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1 Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti a životnosti železobetonových mostů

Úvod

Práce je zaměřena na vytvoření komplexní metodiky, jakožto obecného postupu
pro plně pravděpodobnostní analýzu spolehlivosti železobetonových konstrukcí,
zejména mostů pozemních komunikací. Stanovení jejich zatížitelnosti je prová-
děno s využitím pravděpodobnostních metod v kombinaci s nelineární ana-
lýzou, založenou na metodě konečných prvků, a s ohledem na spolehlivostní
požadavky stanovené současně platnými normativními předpisy. Na základě
matematického modelování degradačních jevů, jako jsou karbonatace betonu,
pronikání chloridových iontů betonem a následná koroze výztuže, je zohledněn
i aktuální stav konstrukcí a prováděna predikce jejich zatížitelnosti a spolehli-
vosti v čase.

V souvislosti s využitím pokročilých metod modelování odezvy konstrukce
zde již, na rozdíl od jednoduchých funkcí poruchy, není při výpočtu pravděpo-
dobnosti poruchy reálné použití klasické simulační metody Monte Carlo vyža-
dující pro stanovení velmi malých hodnot pravděpodobnosti poruchy miliony
či desítky milionů simulací. Pozornost je tedy zaměřena na zdokonalení aproxi-
mačních metod a jejich využití při vyčíslení pravděpodobnosti poruchy, resp. in-
dexu spolehlivosti těchto komplexních úloh. Využije se zde technika aproximace
hranice poruchy známá jako response surface (metoda plochy odezvy) v kom-
binaci s umělou neuronovou sítí a metodou Latin Hypercube Sampling.

Umělá neuronová síť jakožto výkonný paralelní výpočtový systém předsta-
vuje vhodný aproximátor funkce poruchy. Díky své schopnosti generalizovat
by měla být efektivnější ve vystižení funkce poruchy s již malým počtem si-
mulací oproti klasickým polynomiálním response surface metodám. Efektivita
je navíc zvýrazněna použitím stratifikované simulační metody Latin Hyper-
cube Sampling při výběru prvků učící množiny neuronové sítě, čímž je zajiš-
těno dobré pokrytí návrhového prostoru i při použití malého počtu simulací.
Následné vyhodnocení pravděpodobnosti poruchy je provedeno pomocí apro-
ximované funkce poruchy řešené konstrukce a jsou použity klasické postupy
jako např. simulace Monte Carlo či aproximační metoda FORM (First-Order
Reliability Method). Důraz je dále kladen na dosažení dostatečné přesnosti při
aproximaci funkce poruchy a minimalizaci počtu interpolačních bodů, který je
limitujícím faktorem při opakovaném výpočtu původní funkce poruchy s vyži-
tím časově náročných konečněprvkostních analýz.

Teze doktorské dizertační práce
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Cíle práce
Stěžejním cílem práce je:
• vytvoření obecně použitelného postupu pro plně pravděpodobnostní ana-
lýzu spolehlivosti a životnosti železobetonových mostů.

V rámci tvorby komplexní metodiky pro analýzu existujících mostů je třeba
splnit dílčí cíle, jež lze shrnout do následujících bodů:
• využití pravděpodobnostních metod v kombinaci s analýzou založenou na
metodě konečných prvků při stanovení úrovně zatížitelnosti železobeto-
nových mostů;
• zohlednění aktuálního stavebního stavu konstrukcí na základě provede-
ných prohlídek mostů a s ohledem na výsledky matematického modelování
degradačních jevů;
• stanovení úrovně spolehlivosti a predikce zatížitelnosti železobetonových
mostů v čase.

Při plnění dílčích cílů je přitom pozornost zaměřena na:
• rozšíření analytických modelů pro modelování degradačních procesů s ohle-
dem na vliv mechanického zatížení konstrukce nebo jejích prvků;
• návrh aproximační metody založené na umělé neuronové síti, která by
dokázala efektivně a s ohledem na minimalizaci počtu simulací (tj. po-
čtu opakovaných vyčíslení funkce poruchy na základě časově náročných
analýz založených na metodě konečných prvků) nahradit původní funkci
poruchy s dostatečnou přesností;
• automatizaci celého procesu spolehlivostní analýzy zatížitelnosti existu-
jících železobetonových mostů.

Teze doktorské dizertační práce



3 Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti a životnosti železobetonových mostů

1 Spolehlivost stavebních konstrukcí
Společností je zcela běžně a vědomě očekáváno, že stavební konstrukce jsou bez-
pečné, a že k jejich poruše dochází jen ojediněle. Protože absolutní bezpečnosti
nelze nikdy dosáhnout, je možné tento pojem chápat jako maximální přija-
telnou míru nebezpečí poruchy, nebo v krajním případě kolapsu konstrukce,
ve vztahu k zajištění bezpečnosti všech jejích uživatelů a osob v její blízkosti.
Míru nebezpečí lze definovat na základě spolehlivosti, která je, na rozdíl od
bezpečnosti, kvantifikovatelná veličina a lze ji vyjádřit pomocí hodnoty prav-
děpodobnosti poruchy konstrukce, resp. indexu spolehlivosti.

Spolehlivostní analýza stavebních konstrukcí se zaměřuje na vyčíslení a pre-
dikci pravděpodobnosti překročení některého z mezních stavů, tedy pravděpo-
dobnosti poruchy konstrukce pf , v průběhu její návrhové životnosti. Spolehli-
vost konstrukce ps lze naopak definovat jako pravděpodobnost bezporuchového
stavu a lze ji vyjádřit jako doplněk k pravděpodobnosti poruchy pf konstrukce:

ps = 1− pf . (1)

Obecně rozlišujeme mezní stavy únosnosti (MSÚ), týkající se bezpečnosti
osob a/nebo bezpečnosti konstrukce proti kolapsu, a mezní stavy použitelnosti
(MSP), které se týkají funkčnosti konstrukce a vzhledu stavby či pohody osob
konstrukci užívajících. V souvislosti s okolním prostředím konstrukce můžeme
rozlišovat i mezní stav trvanlivosti (MST) konstrukce, kdy konstrukce musí být
navržena tak, aby probíhající degradační procesy během návrhové životnosti
konstrukce nenarušily její provozuschopnost více, než je přípustné.

Zásady a požadavky na bezpečnost, použitelnost a trvanlivost stavebních
konstrukcí popisují současné normativní předpisy pro navrhování konstrukcí
(ČSN EN 1990 [9]) na základě koncepce mezních stavů ve spojení s meto-
dou dílčích součinitelů spolehlivosti. Při samotném návrhu konstrukce je ově-
řováno, zda není překročen žádný z možných mezních stavů srovnáním návr-
hové hodnoty účinků zatížení Ed a návrhové hodnoty odolnosti konstrukce Rd

(popř. návrhové hodnoty příslušného kritéria použitelnosti Cd). Pro spolehlivý
návrh musí platit podmínky:

Ed ≤ Rd, resp. Ed ≤ Cd. (2)

Jako alternativu k porovnání deterministických hodnot Ed a Rd, resp. Cd, lze
použít návrh konstrukce přímo založený na pravděpodobnostních metodách

Teze doktorské dizertační práce



Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti a životnosti železobetonových mostů 4

(viz např. [18]). V případě analýzy spolehlivosti konstrukce založené na prav-
děpodobnostních metodách je každá ze srovnávaných hodnot účinků zatížení E
a odolnosti konstrukce R chápána jako náhodná veličina, kterou lze definovat
na základě funkce hustoty pravděpodobnosti fE(·) a fR(·). Pravděpodobnost
poruchy pak lze vyjádřit jako:

pf = P (R < E) = P (R− E < 0) = P [G(R,E) < 0], (3)

kde G(R,E) je označení pro funkci mezního stavu nebo též rezervu spoleh-
livosti. Za předpokladu nezávislosti R a E lze pravděpodobnost poruchy pf

vyjádřit rovněž pomocí integrálu jako:

pf =
∫ ∞
−∞

∫ e≥r

−∞
fE(e)fR(r) de dr =

∫ ∞
−∞

fE(x)FR(x) dx, (4)

kde FR(x) je distribuční funkce odolnosti R.
Obecně je každá z veličin R a E funkcí několika náhodných veličin Xi

pro i = 1, 2, . . . , Nv, mezi nimiž může existovat i určitá statistická závis-
lost. Potom je vhodnější vyjádřit pravděpodobnost poruchy ve formě inte-
grálu funkce sdružené hustoty pravděpodobnosti vektoru náhodných veličin
X = (X1, X2, . . . , XNv) jako:

pf =
∫

G(X)<0

f(X1, X2, . . . , XNv) dX1 dX2 . . . dXNv . (5)

Výpočet pravděpodobnosti poruchy dle vztahu (4), resp. (5), je možný pří-
mou integrací pouze v některých speciálních případech, většinou je nutná nume-
rická integrace. Nejčastěji se přistupuje k výpočtu pravděpodobnosti poruchy
pomocí simulačních či aproximačních metod (viz kapitola 3).

