.13: Řešený typ konstrukce prostého nosníku

a) digitální model prostého nosníku, b) vytištěný model prostého nosníku

Úloha 1.1c - Prostý nosník, varianta C

a) b)
Obrazek 4.14: Řešený typ konstrukce prostého nosníku

a) digitální model prostého nosníku znázorněn modrou barvou, b) vytištěný model prostého nosníku

Úloha 1.1d - Prostý nosník, varianta D

a) b)
Obrazek 4.15: Řešený typ konstrukce prostého nosníku

a) digitální model prostého nosníku, b) vytištěný model prostého nosníku
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Úloha 1.2 - Prostý nosník s vysokým průřezem

a) b)
Obrazek 4.16: Řešený typ konstrukce prostého nosníku

a) digitální model prostého nosníku, b) vytištěný model prostého nosníku

Úloha 1.3 - Prostý nosník s převislým koncem

a) b)
Obrazek 4.17: Řešený typ konstrukce prostého nosníku

a) digitální model prostého masivního nosníku, b) vytištěný model prostého masivního nosníku

Úloha 2.1 - Konzola

a) b)
Obrazek 4.18: Řešený typ konstrukce konzoly

a) digitální model konzoly, b) vytištěný model konzoly
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Úloha 3.1 - Rám s pevným a posuvným vnějším kloubem

a) b)
Obrazek 4.19: Řešený typ rámové konstrukce

a) digitální model rámové konstrukce, b) vytištěný model rámové konstrukce

Úloha 3.2 - Rám s dvěma vnějšími pevnými klouby

a) b)
Obrazek 4.20: Řešený typ rámové konstrukce

a) digitální model rámové konstrukce, b) vytištěný model rámové konstrukce

Úloha 4.1a - Hambálkový krov s hambálkem

a) b)
Obrazek 4.21: Řešený typ konstrukce krovu

a) digitální model krovu, b) vytištěný model krovu
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Úloha 4.1b - Hambálkový krov s kleštinami

a) b)
Obrazek 4.22: Řešený typ konstrukce krovu

a) digitální model krovu, b) vytištěný model krovu

Úloha 5.1a - Příhradová konstrukce, typ 1, varianta A

a) b)
Obrazek 4.23: Řešený typ příhradové konstrukce

a) digitální model příhradové konstrukce, b) vytištěný model příhradové konstrukce

Úloha 5.1b - Příhradová konstrukce, typ 1, varianta B

a) b)
Obrazek 4.24: Řešený typ příhradové konstrukce

a) digitální model příhradové konstrukce, b) vytištěný model příhradové konstrukce
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Úloha 5.1c - Příhradová konstrukce, typ 1, varianta C

a) b)
Obrazek 4.25: Řešený typ příhradové konstrukce

a) digitální model příhradové konstrukce, b) vytištěný model příhradové konstrukce

Úloha 5.2 - Příhradová konstrukce, typ 2

a) b)
Obrazek 4.26: Řešený typ příhradové konstrukce

a) digitální model příhradové konstrukce, b) vytištěný model příhradové konstrukce

Úloha 5.3 - Příhradová konstrukce, typ 3

a) b)
Obrazek 4.27: Řešený typ příhradové konstrukce

a) digitální model příhradové konstrukce, b) vytištěný model příhradové konstrukce
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Úloha 5.4 - Příhradová konstrukce, typ 4

a) b)
Obrazek 4.28: Řešený typ příhradové konstrukce

a) digitální model příhradové konstrukce, b) vytištěný model příhradové konstrukce

4.4.2. Experimentální měření
Měření probíhalo pomocí tří tenzometrických snímačů, viz podkapitola Zatěžovací stroj, a

optickou analýzou deformací konstrukce. Dva tenzometrické snímače jsou osově umístěny pod
teoretické podpory modelu a udávají pouze hodnoty svislých reakcí těchto podpor. Třetí snímač je
umístěný nad zatěžovacím prvkem, který udává údaj o velikosti síly aplikovaného zatížení. Kompletní
zatěžovací sestava viz Obrázek 4.2. Optická analýza je založena na metodě digitální korelace obrazu,
která byla popsána v podkapitole DIC - metoda digitální korelace obrazu. Pro měření DIC byl
stochastický skvrnitý vzor aplikován na zájmové oblasti, kterým je samotný vzorek, posuvný příčník,
podpory a stabilní bod od kterého byly následně odečítání hodnoty posunů zmíněných oblastí.
Nanesení skvrnitého vzoru bylo provedeno pomocí černého spreje.