Jako alternativní míru spolehlivosti lze použít index spolehlivosti β, jehož
vztah k pravděpodobnosti poruchy pf je:

pf = ΦN(−β), (6)

kde ΦN(·) je distribuční funkce normovaného normálního rozdělení. Vyjádřením
míry spolehlivosti, se kterým se můžeme setkat i v současných normativních
předpisech, je index spolehlivosti dle Cornella [6]. Jsou-li E a R nezávislé ná-
hodné veličiny s normálním rozdělením pravděpodobnosti, pak i funkceG(R,E)

Teze doktorské dizertační práce
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má normální rozdělení se střední hodnotou µG = µR − µE a směrodatnou od-
chylkou σG =

√
σ2
R + σ2

E . Potom lze Cornellův index spolehlivosti vyjádřit
jako:

β = µG
σG

= µR − µE√
σ2
R + σ2

E

, (7)

tedy jako převrácenou hodnotu variačního koeficientu (CoV) rezervy spolehli-
vosti G(R,E). Alternativou k indexu spolehlivosti dle Cornella může být in-
dex spolehlivosti dle Hasofera a Linda [14], který je geometricky interpretován
jako nejkratší vzdálenost funkce poruchy, tedy G(X) = 0, od počátku souřadnic
v prostoru normovaných náhodných veličin U .

Mezi dvěma vstupními náhodnými veličinami může existovat určitá sta-
tistická závislost – korelace. Vzájemnou závislost veličin lze vyjádřit pomocí
korelačního koeficientu. Ten nabývá hodnot z intervalu 〈−1; 1〉, přitom je vyu-
žíváno předpokladu, že veličina, která ovlivňuje odezvu konstrukce nejvýznam-
něji (v pozitivním nebo negativním smyslu), má absolutní hodnotu korelačního
koeficientu vyšší ve srovnání s jinými vstupními náhodnými parametry, v pří-
padě malého vlivu se hodnota korelačního koeficientu blíží nule. K zavedení
korelace mezi vstupní náhodné veličiny může být využita pravděpodobnostní
optimalizační technika simulovaného žíhání [24]. Zavedení předepsané korelace,
popsané korelační maticí, lze chápat jako optimalizační problém, kdy se sna-
žíme minimalizovat rozdíl mezi požadovanou K a získanou S korelační maticí.

Požadavky na spolehlivost konstrukcí se liší s ohledem na definované třídy
následků a s nimi souvisejícími třídami spolehlivosti a jsou popsány v plat-
ných normativních předpisech. Základní metodou pro ověření mostu je lineární
přístup v kombinaci s metodou dílčích součinitelů. Alternativně je možné při
ověřování použít nelineární přístup a stanovit globální součinitele spolehlivosti.
Nejpřesnější řešení však poskytují pravděpodobnostní metody teorie stavební
spolehlivosti, jimž je věnována pozornost v rámci práce. Dle TP 224 [19] jsou
existující betonové mosty rozděleny podle své významnosti do čtyř tříd ná-
sledků. S ohledem na zařazení mostu a v souvislosti s vyšetřovanými mezními
stavy jsou následně na spolehlivost konstrukce kladeny příslušné požadavky
v podobě směrné hodnoty indexu spolehlivosti βt.

Teze doktorské dizertační práce
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2 Životnost stavebních konstrukcí
Stavební konstrukce lze z hlediska životnosti posuzovat srovnáním návrhové
životnosti td konstrukce nebo její části s předpokládanou životností ts, přičemž
v pravděpodobnostním pojetí lze psát:

pf(td) = P{ts(Xi, t) < td} ≤ pf,t, (8)

kde pf(td) je pravděpodobnost poruchy v čase td, pf,t je směrná hodnota prav-
děpodobnosti poruchy a předpokládaná životnost ts je funkcí základních veličin
Xi a času t. Pravděpodobnost poruchy pf lze rovněž vyjádřit pomocí indexu
spolehlivosti β dle vztahu (6), jehož hodnota je pak srovnávána s jeho návrho-
vou, resp. směrnou hodnotou βt.

Pravděpodobně nejčastějším typem degradace železobetonových konstrukcí
je koroze výztuže způsobená pronikáním chloridových iontů nebo karbonatací
betonu. Vlivem těchto jevů může dojít k narušení tenké ochranné (pasivační)
vrstvy výztuže, a výztuž tak může začít korodovat. Pro výpočet hloubky kar-
bonatace a koncentrace chloridů již bylo vytvořeno několik čistě deterministic-
kých matematických modelů. Má-li však být zohledněna skutečnost, že většina
vstupních veličin modelu je více či méně náhodná, pak se přistupuje ke sto-
chastickému modelování pomocí náhodných veličin.

S odhadem životnosti konstrukce souvisí zejména znalost iniciačního času
ti, tedy časového úseku, který uplyne od zhotovení konstrukce do okamžiku,
kdy pomyslná karbonatační fronta xc prostoupí celou tloušťkou betonové krycí
vrstvy a, nebo koncentrace chloridů v hloubce krycí vrstvy Ca dosáhne kritické
hodnoty Ccr. Tuto dobu pak lze považovat přímo za životnost. Iniciační čas ti
lze stanovit vhodnými výpočetními modely.

Pravděpodobnostní podmínku lze pro mezní stav životnosti odpovídající
depasivaci výztuže vlivem karbonatace betonu psát ve tvaru:

pf(td) = P{a− xc(td) ≤ 0} ≤ pf,t, (9)

pro případ průniku chloridů pak ve tvaru:

pf(td) = P{Ccr − Ca(td) ≤ 0} ≤ pf,t. (10)

Pro účely matematického modelování vybraných degradačních procesů je
možné využít modul FReET-D pravděpodobnostního programu FReET [20]
pro statistickou, citlivostní a spolehlivostní analýzu inženýrských problémů.

Teze doktorské dizertační práce



7 Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti a životnosti železobetonových mostů

Karbonatace betonu

Karbonatace betonu je chemický proces, který je způsoben reakcí oxidu uh-
ličitého CO2 se složkami cementového tmelu v betonu. Vztah mezi karbonatační
hloubkou xc(t) a časem t lze vyjádřit jednoduchým vztahem:

xc(t) = A
√
t. (11)

Používané modely, implementované rovněž v modulu FReET-D, se liší právě vy-
jádřením parametru A, který zohledňuje informace týkající se složení betonové
směsi a doby jejího ošetřování či vlivu okolního prostředí. Použití jednotlivých
modelů tedy závisí na znalosti příslušných vstupních veličin.

V dále uvedených příkladech (kapitoly 5 a 7) byly využívány pouze dva
modely. Jedná se o jednoduchý model označený jako Carb6, jenž pro výpočet
parametru A využívá pouze 5 vstupních veličin, a komplexní model Carb8a, do-
poručovaný současným fib Model Code 2010 [12]. Uvedené modely se zabý-
vají vyšetřováním chemického procesu karbonatace zcela odděleně od ostatních
negativních jevů působících na konstrukci. Obecně je však proces karbonatace
urychlován mechanickým poškozením konstrukce, kdy vlivem napjatosti do-
chází k významným změnám v pórové struktuře betonu, čímž může docházet
ke vzniku trhlin, odlupování betonové vrstvy či jiným negativním jevům, které
proces karbonatace výrazně urychlují. Je tedy žádoucí, aby byly vlivy chemic-
kého a mechanického poškození konstrukce vyšetřovány simultánně.

Za tímto účelem byl do modulu FReET-D implementován rozšířený model
Carb8b, který zahrnuje i vliv mechanického zatížení na proces karbonatace.
Obecně lze o vliv mechanického zatížení rozšířit kterýkoliv z dosud vyvinutých
modelů jednoduchým rozšířením vztahu (11) o koeficient vlivu napjatosti kσ:

xc(t) = kσA
√
t. (12)

Opravný součinitel kσ je definován zvlášť pro prvky namáhané tahem (napětí
σt) a prvky namáhané tlakem (napětí σc) jako [25]:

kσ (σt/σu) = 1 + 1.41 (σt/σu) + 0.82(σt/σu)2
, (13)

kσ (σc/σu) = 1− 2.27 (σc/σu) + 4.86(σc/σu)2
, (14)

kde σu reprezentuje tahovou, resp. tlakovou pevnost betonu. S ohledem na prav-
děpodobnostní analýzu spolehlivosti a životnosti lze koeficient kσ, popř. napětí
σt, σc či σu, definovat rovněž jako náhodné veličiny.

Teze doktorské dizertační práce
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Průnik chloridových iontů

Působení chloridů v betonu má, stejně jako karbonatace betonu, negativní
dopad na životnost železobetonových konstrukcí. Chloridové ionty postupně di-
fundují do pórového systému betonu, čímž dochází ke zvyšování jejich koncent-
race. Velké množství matematických modelů průniku chloridů vychází z II. Fic-
kova zákona difúze. V modulu FReET-D jsou pro popis difúze chloridových
iontů v pórovém systému betonu implementovány celkem čtyři modely. Výstu-
pem jednotlivých modelů je buď hloubka chloridové fronty od povrchu betonu
xCl(t), v níž je ve vyšetřovaném čase dosaženo kritické hodnoty koncentrace
chloridových iontů Ccr, nebo samotná hodnota aktuální koncentrace chlorido-
vých iontů v hloubce krycí vrstvy ve vyšetřovaném čase C(x = a, t) = Ca(t).