Vyhodnocování DIC měření bylo provedeno v programu Ncorr, Ncorr Post a nástroje
Ncorr_post_CSTool. Jsou to volně dostupné open source programy založené v programovém prostředí
MATLAB. Ncorr je určený pro korelaci digitálních obrazů ve 2D, jehož algoritmy jsou napsány v
programovacím jazyce C++/MEX a m-code [66]. MATLAB je programovací a výpočetní platforma
od společnosti MathWorks, kterou lze využít pro analýzu dat, výpočty matic, simulaci a vytváření
algoritmů. MATLAB disponuje širokou sadou předvytvořených volně dostupných nástrojů určených
pro konkrétní účely, na kterých programy Ncorr fungují [67].

Optimálních výsledků bylo dosaženo při pořizování snímků pro DIC každé 2 sekundy, čímž
bylo dosaženo spolehlivého fungování stroje a dostatečného množství fotografií. Při vyhodnocování
DIC byl nastaven parametr poloměru subsetu na 40 a jeho následné dělení na 4. Tím bylo dosaženo
dostačující podrobnosti a spolehlivosti výsledných hodnot. Toto nastavení se může lišit u dílčích
měření na základě kvality provedení stochastického vzoru a velikosti zájmových oblastí (ROI - region
of interest) na fotografii.
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Obrázek 4.29: Výstřižek okna z programu Ncorr - hledání polohy řešeného subsetu v referenční fotografii s
poslední fotografii během měření úlohy 1.1a

4.4.3. Výsledky experimentálních měření
Výslednými hodnotami, které byly měřeny jsou svislé podporové reakce, deformace a napětí.

Výstupní hodnoty z tenzometrických snímačů byli upraveny tak, že byly odstraněny nevhodné
extrémní výchylky. Dále byly veškeré hodnoty poníženy o průměrnou hodnotu naměřenou před
aplikováním zatížení.

Analytický program Ncorr je schopen vykreslit deformace, poměrné přetvoření a napětí pouze
v globálních souřadném systému. V předchozích metodách bylo řešeno normálové napětí v lokálním
souřadném systému jednotlivých prutů. Pro získání tížených normálových napětí je nutné přepočítat
hodnoty na základě transformace napětí podle natočení prutu nebo otočit fotografii tak, aby lokální
souřadný systém řešeného prutu byl rovnoběžný s globálním systémem softwaru, Obrázek 4.30.
Druhé řešení je časově velmi náročné, nicméně bylo provedeno pro úlohy 4.1a a 4.1b. Provedení
otočení fotografie záleží dle použitého programu pro úpravu fotografií a případně použité metodě
interpolace pixelů, Obrázek 4.31, což může mít vliv na vyhodnocování výsledků DIC. Riziku
znehodnocení měření lze předejít nastavením dostatečné velikosti subsetu. Obecně je tady dobré se
vyvarovat veškerým nastavením, které mění kvalitu fotografie jako třeba doostřování nebo již
zmíněnou interpolaci pixelů během otočení fotografie.
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a) b)
Obrázek 4.30: Napětí z DIC v globálních souřadnicích (úloha 4.1a)σ

𝑥𝑥
a) celý model na neupravené fotografii, b) řešený prvek na otočené fotografii

a) b) c)
Obrázek 4.31: Otočení fotografie podle nastavené interpolace pixelů

a) žádná interpolace, b) bilineární interpolace, c) bikubická interpolace
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4.4.3.1. Úloha 1.1a - Prostý nosník, varianta A

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 54 𝑁

𝑅
𝑧,3

= 25, 39 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 9, 00 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  13, 22 𝑀𝑃𝑎

𝑤
2

= 5, 64 𝑚𝑚

DIC výstup:

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛   [𝑚]

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥𝑥

   [𝑀𝑃𝑎]
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4.4.3.2. Úloha 1.1b - Prostý nosník, varianta B

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 76 𝑁

𝑅
𝑧,3

= 25, 55 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 7, 72 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  12, 44 𝑀𝑃𝑎

𝑤
2

= 5, 72 𝑚𝑚

DIC výstup:

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛   [𝑚]

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥𝑥

   [𝑀𝑃𝑎]
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4.4.3.3. Úloha 1.1c - Prostý nosník, varianta C

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 77 𝑁

𝑅
𝑧,3

= 25, 82 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 7, 92 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  11, 04 𝑀𝑃𝑎

𝑤
2

= 5, 69 𝑚𝑚

DIC výstup:

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛   [𝑚]

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥𝑥

   [𝑀𝑃𝑎]
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4.4.3.4. Úloha 1.1d - Prostý nosník, varianta D

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 31 𝑁

𝑅
𝑧,3

= 25, 42 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 9, 09 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  11, 36 𝑀𝑃𝑎

𝑤
2

= 5, 64 𝑚𝑚

DIC výstup:

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛   [𝑚]

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥𝑥

   [𝑀𝑃𝑎]
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4.4.3.5. Úloha 1.2 - Prostý nosník s vysokým průřezem

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 50 𝑁

𝑅
𝑧,3

= 25, 66 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 1, 82 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  3, 28 𝑀𝑃𝑎

𝑤
2

= 0, 83 𝑚𝑚

DIC výstup:

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛   [𝑚]

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥𝑥

   [𝑀𝑃𝑎]
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4.4.3.6. Úloha 1.3 - Prostý nosník s převislým koncem

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 26, 07 𝑁

𝑅
𝑧,3

= 24, 57 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 6, 27 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  9, 45 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

=  − 2, 63 𝑚𝑚

DIC výstup:

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛   [𝑚]

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥𝑥

   [𝑀𝑃𝑎]
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4.4.3.7. Úloha 2.1 - Konzola

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1: 1

=  43, 94 𝑁

𝑅
𝑧,1: 2

=  − 23, 16 𝑁

σ
ℎ,2

=  + 7, 29 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  − 7, 90 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

= 16, 25 𝑚𝑚

DIC výstup:

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛   [𝑚]

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑦𝑦

   [𝑀𝑃𝑎]
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4.4.3.8. Úloha 3.1 - Rám s pevným a posuvným vnějším kloubem

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 27, 42 𝑁

𝑅
𝑧,5

= 22, 67 𝑁

σ
ℎ,3

=  − 6, 92 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  7, 98 𝑀𝑃𝑎

𝑤
3

= 2, 02 𝑚𝑚

DIC výstup:

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛   [𝑚]

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥𝑥

   [𝑀𝑃𝑎]
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4.4.3.9. Úloha 3.2 - Rám s dvěma vnějšími pevnými klouby

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 07 𝑁

𝑅
𝑧,5

= 25, 79 𝑁

σ
ℎ,3

=  − 4, 37 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  4, 21 𝑀𝑃𝑎

𝑤
3

= 1, 33 𝑚𝑚

DIC výstup:

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛   [𝑚]

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥𝑥

   [𝑀𝑃𝑎]

87



4.4.3.10. Úloha 4.1a - Hambálkový krov, varianta A

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 77 𝑁

𝑅
𝑧,6

= 25, 30 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 0, 28 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  1, 41 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

= 1, 36 𝑚𝑚

DIC výstup:

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛   [𝑚]

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥𝑥

   [𝑀𝑃𝑎]
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4.4.3.11. Úloha 4.1b - Hambálkový krov, varianta B

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 72 𝑁

𝑅
𝑧,6

= 26, 25 𝑁

σ
ℎ,2

=  − 0, 53 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,2
=  1, 95 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

= 1, 24 𝑚𝑚

DIC výstup:

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛   [𝑚]

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥𝑥

   [𝑀𝑃𝑎]
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4.4.3.12. Úloha 5.1a - Příhradová konstrukce, typ 1, varianta A

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 41 𝑁

𝑅
𝑧,6

= 26, 20 𝑁

σ
ℎ,3

=  − 3, 09 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  4, 74 𝑀𝑃𝑎

𝑤
3

= 0, 59 𝑚𝑚

DIC výstup:

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛   [𝑚]

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥𝑥

   [𝑀𝑃𝑎]
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4.4.3.13. Úloha 5.1b - Příhradová konstrukce, typ 1, varianta B

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 73 𝑁

𝑅
𝑧,6

= 25, 15 𝑁

σ
ℎ,3

=  − 12, 37 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  9, 67 𝑀𝑃𝑎

𝑤
3

= 2, 24 𝑚𝑚

DIC výstup:

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛   [𝑚]

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥𝑥

   [𝑀𝑃𝑎]

91



4.4.3.14. Úloha 5.1c - Příhradová konstrukce, typ 1, varianta C

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑧,1

= 24, 36 𝑁

𝑅
𝑧,6

= 25, 89 𝑁

σ
ℎ,3

=  − 3, 91 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
= 3, 14 𝑀𝑃𝑎

𝑤
3

= 1, 02 𝑚𝑚

DIC výstup:

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛   [𝑚]

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥𝑥

   [𝑀𝑃𝑎]
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4.4.3.15. Úloha 5.2 - Příhradová konstrukce, typ 2

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑥,1

=  − 32, 41 𝑁

𝑅
𝑥,2

=  37, 57 𝑁

σ
ℎ,3

=  0, 71 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  − 0, 55 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

= 7, 95 𝑚𝑚

DIC výstup:

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛   [𝑚]

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥𝑥

   [𝑀𝑃𝑎]
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4.4.3.16. Úloha 5.3 - Příhradová konstrukce, typ 3

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑥,1

=  − 34, 07 𝑁

𝑅
𝑥,2

=  37, 94 𝑁

σ
ℎ,3

=  − 8, 78 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  − 9, 41 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

= 8, 17 𝑚𝑚

DIC výstup:

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛   [𝑚]

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥𝑥

   [𝑀𝑃𝑎]
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4.4.3.17. Úloha 5.4 - Příhradová konstrukce, typ 4

𝑍𝑎𝑑á𝑛í: 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦:

𝑅
𝑥,1

=  − 101, 59 𝑁

𝑅
𝑥,2

= 109, 67 𝑁

σ
ℎ,3

= 9, 19 𝑀𝑝𝑎
σ

𝑠,3
=  − 35, 39 𝑀𝑃𝑎

𝑤
4

= 15, 29 𝑚𝑚

DIC výstup:

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒:  𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙ý 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛   [𝑚]

𝑁𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í: σ
𝑥𝑥

   [𝑀𝑃𝑎]
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5. Porovnání výsledků dílčích metod
Budou porovnávány hodnoty podporových reakcí, napětí a posuny v zájmových bodech

konstrukce. Pro úlohy 1.1 až 4.1 bude levá podpora pod označením R1 a pravá R2. U úloh 5.2 až 5.4
bude označení R1 pro horní podporu a R2 pro dolní. Hodnoty napětí jsou v Tabulce 5.1 označeny σ1

pro napětí horních vláken a σ2 pro spodních. Hodnoty jsou brány z jednotlivých metod analýzy
konstrukce. Celková odchylka metody je průměr dílčích odchylek jednotlivých kontrolovaných
hodnot, kdy dílčí odchylky v Tabulce 5.1 se počítají v absolutní hodnotě na základě odlišnosti od
hodnot získaných učebnicovými postupy dle vzorce:

𝑜 = 1 − ( ř𝑒š𝑒𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑛é 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑦
𝑝ří𝑠𝑙𝑢š𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑧í𝑠𝑘á𝑛𝑎 𝑢č𝑒𝑏𝑛𝑖𝑐𝑜𝑣ý𝑚𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑝𝑦 )

Z experimentálních výsledných kontrolních hodnot v Tabulce 5.1 lze vypozorovat, že hodnota
reakce R1 je téměř ve všech případech menší než reakce R2. To může být způsobeno konstantní
chybovostí jednoho ze dvou tenzometrických snímačů nebo chybně umístěným zatížením. V úlohách
4.1a a 4.1b je celková odchylka okolo 770%. Tato odchylka je způsobena rozdílnou hodnotou napětí,
která se pohybuje okolo 350% a především rozdílnou hodnotou posunu s odchylkou okolo 3150%.
Tyto odchylky mohou být způsobeny mírným posunem podpor a chování konstrukce, které zcela
neodpovídá předpokladu příhradové konstrukci. Na tyto odchylky dále může mít vliv působení
vzpěrného tlaku, který byl zanedbán. V úlohách 5.2 a 5.3 se celková odchylka pohybuje okolo 1800%.
To je způsobeno odchylkami hodnot napětí, které se pohybují okolo 1400% a odchylkami posunů,
které jsou cca 6100%. To může být způsobeno chováním konstrukce, ale především ztráty stability
horní podpory pevného kloubu, kde došlo ke svislému posunu o cca 5,1 mm. Tento posun nastal i
během měření úlohy 5.4. Z časových důvodů tyto úlohy nebyly dále řešeny či nějak upraveny.