V dále uvedených příkladech (kapitoly 5 a 7) byly využívány modely Chlor1,
Chlor2 a komplexní model Chlor3, doporučovaný i současným fib Model Code
2010 [12]. Stejně jako v případě karbonatace lze o vliv mechanického zatížení
na konstrukci rozšířit i modely působení chloridových iontů. S ohledem na trh-
linky v betonu, vznikající působením napětí od zatížení, dochází k urychlení
procesu difúze chloridových iontů. Při uvážení vlivu trhlin dochází ke změně
hodnoty difúzního koeficientu D. Ten lze rozdělit do dvou částí, D0 pro nepo-
rušený beton a DC pro beton porušený trhlinami, a je stanoven s ohledem na
šířku vzniklých trhlin wk a jejich maximální vzdálenost sr,max jako [26]:

D =
(

1− wk

sr,max

)
D0 + wk

sr,max
DC, (15)

Hodnoty DC lze stanovit s ohledem na šířku trhliny (viz [7]).

Koroze výztuže

Koroze betonářské výztuže probíhá po dosažení iniciačního času depasivace
výztuže. Iniciační čas ti je stanoven na základě rovnosti hloubky karbonatace
xc(t) nebo hloubky chlorace xCl(t) a tloušťky betonové krycí vrstvy a.

Pro predikci rovnoměrné koroze se jako vhodný jeví model implemento-
vaný v modulu FReET-D pod názvem Corr1, důlkovou korozi lze modelovat
s využitím modelu Corr2. Vzhledem k principu modelování výztuže pomocí 1D
prvků byl v aplikačních příkladech uvažován úbytek výztuže korozí vždy jako
rovnoměrný. Detailní informace o všech využívaných modelech degradace viz
příslušné kapitoly dizertační práce a manuály modulu FReET-D [21, 22].

Teze doktorské dizertační práce
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3 Metody výpočtu ukazatelů spolehlivosti
Metody pro výpočet ukazatelů spolehlivosti, tj. pravděpodobnosti poruchy pf

nebo indexu spolehlivosti β, lze obecně rozdělit do dvou základních skupin:
metody simulační a metody aproximační. Simulační metody typu Monte
Carlo jsou založeny na numerické simulaci, která používá náhodné realizace
vstupních veličin, a pravděpodobnost poruchy je vypočtena na základě opako-
vaného řešení funkce poruchy G(X). V případě aproximačních metod je funkce
poruchy aproximována (nahrazena) jinou jednodušší funkcí, např. lineární či
kvadratickou, jejíž vyčíslení je výrazně rychlejší než vyčíslení původní funkce.

Podstatou klasické metody Monte Carlo (MC) je generování náhodných
realizací vstupních veličin s určitým rozdělením pravděpodobnosti na základě
generovaných pseudonáhodných čísel ui,j z intervalu (0; 1) , kde i označuje ná-
hodnou veličinu a j číslo simulace. Realizace xi,j veličiny Xi v j-té simulaci
je pak získána inverzní transformací distribuční funkce náhodné veličiny FXi

jako:
xi,j = F−1

Xi
(ui,j). (16)

Na základě opakovaného řešení funkce poruchy G(X) vždy s jiným náhodně ge-
nerovaným vektorem vstupních náhodných veličin X je hodnota pravděpodob-
nosti poruchy vyčíslena jako poměr počtu simulací Nf , při nichž dojde k poruše
(G(X) < 0), k jejich celkovému počtu Nsim:

pf ≈
Nf

Nsim
. (17)

U MSÚ se pravděpodobnost poruchy stavebních konstrukcí pohybuje při-
bližně v řádech 10−6–10−4, a proto je pro její přesný odhad v případě využití
simulačních metod nutné provést velké množství simulací (miliony či desítky
milionů). V případech, kdy je pro simulaci odezvy komplexních konstrukcí vyu-
žíváno numerického modelování metodou konečných prvků (MKP), je provedení
tak vysokého počtu časově náročných MKP analýz nereálné a pro stanovení
pravděpodobnosti poruchy je nutné hledat efektivnější metody.

Nároky na výpočtový čas lze snižovat např. pomocí speciálních technik re-
dukce rozptylu, mezi něž lze rovněž zařadit stratifikovanou simulační metodu
Latin Hypercube Sampling (LHS, [17]). Metoda Latin Hypercube Sam-
pling (LHS) je modifikovanou metodou typu Monte Carlo, která poskytuje

Teze doktorské dizertační práce
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velmi dobré odhady statistických parametrů odezvy konstrukce již při velmi
malém počtu simulací (desítky až stovky) v porovnání s klasickou metodou
Monte Carlo. Rozdíl oproti metodě Monte Carlo je ve způsobu generování jed-
notlivých realizací vektoru Xj pro j-tou simulaci, kdy definiční obor distri-
buční funkce FXi každé náhodné veličiny Xi je rozdělen na Nsim subintervalů
o stejné pravděpodobnosti 1/Nsim. Z každého subintervalu distribuční funkce
j (j = 1, 2, . . . , Nsim) je vybrána právě jedna realizace náhodné proměnné xi,j ,
což zajišťuje rovnoměrné pokrytí prostoru náhodných veličin pouze s mini-
málním počtem vzorků. Přestože při odhadu statistických parametrů (střední
hodnota, směrodatná odchylka) je LHS metodou velmi přesnou, při výpočtu
pravděpodobnosti poruchy může docházet ke značným odchylkám, neboť zá-
jem je zde soustředěn na „ocas“ (krajní hodnoty) rozdělení funkce poruchy.
Zde se nejčastěji funkci poruchy přiřadí normální rozdělení pravděpodobnosti
a s ním se provede výpočet pravděpodobnosti poruchy, resp. indexu spolehli-
vosti (tzv. Cornellův index spolehlivosti, viz kapitola 1). Vzhledem k malému
počtu simulací však ani tento postup nemusí být obecně vhodný.

Vhodným řešením pro výpočet úrovně spolehlivosti je využití tzv. aproxi-
mačních metod, z nichž nejjednodušší jsou metody FORM (First-Order Reli-
ability Method) nebo SORM (Second-Order Reliability Method). Funkce re-
zervy spolehlivosti je v těchto případech v místě návrhového bodu aproximo-
vána lineární či kvadratickou funkcí.

Zvýšení přesnosti aproximace funkce poruchy při akceptovatelné časové ná-
ročnosti přináší metody typu response surface (RSM, např. [5], v české
literatuře existuje ekvivalent „metoda plochy odezvy“), kdy funkce poruchy je
aproximována nějakou jinou vhodnou funkcí. Výpočet pravděpodobnosti po-
ruchy je u tohoto typu aproximačních metod proveden pomocí klasických si-
mulačních metod, ovšem místo původní funkce poruchy je použita jednodušší
aproximovaná funkce, jejíž vyčíslení není nikterak časově náročné a lze jej v při-
jatelném čase provést i v řádech milionů. Nejčastěji je využívána aproximace dle
[3], kdy je funkce poruchy G(X) nahrazena kvadratickou polynomiální funkcí
bez smíšených členů G̃(X), která je vyjádřena jako:

G̃(X) = a+
n∑
i=1

bixi +
n∑
i=1

cix
2
i , (18)

kde xi pro i = 1, . . ., n jsou vstupní náhodné veličiny a parametry a, bi, ci

Teze doktorské dizertační práce
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jsou stanovovány ze soustavy lineárních rovnic. V dalším kroku je takto získaná
polynomiální funkce použita k odhadu návrhového bodu xD a následně i nového
středového bodu xM pro zpřesnění aproximace z oblasti okolo středních hodnot
x̄ do oblasti v blízkosti návrhového bodu xD dle vztahu:

xM = x̄ + (xD − x̄) G(x̄)
G(x̄)−G(xD) . (19)

Tím je zabezpečeno dostatečné pokrytí kritické oblasti (oblasti v blízkosti hra-
nice poruchy G(X) = 0) i pro velmi malý počet simulací. Následná analýza spo-
lehlivosti je provedena pomocí již definované jednoduché aproximační funkce
G̃(X) s využitím klasických simulačních či aproximačních metod. V některých
případech nevede aproximace dle rovnice (18) k dostatečně přesným výsledkům
a je vhodné zahrnout i smíšené členy, čímž narůstá i počet potřebných simulací.
Náhradní funkce má potom tvar [4]:

G̃(X) = a+
n∑
i=1

bixi +
n∑
i=1

cix
2
i +

n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

dijxixj , (20)

kde význam jednotlivých proměnných je stejný jako ve vztahu (18) a poslední
člen je jeho rozšířením o smíšené členy xixj a parametr dij .

Aproximační metoda ANN-RSM

Místo náhrady původní funkce funkcí polynomiální je rovněž možné použití
aproximace s využitím umělých neuronových sítí (artificial neural network-
based response surface method –ANN-RSM). Jejich využitím lze v kom-
binaci s klasickými simulačními metodami v aplikaci na rozsáhlé spolehlivostní
úlohy dosáhnout výsledků srovnatelných s ostatními zmíněnými metodami, za-
jišťujícími výpočet pravděpodobnosti poruchy v přijatelném čase a s dostateč-
nou přesností. Výhodou zde je zejména snížení počtu vyčíslení původní funkce
či snížení rozptylu získaných řešení s ohledem na dosaženou přesnost.

Navržená metoda ANN-RSM vychází z obecné metodiky inverzní analýzy
a postup výpočtu je rozdělen na dvě základní fáze – fázi aproximační, kdy je
původní funkce poruchy nahrazena vhodnou neuronovou sítí, a fázi spolehlivost-
ního výpočtu, kdy je neuronová síť použita místo původní funkce poruchy při
výpočtu ukazatelů spolehlivosti (indexu spolehlivosti, pravděpodobnosti poru-
chy).

Teze doktorské dizertační práce
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Celý proces stanovení pravděpodobnosti poruchy komplikovanějších úloh,
u kterých je výpočet funkce poruchy prováděn na základě opakovaných determi-
nistických analýz pomocí numerického modelování metodou konečných prvků
vždy s jiným náhodně generovaným vektorem vstupních veličin, je schematicky
zobrazen na obr. 1.

Obr. 1: Postup výpočtu ukazatelů spolehlivosti pomocí metody ANN-RSM

V případě špatné konvergence v průběhu učení sítě nebo při nedostatečné
přesnosti získaného řešení je možné přidat další náhodné realizace pomocí
metody Hierarchical Subset Latin Hypercube Sampling (HSLHS, [23]), která
umožní rozšíření původní sady realizací o další simulace při zachování rozložení
bodů dle LHS median v celém prostoru náhodných veličin. Zpřesnění aproxi-
mace funkce poruchy lze dále dosáhnout přechodem z oblasti středních hodnot
do okolí návrhového bodu dle rovnice (19). Další cenné zpřesnění modelu mohou
přinést výsledky citlivostní analýzy, které poskytují informace o vlivu jednot-
livých veličin na výslednou odezvu konstrukce či míru spolehlivosti. V případě
malé statistické významnosti dané veličiny je možné veličinu z dalších výpočtů
vyloučit, a snížit tak počet doplňkových simulací. Kroky vedoucí ke zpřesnění
aproximace funkce poruchy jsou ve schématu na obr. 1 vyznačeny červeně.

Teze doktorské dizertační práce
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4 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací
Pro stanovení zatížitelnosti nových i existujících mostů pozemních komunikací
je v současné době v platnosti česká technická norma ČSN 73 6222 [1]. Dle
této normy je zatížitelnost definována jako „největší okamžitá celková hmot-
nost každého z vozidel, jejichž jízdu lze na mostě dovolit za podmínek daných
touto normou“. Norma dále rozlišuje zatížitelnost normální, zatížitelnost vý-
hradní, zatížitelnost výjimečnou, zatížitelnost na jednu nápravu a zatížitelnost
rovnoměrným zatížením. Pro obecné potřeby jsou stanovovány:
• Zatížitelnost normální Vn – „největší okamžitá celková hmotnost jednoho
vozidla, které může přejíždět most bez dopravních omezení, v libovolném
počtu a bez omezení provozu chodců a cyklistů“;

• Zatížitelnost výhradní Vr – „největší okamžitá celková hmotnost vozidla,
které smí přejíždět přes most jako jediné, tj. za vyloučení ostatních silnič-
ních vozidel, avšak bez dalších dopravních omezení za podmínky, že provoz
chodců a cyklistů ve vyhrazených pásech je zachován“;

• Zatížitelnost výjimečná Ve – „největší okamžitá celková hmotnost vozi-
dla nebo zvláštní soupravy, které smí přejet přes most pouze za vyloučení
veškeré ostatní dopravy, včetně chodců a cyklistů, a za dodržení dalších
omezujících opatření jako přejezd předepsanou rychlostí, dodržení stano-
vené stopy apod.“.

Zatížitelnost mostů je určována na základě normou definovaných sestav zatí-
žení s uvážením dynamických účinků. Dynamické účinky zatížení dopravou jsou
zohledňovány dynamickým součinitelem δ, kterým se násobí statické účinky
příslušného zatížení.

Zatížitelnost mostů lze v souladu s normami stanovit pro MSÚ či MSP.
S ohledem na mezní stavy použitelnosti, kterými jsou mezní stav dekomprese
pro konstrukce předpjaté a mezní stav šířky trhlin pro konstrukce předpjaté
i železobetonové, je důležité zařazení mostu do příslušné kategorie s ohledem na
druh konstrukce a informativní zbytkovou životnost. Dále je ve zvláštních přípa-
dech stanovených normou nutné vyznačení zatížitelnosti na mostech osazením
příslušných dopravních značek, popř. dodatkových tabulek omezujících oka-
mžitou celkovou hmotnost vozidel. Podrobné informace čtenář nalezne v normě
ČSN 73 6222 [1].

Teze doktorské dizertační práce
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5 Aplikace – modelování procesů degradace,
analýza spolehlivosti

Následující kapitola se zabývá modelováním degradačních procesů u železobe-
tonových konstrukcí. V prvním příkladě je pozornost zaměřena na modelování
karbonatace betonu a průniku chloridových iontů u železobetonového mostu,
které bylo provedeno s využitím různých matematických modelů. Cílem dru-
hého příkladu je ověření trvanlivosti konstrukce chladící věže s ohledem na vliv
mechanického zatížení na průběh procesu karbonatace.

Most v obci Přední Zborovice

Analyzovaným objektem byl most ev. č. 00431-3 převádějící silnici III. třídy
v obci Přední Zborovice přes řeku Volyňku. Stáří nosné konstrukce mostu je
asi 100 let. Ze závěrů mimořádné prohlídky mostu a na základě provedeného
diagnostického průzkumu z března roku 2012 byl celkový stav mostu hodnocen
stupněm stavebního stavu V – špatný, což odpovídá i jeho stáří.

Byla provedena analýza úrovně degradace stavebních materiálů mostu.
V rámci stochastického modelování degradace betonu byly použity matema-
tické modely karbonatace betonu Carb6 a Carb8a, difúze chloridových iontů
byla modelována s využitím modelů Chlor1a, Chlor2a a Chlor3a. Výsledky zís-
kané na základě různých modelů degradace betonu byly vzájemně srovnány.
Iniciační časy depasivace výztuže ti získané na základě jednotlivých modelů
byly následně použity jako jeden ze vstupů pro modelování koroze výztuže. Ta
byla modelována dle modelu Corr1.

Modelování degradačních procesů bylo provedeno v časovém horizontu t =
0–150 let. Při modelování bylo předpokládáno, že ke ztrátě pasivace dochází
u spodní řady podélné výztuže vlivem karbonatace betonu, horní řada vý-
ztuže parapetního nosníku je ohrožena průnikem chloridů z posypových solí.
Tloušťky betonové krycí vrstvy byly v obou případech definovány minimálními
hodnotami zjištěnými v rámci diagnostiky mostu, tedy tloušťka krycí vrstvy
pro modelování karbonatace betonu byla uvažována a = 30mm, pro případ
průniku chloridových iontů bylo uvažováno a = 50mm.

Na obr. 2 jsou vykresleny průběhy hloubky karbonatace xc(t) a chlorace
xCl(t) v čase t získané na základě jednotlivých modelů. Přestože modely Carb8a
a Chlor3a jsou modely velmi komplexní a podrobné, pro zajištění srovnatelných

Teze doktorské dizertační práce
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výsledků lze s výhodou použít i modely velmi jednoduché (Carb6 či Chlor2a),
které i na základě velmi omezených informací o vlastnostech okolního prostředí
konstrukce a složení či parametrech betonu dokáží velmi dobře odhadnout prů-
běh degradačních procesů v čase. Stanovený průměr výztužných prutů oslabe-
ných korozí vlivem působení CO2 (dc) a Cl− (dCl) v průběhu času je zobrazen
na obr. 3. Stanovené hodnoty míry procentuálního oslabení výztužných prutů
s uvážením rovnoměrné koroze výztuže po celém jejím obvodu byly srovnány
s hodnotami diagnostikovanými. Zde dosažené výsledky velmi dobře korespon-
dují se závěry diagnostiky, kdy průměrný úbytek průřezové plochy první řady
podélné výztuže při spodním líci nosníků dosahuje hodnoty 18,3%; v případě
matematického modelování byly dosaženy hodnoty 17,8%, resp. 19,1%.
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Obr. 2: Srovnání modelů karbonatace (vlevo) a průniku chloridů (vpravo)
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Obr. 3: Pokles průměru výztuže z důvodu koroze vlivem karbonatace (vlevo)
a vlivem průniku chloridových iontů (vpravo)
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Chladící věž

V následujícím příkladu ověření trvanlivosti konstrukce chladící věže je uká-
zán vliv mechanického zatížení na průběh procesu karbonatace. Chladící věž
výšky 206m byla vyšetřována in situ ve stáří 19,1 let, kdy byla za pomoci fe-
nolftaleinového testu měřena hloubka karbonatace v 75 místech na vnitřním
i vnějším povrchu skořepiny věže.