Jednoduchými učebnicovými postupy jsme schopni spočítat lineární průběh napětí se stejnou
hodnotou opačného znaménka u horních a dolních vláknech. Statický program v některých případech
udává rozdílné hodnoty napětí horních a dolních vláken. Z experimentálního měření byly hodnoty
normálového napětí v krajních vláknech různé a průběh po průřezu byl nelineární, Obrázek 5.1. To
může být způsobeno materiálovými vlastnostmi nebo redukcí výpočtového modelu do střednice
nosníků oproti experimentálním vzorkům s konečnou tloušťkou a nenulovou plochou podepření pod
podporami apod.

Obrázek 5.1: Nelineární průběh normálového napětí po průřezu z experimentální zkoušky úlohy 1.1a
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Úloha

Učebnicové postupy Výpočetní program Experimentální měření

R1 R2 σ1 σ2 w R1 R2 σ1 σ2 w Celková
odchylka

R1 R2 σ1 σ2 w Celková
odchylka[N] [N] [MPa] [MPa] [mm] [N] [N] [MPa] [MPa] [mm] [N] [N] [MPa] [MPa] [mm]

1.1a 24,91 24,91 -14,94 14,94 5,68 24,91 24,91 -14,94 14,94 5,73 0,2% 24,45 25,39 -9,00 13,22 5,64 11,2%
1.1b 24,82 24,82 -14,89 14,89 5,66 24,82 24,82 -14,89 14,89 5,71 0,2% 24,76 25,55 -7,72 12,44 5,72 13,8%
1.1c 24,95 24,95 -14,97 14,97 5,69 24,94 24,94 -14,97 14,97 5,74 0,2% 24,77 25,82 -7,92 11,04 5,69 15,5%
1.1d 24,82 24,82 -14,89 14,89 5,66 24,82 24,82 -14,89 14,89 5,71 0,2% 24,31 25,42 -9,09 11,36 5,64 13,5%
1.2 24,88 24,88 -3,73 3,73 0,71 24,88 24,88 -3,73 3,73 0,73 0,6% 24,50 25,66 -1,82 3,28 0,83 16,9%
1.3 24,94 24,94 -11,22 11,22 -2,40 24,94 24,94 -11,22 11,22 -2,40 0,0% 26,07 24,57 -6,27 9,45 -2,63 15,1%
2.1 48,93 -29,36 11,94 -11,94 17,94 48,93 -29,36 11,55 -11,94 17,99 0,7% 43,94 -23,16 7,29 -7,90 16,25 22,7%
3.1 24,78 24,78 -11,15 11,15 2,38 24,77 24,77 -11,15 11,15 2,43 0,4% 27,42 22,67 -6,92 7,98 2,02 20,1%
3.2 24,82 24,82 -7,30 7,30 1,15 24,82 24,82 -7,38 7,25 1,20 1,2% 24,07 25,79 -4,37 4,21 1,33 21,1%
4.1 24,60 24,60 -0,36 -0,36 0,04 24,59 24,59 -0,36 -0,36 0,04 0,0% 24,77 25,30 -0,28 1,41 1,36 764,4%
4.2 24,82 24,82 -0,36 -0,36 0,04 24,82 24,82 -0,36 -0,36 0,04 0,0% 24,72 26,25 0,53 1,95 1,24 780,9%
5.1a 25,02 25,02 -15,01 15,01 1,43 25,02 25,02 -15,51 14,51 1,56 3,2% 24,41 26,20 -3,09 4,74 0,59 42,8%
5.1b 24,92 24,92 -14,95 14,95 1,42 24,92 24,92 -15,45 14,45 1,55 3,2% 24,73 25,15 -12,37 9,67 2,24 22,4%
5.1c 24,86 24,86 -7,46 7,46 0,71 24,85 24,85 -7,71 7,21 0,77 3,0% 24,36 25,89 -3,91 3,14 1,02 31,0%
5.2 -33,19 33,19 0,33 0,33 0,13 -33,19 33,19 0,33 0,33 0,13 0,0% -32,41 37,57 0,71 -0,55 7,95 1282,5%
5.3 -33,11 33,11 -0,33 -0,33 0,13 -33,11 33,11 -0,33 -0,33 0,13 0,0% -34,07 37,94 -8,78 -9,41 8,17 2303,6%
5.4 -99,32 99,32 13,90 -13,90 3,08 -99,32 99,32 15,89 -14,90 3,20 5,1% -101,59 109,67 9,19 -35,39 15,29 119,6%