Proces karbonatace byl modelován pomocí sofistikovaného modelu Carb8,
doporučovaného federací fib. Byly přitom využity obě jeho varianty, tedy zá-
kladní varianta Carb8a a varianta Carb8b, která při modelování časově závislého
procesu karbonatace betonu zohledňuje pomocí opravného koeficientu kσ i vliv
působících napětí.

Tab. 1 prezentuje srovnání hloubky karbonatace xc získané dle matema-
tického modelování s výsledky získanými na základě naměřených dat v čase
t = 19,1 let. Hodnoty karbonatační hloubky jsou uvedeny jak pro vnější, tak
i pro vnitřní povrch věže. Výsledky modelu Carb8b byly získány za předpokladu
převládajícího tlakového napětí ve skořepině chladící věže, způsobeného pouze
vlivem stálého zatížení (bez uvážení působení větru). Poměr tlakového napětí
a jeho mezní hodnoty byl definován hodnotou σc/σu = 0,6, což vede k hodnotě
opravného součinitele kσ = 1,39 dle rovnice (14). Veškeré výsledky byly získány
na základě pravděpodobnostní analýzy, kdy výpočet hloubky karbonatace xc(t)
byl proveden pro 1000 simulací vygenerovaných metodou LHS.

Tab. 1: Srovnání hloubky karbonatace získané na základě analytických modelů
s výsledky dle měření v čase t = 19,1 let

Vnější povrch Vnitřní povrch
µ CoV µ CoV

[mm] [-] [mm] [-]

Carb8a 10,8 0,48 4,4 0,60
Carb8b 15,0 0,48 6,1 0,57
Měření in situ (dle [16]) 14,9 0,56 8,0 0,29

S ohledem na ověření mezního stavu trvanlivosti byla dále stanovena úro-
veň spolehlivosti chladící věže v průběhu celé návrhové životnosti konstrukce
td = 50 let. V čase, kdy karbonatační hloubka xc(t) dosáhne hloubky betonové
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krycí vrstvy a, je dosaženo mezního stavu depasivace výztuže, která následně
může začít korodovat. Při stanovení spolehlivosti konstrukce je pravděpodob-
nost, že dojde ke korozi výztuže, srovnávána s její směrnou hodnotou, resp. hod-
nota indexu spolehlivosti β je srovnávána s hodnotou βt.

Zelené, resp. modré křivky na obr. 4 zobrazují vývoj úrovně spolehlivosti
vnějšího i vnitřního povrchu chladící věže v čase. Zobrazena je rovněž mini-
mální hodnota směrné hodnoty indexu spolehlivosti βt, která je dle platných
předpisů stanovena pro mezní stav depasivace výztuže hodnotou βt = 1,3. Jak
je zřejmé, vnitřní povrch konstrukce splňuje spolehlivostní požadavky trvanli-
vosti po celou dobu své návrhové životnosti. Naproti tomu, u vnějšího povrchu
můžeme pozorovat porušení požadavků spolehlivosti při stáří konstrukce okolo
35 let. Pokud navíc uvážíme vliv mechanického zatížení, životnost konstrukce
se sníží na pouhých 20 let. Bylo tedy prokázáno, že napjatost vznikající vlivem
mechanického zatížení v konstrukci má značný vliv na změny v pórové struk-
tuře betonu, čímž dochází ke změnám v rychlosti procesu karbonatace betonu,
a přímo je tak ovlivněna i životnost železobetonových konstrukcí.

Dále bylo využito jednoduché Bayesovské aktualizace (viz např. [2]), kdy
pro zpřesnění odhadu úrovně spolehlivosti konstrukce v čase byly použity sta-
tistické informace o hloubce karbonatace, získané v čase t = 19,1 let na základě
měření in situ (tab. 1). Výsledky Bayesovského zpřesnění odhadu jsou na obr. 4
zobrazeny červenými křivkami.
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Obr. 4: Úroveň spolehlivosti chladící věže v čase
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6 Aplikace – aproximace funkce poruchy s vy-
užitím ANN-RSM

Cílem následujících aplikačních příkladů je srovnat efektivitu navržené metody
ANN-RSM s dalšími spolehlivostními metodami. Metoda je testována celkem
na třech konstrukcích. Prvními dvěma jsou rám se sedlovou střechou a železo-
betonový deskový most, kde funkce poruchy jsou definovány explicitně, třetí
příklad ukazuje aplikaci ANN-RSM na předpjatý segmentový most, jehož ode-
zva je řešena s využitím MKP nelineární analýzy, a je tedy v implicitním tvaru.

Rám se sedlovou střechou

V případě rámu byla funkce poruchy aproximována pomocí Lagrangeových
interpolačních polynomů a je známa ve své explicitní formě [13]:

G (X) = aX3
2 + bX2

2 + cX2 −X1 + d. (21)

Funkce přitom rozděluje celý prostor náhodných veličin na oblast poruchy (zá-
porné funkční hodnoty) a oblast bezpečnou (kladné funkční hodnoty). V rov-
nici (21) a = 0,36355, b = 1,18046, c = 1,0892988, d = 4,2042064 a veličiny X1,
X2 reprezentují vliv horizontálního H a vertikálního V zatížení normovaného
dle mezního plastického momentu mp průřezu.

Navržená metoda ANN-RSM byla srovnávána s metodou RSM polynomiál-
ního typu (POLY-RSM), dále s klasickou metodou Monte Carlo (MC), metodou
LHS a FORM. Hodnoty indexu spolehlivosti β stanovené na základě jednotli-
vých metod pro různé počty simulací Nsim byly srovnávány s přesnou hodnotou
βt = 2,847 (odpovídající hodnota pravděpodobnosti poruchy pf,t = 2,21 ·10−3).

Protože vyčíslení funkce poruchy dle rovnice (21) je velmi rychlé, bylo
možné při využití klasické metody MC provést 1 milion simulací. Z důvodu
náhodné povahy hodnoty pravděpodobnosti poruchy bylo generování vektorů
realizací vstupních náhodných veličin provedeno opakovaně celkem 10-krát. Me-
tody FORM a LHS byly pro srovnání použity z důvodu jejich popularity a čas-
tého využití v oblasti spolehlivosti stavebních konstrukcí. Odchylka výsledků
získaných metodou FORM je způsobena linearizací dané nelineární funkce.
V případě metody LHS byl pro vyčíslení ukazatelů spolehlivosti použit index
spolehlivosti dle Cornella, kdy je rezerva spolehlivosti aproximována normál-
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ním rozdělením. Pro zjištění rozptylu získaných výsledků bylo generování Nsim

vektorů realizací vstupních náhodných veličin provedeno celkem 5-krát.
Pro případ POLY-RSM byla funkce poruchy aproximována plnou kvadra-

tickou polynomiální funkcí dle rovnice (20), generování Nsim vektorů realizací
vstupních náhodných veličin bylo provedeno rovněž celkem 5-krát. Při využití
metody ANN-RSM byla učící množina připravena s využitím metody LHS. Pro
aproximaci byly použity tytéž simulace jako při výpočtu indexu spolehlivosti
dle Cornella. Výpočet ukazatelů spolehlivosti byl pro každou z pěti aproximo-
vaných funkcí (polynomiální nebo ANN) následně proveden opakovaně 10-krát
metodou MC pro 1 milion simulací.

Výsledky jsou ve formě středních hodnot a rozptylů přehledně zobrazeny na
obr. 5 vlevo. Efektivita metody ANN-RSM byla prokázána pro všechny počty
simulací. Co se týče rozptylu výsledků, pak v porovnání s ostatními metodami
je u ANN-RSM zřejmý pokles variability s narůstajícím počtem simulací.

Pro případ využití ANN-RSM s počtem simulací Nsim = 30 bylo také tes-
továno zpřesnění aproximace dle rovnice (19). Na obr. 5 vpravo je zobrazeno
zpřesnění hodnoty indexu spolehlivosti pro případ, kdy je nový vektor realizací
vstupních náhodných veličin generován metodou LHS v okolí návrhového bodu
(NB). Protože pro získání přesnější aproximace původní funkce poruchy bylo
zapotřebí celkem 60 simulací (30 pro původní aproximaci v okolí středních hod-
not + 30 pro aproximaci v blízkosti hranice poruchy), je na obr. 5 i srovnání
hodnoty indexu spolehlivosti získaného pro Nsim = 60 generovaných v okolí
středních hodnot.
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Obr. 5: Srovnání hodnot indexů spolehlivosti β získaných na základě různých
metod (vlevo); zpřesněný odhad hodnoty indexu spolehlivosti β (vpravo)
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Deskový most u obce Lopeník

Na následujícím příkladu je ukázáno využití klasické polynomiální RSM
a ANN-RSM při stanovení pravděpodobnosti poruchy jednoduchého železobe-
tonového deskového mostu a dále je, stejně jako v předchozím příkladě, prove-
deno jejich srovnání s klasickými metodami (MC, LHS a FORM).

Jednopolová mostní konstrukce o rozpětí 7,5m se nachází u obce Lopeník
v okrese Uherské Hradiště na komunikaci III. třídy a pochází z roku 1962.
Pro potřeby srovnání účinnosti metody ANN-RSM byly spolehlivostní ukaza-
tele zjišťovány různými metodami pro zvolenou hodnotu normální zatížitelnosti
Vn = 40 t, stanovenou dle ČSN 73 6222 [1]. Funkce poruchy byla definována na
základě porovnávání účinků zatížení ME a odolnosti konstrukce MR ve formě
ohybových momentů ve tvaru:

G(X) = MR −ME , (22)

kde ME = 352,713 kNm (odpovídající hodnotě Vn = 40 t). Ohybový moment
MR je definován jako:

MR = X1X2[0,5−X4 − (0,5X1X2/X3)], (23)

kde parametry X1, X2, X3 a X4 postupně reprezentují plochu výztuže, mez
kluzu oceli, pevnost betonu v tlaku a hloubku betonové krycí vrstvy (měřeno
od spodního líce desky k těžišti výztužných prutů).

Postup stanovení ukazatelů spolehlivosti na základě jednotlivých metod byl
identický jako v předchozím příkladě. Referenční hodnota byla odhadnuta na
základě simulační metody MC pro 10 milionů simulací opakovaně celkem 10-
krát. Výsledné hodnoty spolehlivostních ukazatelů dosahují středních hodnot
βref = 2,479 (CoV = 5,6 · 10−4) a pf,ref = 6,596 · 10−3 (CoV = 3,9 · 10−3).
Simulační metoda LHS byla využita opět v kombinaci s indexem spolehlivosti
dle Cornella. Pro polynomiální RSM byla využita jak plná kvadratická aproxi-
mace dle rovnice (20), tak i aproximace neúplná bez smíšených členů dle rov-
nice (18). V případě metod ANN-RSM a POLY-RSM byla pravděpodobnost
poruchy vyčíslena opakovaně vždy 10-krát s využitím 1 milionu MC simulací
a aproximované funkce poruchy (polynomiální či ANN).

Výsledky ukazují (obr. 6), že metoda ANN-RSM poskytuje velmi dobré
odhady hodnot indexu spolehlivosti β pro všechny počty simulací. Téměř iden-
tických výsledků bylo dosaženo i s využitím plné aproximace POLY-RSM.
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Obr. 6: Most u obce Lopeník – srovnání hodnot indexů spolehlivosti β získaných
na základě různých metod

Předpjatý most před obcí Uherský Ostroh

Pro příklad aplikace metody ANN-RSM v případech, kdy je odezva kon-
strukce řešena s využitím nelineární MKP analýzy, byl vybrán jednopolový
předpjatý segmentový most před obcí Uherský Ostroh. Ke stanovení zatížitel-
nosti mostu byla využita plně pravděpodobnostní analýza, z důvodu časové
náročnosti opakovaných MKP analýz bylo přistoupeno pouze k ověření zatíži-
telnosti pro MSP mostu, s ohledem na typ mostu byly vyšetřovány mezní stav
dekomprese a mezní stav šířky trhlin. Po provedené pravděpodobnostní ana-
lýze zatížitelnosti mostu bylo pro stanovené hodnoty normální zatížitelnosti
Vn dle tab. 2 přistoupeno k výpočtu pravděpodobnosti poruchy, resp. indexu
spolehlivosti pomocí různých metod, přičemž byly využity tytéž metody jako
v předchozích příkladech. Hodnoty indexu spolehlivosti β stanovené na základě
těchto metod pro různé počty provedených simulací Nsim byly srovnány s re-
ferenčními hodnotami βref dle tab. 2 pro vyšetřované mezní stavy. Získané
výsledky jsou pro jednotlivé mezní stavy zobrazeny na obr. 7.

Protože chování konstrukce až do dosažení mezního stavu dekomprese je
lineárně elastické, byly k nahrazení původní funkce poruchy využity pouze li-
neární aproximace, přičemž bylo ověřeno, že toto zjednodušení je naprosto do-
stačující (viz obr. 7 vlevo). Absolutní chyby indexu spolehlivosti jsou přitom
pro všechny počty simulací velmi malé a dosahují maximálně hodnoty 0,02, což
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Tab. 2: Stanovené hodnoty normální zatížitelnosti Vn

Mezní stav použitelnosti βt [-] pf [-] Vn [t]

• dekomprese 0 (βref = −7,5 · 10−3) 5,00 · 10−1 23,4
• šířky trhlin 1,5 (βref = 1,39) 6,68 · 10−2 49,1

odpovídá relativní chybě pravděpodobnosti poruchy menší než 2%.
V případě mezního stavu šířky trhlin byly při stanovení spolehlivostních

ukazatelů metodou POLY-RSM využity kvadratické aproximace dle rovnic (18)
(neúplná POLY-RSM) a (20) (plná POLY-RSM). Rovněž struktura ANN byla
složitější. Na základě výsledků zobrazených na obr. 7 vpravo lze říci, že me-
todami ANN-RSM, LHS a FORM lze dosáhnout dostatečně přesných hodnot
velmi dobře korespondujících s hodnotou referenční. Rovněž neúplná POLY-
RSM v tomto příkladu vede k uspokojivým výsledkům. U všech metod dosahuje
absolutní chyba indexu spolehlivosti pro všechny počty simulací maximálně
hodnoty 0,15, což odpovídá relativní odchylce β asi 15%. Z hlediska variability
výsledků je opět zřejmý pokles rozptylu se zvyšujícím se počtem provedených
simulací. Pro oba vyšetřované mezní stavy vede využití navržené metody ANN-
RSM k dostatečně přesným výsledkům, a metodu ANN-RSM lze tedy využít
jako výkonný nástroj pro aproximaci původní funkce poruchy také v případech,
kdy je ke stanovení odezvy konstrukce nutné využití časově náročných MKP
analýz.
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Obr. 7: Srovnání hodnot indexů spolehlivosti β získaných na základě různých
metod pro mezní stav dekomprese (vlevo) a mezní stav šířky trhlin (vpravo)
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7 Aplikace – komplexní metodika plně pravdě-
podobnostní analýzy spolehlivosti

Cílem následující kapitoly je na příkladu reálného mostu popsat a shrnout
komplexní postup pro plně pravděpodobnostní analýzu spolehlivosti a život-
nosti železobetonových mostů, jejíž jednotlivé části byly aplikovány při řešení
dílčích úloh v kapitolách 5 a 6 práce. Celý postup lze rozdělit do dílčích kroků.

Popis analyzované konstrukce

Analyzovaným objektem je železobetonový most přes řeku Sázavu nachá-
zející se na silnici III. třídy v kraji Vysočina. Mostní objekt byl postaven mezi
lety 1953 a 1955 jako dvoupolový s trámovou nosnou konstrukcí z monolitic-
kého železobetonu a s betonovou monolitickou spodní stavbou. V červnu 2012
byl na mostě proveden základní diagnostický průzkum, na jehož základě byla
nosná konstrukce mostu a rovněž jeho celkový stav klasifikován na sedmibo-
dové stupnici stupněm stavu mostu VI – velmi špatný. V rámci prováděných
prací byla u nosné konstrukce mostu zjišťována pevnost betonu v tlaku pomocí
tvrdoměrných zkoušek, dále chemický stav betonu a množství, poloha, druh
a stav výztuže trámů a desky.

Na základě informací zjištěných v rámci diagnostického průzkumu byl v pro-
gramu ATENA 2D [8] vytvořen výpočtový model nosné konstrukce mostu. Za
předpokladu, že nosná konstrukce je vytvořena jako tuhý nosníkový rošt ze
čtyř trámů a je ztužena příčnými ztužidly, byla z důvodu výpočtové nároč-
nosti modelována pouze její jedna čtvrtina, tedy jeden trám. Model konstrukce
byl zatížen vlastní tíhou, ostatním stálým zatížením od vozovkového souvrství,
mostní římsy a mostního zábradlí a zatížením od dopravy na základě platných
zatěžovacích schémat dle ČSN 73 6222 [1]. Byla vyšetřována pouze normální
zatížitelnost mostu Vn.

Stochastické modelování vstupních náhodných veličin modelu

Stochastické parametry vstupních náhodných veličin byly definovány s vy-
užitím programu FReET na základě doporučení JCSS [15] a TP 224 [19],
včetně zahrnutí modelových nejistot. Rozdělení pravděpodobnosti a střední
hodnoty vybraných parametrů byly aktualizovány s ohledem na výsledky mě-
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ření provedených v rámci diagnostického průzkumu. Znáhodněny byly materi-
álové parametry betonu a výztuže, dále vlastní tíha nosné konstrukce a hod-
nota ostatního stálého zatížení. Mezi vybranými materiálovými parametry byla
uvažována statistická korelace, která byla předepsána s ohledem na doporučení
JCSS a mezi veličiny zavedena s využitím metody simulovaného žíhání.