Tabulka 5.1: Výsledné kontrolní hodnoty dílčích metod
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Očekávané odchylky lze rozdělit do několika základních kategorií podle vzniku:

● Výpočetní metody a teoretický model
○ zjednodušení dle použitých metod a statických schémat
○ zanedbání vlastní tíhy
○ zanedbání tření
○ zanedbání vzpěrného tlaku
○ zaokrouhlování

● Fyzické vzorky
○ nedokonalé chování podpor a styčníků
○ plastické deformace a “opotřebení” dílů
○ vlastnosti vzorku a materiálu:

■ nepřesné rozměry
■ defekty během tisku a očištění
■ jiné materiálové vlastnosti filamentu (stejný materiál, ale jiné balení)
■ nehomogenita a anizotropní vlastnosti vzorku

● Zatěžovací stroj a experimentální měření
○ špatná kalibrace stroje
○ nepřesné umístění zatížení
○ nepřesná vzdálenost podpor
○ postupné dosedání jednotlivých dílů do sebe během zatěžování
○ deformace a nedostatečná tuhost podpůrných dílů
○ nedostatečně zajištěná poloha podpor
○ posun pozice zatížení po povrchu vzorku vlivem deformace konstrukce
○ chybné měření:

■ chyba měření tenzometrického snímače
■ chyba DIC

● nezaostření fotoaparátu
● naklonění fotoaparátu
● chybné umístění fotoaparátu vůči vzorku
● špatné nanesení stochastického vzoru
● špatné či nestálé osvětlení
● otřesy fotoaparátu

○ Omezené měření:
■ vznik lokálních momentů na ploše tenzometrického snímače v místě dotyku s

distančním prvkem z důvodu působení vodorovných sil

● Výpočet
○ nevhodné nastavení při vyhodnocování DIC
○ nevhodné nastavení výpočtu statického programu
○ použití neodpovídajících materiálových charakteristik
○ lidská chyba při vyhodnocování výsledků

98



6. Závěr
Experimentální měření

Návrhy podoby neposuvných kloubových podpor byly zcela založeny na inženýrském
úsudku, který není nijak podložen výpočty nebo předchozím výzkumem. Pro správný návrh těchto
podpor by bylo třeba dalšího zkoumání.

Nejspolehlivějších výsledků bylo dosaženo při osově symetrických konstrukcích s osově
symetrickým zatížením osamělou silou. U úloh nesymetrických konstrukcí docházelo ke změnám
polohy aplikovaného zatížení na vzorku. Poloha aplikované síly je ve vodorovném směru téměř fixní,
zatímco vodorovná poloha bodu na konstrukci, kde je zatížení aplikováno, se může vlivem deformací
během zatěžování měnit, viz Obrázky 6.1. To má za následek pohybu zatěžovacího hrotu po povrchu
vzorku. Tento problém je možné vyřešit posouváním zatížení ve směru osy x, čehož bylo částečně
dosaženo malou tuhostí upevnění zatěžovacího prvku, kdy se zatěžovací hrot byl schopen posunout ve
vodorovném směru až o 6 mm. Na Obrázku 6.1 b) je poslední snímek z nepoužitého měření
konstrukce úlohy 2.1, kde byla překročena maximální deformace zatěžovacího prvku ve vodorovném
směru a docházelo ke změně umístění aplikovaného zatížení na vzorku. Tato problematika nebyla z
časových důvodů dále řešena a zasluhovala by další zkoumání.

a) b)
Obrázek 6.1: Deformace zatěžovacího prvku během zatěžování úloh a) 2.1, b) 5.2

Časová náročnost
Čas potřebný pro analýzu úloh učebnicovými postupy se odvíjel od statické určitosti či

neurčitosti konstrukcí a zvolené analytické metody.
Tvorba konstrukce ve statickém programu trvá do 10 minut a samotný výpočet je téměř

okamžitý. Následná úprava, nastavení jednotek a dalších dílčích nastavení se odvíjí od vlastního
uživatelského nastavení, kdy export dat může odhadem trvat cca 5 až 10 minut.