S ohledem na stáří mostu bylo při odhadu aktuální zatížitelnosti a ověření
mezního stavu trvanlivosti nutné zohlednit i probíhající degradační procesy,
jako jsou karbonatace betonu či pronikání chloridů. K hodnocení stavu betonu
bylo přistoupeno i v rámci provedené prohlídky mostu, při níž byly na pod-
hledu mostovkové desky a trámů místy zjištěny podélné trhliny pod korodující
výztuží. Informace o úbytku betonářské výztuže však již nebyly předmětem
diagnostiky, a proto bylo při zohlednění skutečného stavu mostu přistoupeno
k matematickému modelování degradačních procesů a ověření mezního stavu
trvanlivosti konstrukce.

V případě stochastického modelování průběhu karbonatace v čase bylo vyu-
žito jednoduchého modelu Carb6. Model byl z důvodu zohlednění vlivu mecha-
nického zatížení rozšířen o opravný součinitel kσ, jehož hodnota je pro prvky
namáhané tahem či tlakem stanovena na základě vztahů (13), resp. (14). Ob-
dobným způsobem lze s využitím modelu Chlor1a předpovědět vzdálenost po-
myslné chloridové fronty od povrchu betonu v čase. Zde nebylo nutné opravovat
hodnotu difúzního koeficientu s ohledem na šířku trhlin od mechanického za-
tížení, neboť při MKP analýze bylo zjištěno, že od účinků stálého zatížení při
horním líci trámu konstrukce, kde byl předpokládán účinek chloridů z posy-
pových solí, žádné trhliny nevznikají. Následný pokles průměru výztužných
prutů v čase vlivem koroze způsobené porušením pasivační vrstvy výztuže byl
modelován na základě modelu Corr1.

Ověření mezního stavu trvanlivosti, životnost mostu

Pravděpodobnostní analýzou, na základě 32 realizací vektoru vstupních ná-
hodných veličin generovaných metodou LHS, byly stanoveny průběhy hloubky
karbonatace xc(t) a vzdálenosti chloridové fronty xCl(t) od povrchu betonu
v aktuálním čase t = 60 let od realizace konstrukce (odpovídá roku 2015).
Vývoj xc(t) a xCl(t) ve srovnání s tloušťkou betonové krycí vrstvy a je zřejmý
z obr. 8 vlevo. Navíc jsou vyobrazeny i funkce hustoty pravděpodobnosti těchto
veličin v čase t = 60 let.

Teze doktorské dizertační práce



25 Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti a životnosti železobetonových mostů

Na základě matematického modelování dosahuje aktuální (t = 60 let)
hloubka karbonatace a chlorace průměrných hodnot 36mm, resp. 47mm, což
je plně v souladu s hodnotami diagnostikovanými na základě fenolftaleinového
testu i chemického rozboru betonu (hloubka pasivace větší než 30mm). S ohle-
dem na zjištěnou shodu lze konstatovat, že modely použité pro stanovení úrovně
chemického poškození betonu pracují dobře a lze je rovněž využít pro pre-
dikci úrovně degradace v následujících letech. U analyzovaného mostu byla
predikce provedena v několika časových uzlech od současného stavu konstrukce
(t = 60 let) po dosažení teoretické životnosti mostu, konkrétně v letech t = 75,
90 a 100 let (což odpovídá rokům 2030, 2045 a 2055).
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Obr. 8: Průběh degradačních procesů v čase – karbonatace betonu a průnik
chloridů (vlevo); pokles průměru výztuže vlivem koroze (vpravo)

V souvislosti se stanovenými časy depasivace výztuže bylo ověřováno dosa-
žení mezního stavu trvanlivosti (MST) konstrukce. Na obr. 9 vlevo je vykres-
len pokles hodnoty indexu spolehlivosti βc pro mezní stav depasivace výztuže
vlivem karbonatace betonu a βCl pro mezní stav depasivace výztuže vlivem
průniku chloridových iontů. Pro předepsanou úroveň spolehlivosti, která je dle
platných předpisů [11] pro mezní stav depasivace výztuže doporučována mini-
mální hodnotou indexu spolehlivosti βt = 1,3, došlo k překročení mezního stavu
trvanlivosti analyzovaného mostu již v době okolo 10 let po realizaci stavby.
Brzké překročení MST svědčí o velmi agresivním prostředí obklopujícím ana-
lyzovaný most a také o nedostatečné ochraně výztuže. Proto je důležité, aby
byl důraz na ověření MST kladen již při samotném návrhu mostu.
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Stanovené hodnoty iniciačních časů depasivace výztuže vlivem karbonatace
ti,c či vlivem působení chloridových iontů ti,Cl byly dále využity jako jeden ze
vstupních parametrů pro modelování následné koroze výztuže. Redukce prů-
měru výztužných prutů v čase způsobená korozí výztuže vlivem karbonatace
betonu dc(t) nebo průnikem chloridových iontů betonem dCl(t) je zobrazena
na obr. 8 vpravo. Dle výsledků matematického modelování koroze výztuže byly
ve výpočtovém MKP modelu pro odhad úrovně normální zatížitelnosti v čase
stanoveny průřezové plochy jednotlivých řad výztuže Ar.
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Obr. 9: Úroveň spolehlivosti při dosažení MST v čase (vlevo); průběh středních
hodnot normální zatížitelnosti pro MSÚ a MSP v čase (vpravo)

Stanovení aktuální úrovně zatížitelnosti a její predikce v čase

Stanovení aktuální úrovně zatížitelnosti mostu a její predikce v čase byly
provedeny s využitím plně pravděpodobnostního přístupu v kombinaci s neline-
ární MKP analýzou. Na základě opakovaných MKP analýz byl získán soubor 32
simulovaných odezev modelu konstrukce s definovanými vstupními parametry
na dané zatížení. Model konstrukce byl zatížen vždy vlastní tíhou a ostatním
stálým zatížením. Následně byl postupně přitěžován v přírůstcích jednotkového
silového zatížení od vozidel dle normové sestavy zatížení pro stanovení normální
zatížitelnosti Vn, včetně zahrnutí dynamických účinků, až do dosažení vyšetřo-
vaného mezního stavu. Zatížitelnost mostu přitom byla stanovována s ohledem
na MSÚ i MSP, kdy omezující podmínkou pro dosažení příslušného mezního
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stavu byla úroveň zatížení dopravou Vn při překročení mezních hodnot tlako-
vého napětí v betonu σc,min a/nebo tahového napětí ve výztuži σs,max.

Zatížitelnost mostu byla analyzována v aktuálním čase, tedy pro t = 60 let
od realizace stavby (odpovídá roku 2015). S ohledem na degradaci použitých
materiálů byla provedena i predikce jejích hodnot v dalších časových uzlech až
do dosažení teoretické životnosti mostu, konkrétně t = 75, 90 a 100 let. Obr. 9
vpravo zobrazuje vývoj střední hodnoty (±směrodatná odchylka) normální za-
tížitelnosti v čase pro MSÚ a MSP. Zde je patrný očekávaný pokles středních
hodnot Vn v čase vlivem snižující se účinné plochy výztuže způsobené korozí.

Na základě získaných sad odezev byla stanovována zatížitelnost nosné kon-
strukce mostu v souladu s normativními požadavky na spolehlivost stavebních
konstrukcí, tedy pro předepsanou směrnou hodnotu indexu spolehlivosti βt dle
typu mostu a vyšetřovaného mezního stavu. Odhad zatížitelnosti Vn byl prove-
den na základě různých metod, aktuální hodnoty zatížitelnosti byly následně
srovnány s hodnotou zatížitelnosti stanovenou deterministicky na základě díl-
čích součinitelů spolehlivosti dle platných normativních předpisů a s hodnotou
zatížitelnosti uvedenou v dokumentaci mostu.

Kompletní výsledky jsou shrnuty v tab. 3, kde u metody LHS+Cornell jsou
primárně uvedeny hodnoty zatížitelnosti získané za předpokladu tříparametric-
kého log-normálního rozdělení odezvy modelu konstrukce, hodnoty v závorkách
pak odpovídají normálnímu rozdělení pravděpodobnosti. Ze srovnání těchto
hodnot vyplývá, že špatná volba pravděpodobnostního modelu odezvy kon-
strukce může výrazně ovlivnit výsledné hodnoty zatížitelnosti, zejména v pří-
padě mezního stavu únosnosti, kde jsou odhadovány velmi nízké hodnoty prav-
děpodobnosti poruchy. Srovnáme-li hodnoty zatížitelnosti stanovené na základě
jednotlivých metod, lze říci, že i s využitím jednoduché lineární aproximace
(RSM+MC (lin.)) či obecně využitelné aproximace pomocí umělé neuronové
sítě (ANN-RSM+MC) lze dosáhnout podobných hodnot zatížitelnosti Vn. Vý-
sledky pravděpodobnostních analýz dále ukazují, že kritickým mezním stavem
při stanovení zatížitelnosti mostu je MSP.