Největší časová náročnost během experimentálního měření je samotná výroba
experimentálních vzorků, kdy kompletní tisk zatěžovaného vzorku bez doplňkových prvků se může
pohybovat od jedné do šesti hodin. Další časově náročnou část představuje výpočet a vyhodnocování
měření DIC. Potřebný čas se odvíjí především od velikosti a počtu fotografií, počtem a velikostí
sledovaných oblastí a nastavením výpočtu. Proto je vhodné upravit velikost fotografií pro individuální
měření a následnou barevnou korekci pro spolehlivější vyhodnocení. Potřebný čas na výpočet jedné
fotografie se pohyboval mezi jednou až pěti minutami. Dalším úkonem je zpracování a export
výsledných dat. Kompletní čas pro celkové zpracování DIC měření jedné úlohy se mohl pohybovat od
dvou do osmi hodin. Měření včetně příprav probíhalo průměrně do 15 minut, kdy samotné měření
trvalo do dvou minut.
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Učebnicové postupy Dlubal Experimentální měření

Průměrná časová náročnost 20 - 60 minut 15 min 15 min - 5 h
Tabulka 6.1: Časová náročnost jednotlivých analytických metod

Zhodnocení výsledných hodnot
Z naměřených hodnot vyplývá, že výpočty učebnicovými postupy vychází ve většině případů

totožně nebo se velmi blíží hodnotám z výpočetního programu Dlubal, kdy celková průměrná
odchylka je 1,1%. Tato odchylka se odvíjí od výpočetní metody statického programu. Hodnoty
získané experimentálním měřením se od těchto teoretických liší s celkovou průměrnou odchylkou
323,3%. Tato značná odchylka experimentálního měření je způsobena především úlohami 4.1a a
4.1b, kde chování modelu zcela neodpovídá příhradové konstrukci a mohl vznikat vzpěrný tlak, který
byl zanedbáván. Další výrazně odlišné hodnoty byly u úloh 5.2, 5.3 a 5.4, kde došlo ke svislému
posunu horní podpory cca o 5,1 mm. Po vyloučení těchto extrémních případů je celková odchylka
experimentálního měření od učebnicových postupů 20,5%. Zdroj odchylek nelze zcela přesně určit.
Mohou být způsobeny jak nejistotami v materiálových parametrech, tak geometrickými imperfekcemi
modelů, snímači, poddajností testovacího rámu, DIC metodou apod. Z časových důvodů nebylo
možné upravit či opakovat měření za účelem získání spolehlivějších výsledků a lokalizaci zdrojů
chyb.

Prostý nosník Konzola Rám Krov Příhradové
konstrukce

Dlubal 0,2% 0,7% 0,8% 0,1% 2,4%

Experiment 14,3% 20,7% 20,6% 772,6% 633,6%
Tabulka 6.2: Souhrn průměrných odchylek výsledných hodnot jednotlivých typů úloh ze statického softwaru a

experimentálního měření od hodnot získaných statickou analýzou učebnicovými postupy

Z experimentálních měření lze vidět odchylky výsledných hodnot od těch teoretických. I v
praxi při návrhu stavebních konstrukcí nelze s jistou říci, jakému zatížení budou konstrukce skutečně
vystaveny a nelze ani zaručit jejich dokonalé provedení. Z tohoto důvodu jsou během návrhu
posuzování konstrukcí používány nejrůznější koeficienty spolehlivosti, které by měli v konečném
důsledku zajistit jejich spolehlivost a bezpečnost.

Celkové zhodnocení
Celý tento proces analýzy a měření má za následek nejen pochopení vztahů mezi teoretickými

a praktickými vědomostmi, ale i osvojení si nových dovedností. A to práci s digitálními 3D modely,
následným 3D tiskem, kde je důležité vyřešit provedení jednotlivých prvků tak, aby jejich následné
chování během experimentů co nejvíce odpovídá našim požadavkům a předpokladům. Dále je zde
seznámení s různými přístupy k analýze statických modelů rozličnými metodami experimentálních
měření s následným vyhodnocením dat za pomocí moderního přístupu s využitím DIC.
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