Z provedené analýzy zatížitelnosti při dosažení MSÚ vyplynulo, že stano-
vené hodnoty zatížitelnosti se s úbytkem průřezové plochy výztuže v čase dle
očekávání nesnižují. To může být způsobeno nedostatky nelineárního řešení,
kdy se při přitěžování přírůstkem silového zatížení objevují problémy s konver-
gencí právě při dosažení mezní únosnosti. Také připomeňme, že stanovené hod-
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Tab. 3: Hodnoty normální zatížitelnosti stanovené různými metodami (hodnoty
v závorkách jsou pro normální rozdělení odezvy modelu konstrukce)

Vn(60 let) Vn(75 let) Vn(90 let) Vn(100 let)
[t] [t] [t] [t]

MSÚ (βt = 3,1):
LHS + Cornell 79 (60) 82 (63) 80 (61) 70 (57)
RSM + MC (lin.) 78 79 80 76
ANN-RSM + MC 78 78 74 73

MSP (βt = 1,3):
LHS + Cornell 62 (60) 60 (59) 57 (56) 52 (51)
RSM + MC (lin.) 60 58 55 51
ANN-RSM + MC 64 59 56 53

MSÚ (βt = 3,8):
LHS + Cornell 71 (42) 75 (47) 72 (45) 59 (40)

MSP (βt = 1,5):
LHS + Cornell 59 (56) 58 (55) 54 (52) 49 (47)

ČSN 73 6222 (βt ≈ 3,8) 50 - - -
Dokumentace mostu 21 - - -

noty zatížitelnosti jsou náhodné veličiny a při pravděpodobnostní analýze zalo-
žené na nově vygenerovaných realizacích vstupních náhodných veličin bychom
obdrželi jejich jiné odhady, čímž by byl pokryt určitý rozptyl získaných vý-
sledků. Proto je v tomto případě nutné pohlížet na hodnoty zatížitelnosti při
dosažení MSÚ jako na hodnoty ne zcela přesné, nýbrž orientační.

Hodnoty zatížitelnosti byly stanovovány pouze v oblasti středních hodnot
vstupních náhodných veličin, neboť jako kritický stav při odhadu zatížitelnosti
byl identifikován MSP, kde s ohledem na požadovanou úroveň spolehlivosti
(pravděpodobnost poruchy v řádech 10−2–10−1) bylo dosaženo velmi stabil-
ních hodnot normální zatížitelnosti s využitím všech metod. Možná nepříliš
přesná aproximace funkce poruchy v okolí návrhového bodu, kde je příspěvek
k pravděpodobnosti poruchy největší, tedy v tomto případě nehraje při stano-
vení hodnot zatížitelnosti významnou roli.
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8 Závěr

Cílem předložené práce bylo vyvinout a popsat obecný postup týkající se prav-
děpodobnostního přístupu ke stanovení spolehlivosti a životnosti železobeto-
nových konstrukcí, zejména existujících mostů, a aplikovat jej při analýzách
reálných konstrukcí. Pozornost přitom byla zaměřena na rozšíření analytických
modelů degradačních procesů o vliv napjatosti od mechanického zatížení kon-
strukce/prvku, návrh aproximační metody založené na umělé neuronové síti
pro efektivní vyčíslení hodnot spolehlivostních ukazatelů s ohledem na přes-
nost a minimalizaci počtu simulací (tj. počtu opakovaných vyčíslení funkce
poruchy na základě časově náročných MKP analýz) a zajištění celkové syner-
gie jednotlivých metod a postupů pro dosažení automatizace celého procesu
spolehlivostní analýzy zatížitelnosti a životnosti existujících mostů.

V teoretické části práce (kapitoly 1–4) je popsáno obecné zhodnocení sou-
časného stavu řešené problematiky a integrace zdokonalených postupů k řešení
spolehlivostních úloh. Aplikační část práce (kapitoly 5–7) obsahuje celkem šest
příkladů reálných konstrukcí, na nichž jsou prováděny analýzy v rámci ověření
jejich trvanlivosti a spolehlivosti, u vybraných mostů pak stanovení odhadu
aktuální hodnoty zatížitelnosti a s ohledem na probíhající degradaci i predikci
jejích hodnot do budoucna.

Na základě informací získaných z výsledků provedených analýz lze obecně
říci, že pravděpodobnostní metody v kombinaci s nelineární MKP analýzou
reprezentují efektivní a praktický nástroj při stanovení zatížitelnosti a spolehli-
vosti stávajících železobetonových konstrukcí. Z dosažených výsledků je zřejmé,
že analýza založená na plně pravděpodobnostním přístupu je mnohem méně
konzervativní než deterministický přístup dle současných norem a vede k vyšším
hodnotám zatížitelnosti. Požadovaná úroveň spolehlivosti konstrukce je přitom
zachována. Výsledkem je mnohem reálnější odhad zatížitelnosti mostu zalo-
žený na veškerých informacích o konstrukci, dostupných z dokumentace mostu
a provedeného diagnostického průzkumu, včetně zahrnutí informací o aktuál-
ním stavu použitých materiálů. Uvažováním vstupních parametrů modelu (ma-
teriálových vlastností, zatížení, prostředí) jako náhodných veličin jsou nejistoty
modelu výrazně redukovány.

Komplexní metodika pravděpodobnostní analýzy spolehlivosti a životnosti
existujících železobetonových mostů je obecně použitelná pro jakýkoli typ kon-
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strukce, jejíž význam a výjimečnost klade na úroveň její bezpečnosti zcela jiné
nároky než je tomu u konstrukcí „běžných“, jejichž obecné požadavky na spo-
lehlivost jsou ošetřeny platnými normativními předpisy. Přímá aplikace prav-
děpodobnostních metod může být dále nápomocná při rozhodování o způsobu
údržby a opravách, a může tak přispět k efektivnějšímu nakládání s finančními
prostředky určenými na správu dopravní infrastruktury.

Další možné rozvíjení tohoto tématu lze spatřovat v řešení následujících
problémů či námětů k práci:
• místo jednoduché Bayesovské aktualizace využití pokročilejších technik
pro zlepšení odhadu průběhu degradačních jevů na základě výsledků
z prohlídek a diagnostických průzkumů konstrukcí;
• kontrola konvergence v průběhu procesu učení neuronové sítě, automa-
tické ukončení procesu učení s ohledem na tzv. „přeučení“ sítě;
• odstranění nedostatků nelineárního řešení při zatěžování přírůstkem si-
lového zatížení, které se objevují zejména při dosažení mezního zatížení
konstrukce v případě MSÚ;
• plné zautomatizování celého procesu pravděpodobnostní analýzy zatíži-
telnosti a spolehlivosti konstrukcí.

V rámci práce již došlo k částečné automatizaci celého postupu pro pravdě-
podobnostní analýzu spolehlivosti a životnosti existujících mostů vzájemným
propojením využívaných programů (FReET, ATENA, DLNNET).

V moderním objektově orientovaném skriptovacím jazyce Python byl vytvo-
řen modul s pracovním označením „PyAtena“, který umožňuje efektivněji řešit
stochastické úlohy v programu ATENA, přičemž je zde zajištěna maximální
kontrola nad všemi znáhodňovanými parametry (samotné generování vektorů
vstupních náhodných veličin probíhá v programu FReET), automatické spouš-
tění opakovaných MKP analýz a velmi rychlé zpracování výsledků na základě
vlastního skriptu pro analýzu vyexportovaných dat.

Rovněž bylo provedeno propojení programů FReET a DLNNET pro práci
s umělými neuronovými sítěmi. Zde je možné připojení naučené neuronové sítě,
která slouží jako náhradní model pro aproximaci původní funkce poruchy, do
programu FReET na základě vytvořené *.dll funkce. Následný výpočet ukaza-
telů spolehlivosti pak probíhá přímo v programu FReET při využití klasických
simulačních metod.
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Summary
This thesis deals with the development of a complex methodology for proba-
bilistic analysis of reliability and durability of reinforced concrete structures,
especially road bridges. An estimation of load-bearing capacity is carried out
using probabilistic methods in combination with the nonlinear finite element
method analysis and also with respect to reliability requirements according to
standards. The current state of the structure is taken into account based on
the mathematical modeling of the degradation processes, such as concrete car-
bonation, chloride ingress and subsequent corrosion of reinforcement. Then the
load-bearing capacity and reliability is predicted over time.

Attention is focused on the upgrade of the analytical models for modeling
of degradation processes with regard to the effect of mechanical load on the
structure or its components, the development of an artificial neural network-
based response surface method for efficient approximation of the original limit
state function with respect to the accuracy and a minimization the number
of simulations, and an interconnection of individual processes and advanced
methods in an automatic process.
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