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ABSTRAKT  

Dizertační práce se zaměřuje na zpracování globální citlivostní analýzy únosnosti 
ocelových válcovaných nosníků namáhaných na klopení, vzpěr kolmo na měkčí i 
tužší osu průřezu. Za účelem výpočtu únosností byly v programu Ansys vyvinuty po-
drobné geometricky a materiálově nelineární modely za použití prostorových koneč-
ných prvků. Tyto modely umožnily modelovat náhodné imperfekce, jakými byly po-
čáteční geometrické zakřivení osy, rozměrové odchylky průřezu a materiálové vlast-
nosti oceli. Citlivostní analýzou se kvantifikoval jejich vliv na únosnost. Náhodné re-
alizace imperfekcí byly pro zvolenou sérii poměrných štíhlostí generovány metodou 
Latin Hypercube Sampling. Jelikož by bylo pro vyhodnocení citlivostní analýzy únos-
nosti všech konečně-prvkových modelů potřeba extrémně vysoké množství výpočet-
ního času, cílila práce na vyvinutí meta-modelu založeného na aproximaci konečně-
prvkového modelu. Aproximační polynom pak umožnil vyhodnotit citlivostní indexy 
s použitím vysokého počtu simulací. V závěru práce jsou vykresleny citlivostní in-
dexy ve vztahu k poměrným štíhlostem a stanoveny vstupní náhodné veličiny, které 
se svou variabilitou nejvíce podílejí na proměnlivosti únosnosti. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Citlivostní analýza, vzpěr, klopení, počáteční imperfekce, vlastní pnutí, I-profil, 
polynomická aproximace, konečně-prvkový model  

ABSTRACT  

The doctoral thesis is focused on evaluation of global sensitivity analysis of load-
carrying capacity of steel hot-rolled beams. These beams are subjected to lateral-tor-
sional buckling, weak axis buckling and strong axis buckling. Very comprehensive 
computational models which were both geometrically and materially nonlinear were 
created in Ansys software using solid finite elements to calculate the load-carrying 
capacity. The computational models allowed modelling of random initial imperfec-
tions such as initial curvature, deviations of cross-section dimensions and steel prop-
erties. Sensitivity analysis quantified their influence on the load-carrying capacity. 
Simulation runs of random imperfections were generated using the Latin Hypercube 
Sampling method. Since the evaluation of sensitivity analysis of load-carrying capac-
ity of all finite element models would cost an extreme amount of computer time, the 
thesis aimed at developing a meta-model (also known as surrogate model) based on 
approximation of FEM model. The approximation polynomial then facilitated the 
evaluation of sensitivity indices using a high number of simulation runs. At the end, 
the relationships between the slenderness and the first and second-order sensitivity 
indices are plotted in graphs. Those random input imperfections that influence the 
variability of load-carrying capacity the most are pointed out. 

KEYWORDS  

Sensitivity analysis, lateral buckling, lateral-torsional buckling, initial imperfec-
tion, residual stress, I-section beam, polynomial approximation, FE model  
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1  ÚVOD 

Ve stavební praxi se často používají prutové konstrukce sestavené z ocelových vál-
covaných nosníků. Protože ocel má vysokou pevnost, často jde o štíhlé tenkostěnné 
prvky. Tato charakteristická vlastnost plyne ze snahy profilovat průřez prutu tak, aby 
měl velký moment setrvačnosti při stejné ploše. Výhoda toho je zřejmá, např. při 
ohybu prutu, kroucení prutu uzavřeného průřezu apod. [7]. Štíhlost a tenkostěnnost 
má však své meze a své nevýhody, se kterými je třeba počítat, má-li být konstrukce 
bezpečná. Výzkum v oblasti tenkostěnných konstrukcí se vyvíjel cestou z klasické 
Vlasovovy teorie [47] přes její aplikace a rozšíření [15] až po nelineární modely ko-
nečných prvků [38,41].  

Z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti štíhlých ocelových konstrukcí je nejdůleži-
tější veličinou únosnost, kterou lze studovat metodami statistické [32,38], pravděpo-
dobnostní [22,27] a citlivostní analýzy [26,50]. Účelem statistické analýzy je získat 
odhady statistických parametrů charakterizujících náhodné jevy sledované na kon-
strukci. Účelem pravděpodobnostní analýzy je výpočet teoretické pravděpodobnosti 
poruchy a získání odhadu spolehlivosti konstrukce. Účelem citlivostní analýzy je 
kvantifikovat, jak proměnlivost výstupních náhodných veličin ovlivňuje proměnlivost 
vstupních náhodných veličin. Znamená to, že citlivostní analýzou lze stanovit, jak je 
výsledná únosnost ovlivněna počátečními imperfekcemi. To je důležité mimo jiné 
proto, že vysoká citlivost únosnosti na stochastickou variabilitu počátečních imper-
fekcí zvyšuje pravděpodobnost poruchy konstrukce. 

Rozmanitost problémů, které jsou řešeny prostřednictvím matematického modelo-
vání, vedla v posledních letech k rozvoji několika velmi úspěšných metod analýzy 
citlivosti [6,11,42,48]. Pokročilé metody stochastické globální citlivostní analýzy bý-
vají obvykle vysoce numericky náročné zejména v těch případech, kdy je třeba pro 
vyhodnocení citlivostních indexů použít numerické simulační metody typu Monte 
Carlo. Čím je výpočtový model složitější, tím více počítačového času je zapotřebí pro 
výpočet jedné realizace (jednoho běhu) výstupní náhodné veličiny. A čím je citli-
vostní analýza komplexnější, tím více realizací (numerických simulací) je zapotřebí 
k získání statisticky korektního výstupu. 

V inženýrských oborech se snažíme udržet kontakt se soudobými trendy moderního 
výzkumu zaměřeného na globální citlivostní analýzu modelových výstupů [35]. Glo-
bální citlivostní analýza je potřebná všude tam, kde nejsou dostupné předchozí infor-
mace o povaze modelu, nebo se připouští, že je model neaditivní [34]. Na rozdíl od 
toho klade lokální citlivostní analýza důraz na lokální vliv vstupních faktorů na mo-
delový výstup [48]. Lokální citlivostní analýza patří do kategorie tzv. one-factor-at-

a-time metod, tj. metod, kdy se zaráz testuje pouze jeden faktor místo více faktorů 
současně. Jasné výhody lokální citlivostní analýzy jsou uvedeny v [42]. Ve srovnání 
s globální citlivostní analýzou je lokální analýza přímočará, což ji dělá jednoduše apli-
kovatelnou a interpretovatelnou. Je-li model lineární, derivace prvního řádu poskytují 
všechny potřebné informace pro analýzu [3]. Je-li model nelineární, ale aditivní, tj. 
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mezi faktory nejsou vzájemné interakce, budou derivace vyššího řádu pro pochopení 
modelu dostatečné [3].  

Lokální citlivostní analýza však nedokáže popsat interakce vyšších řádů mezi 
vstupními faktory. Za tímto účelem mohou být výstupy nelineárních nemonotónních 
výpočtových modelů, jako jsou modely pro výpočet celkové únosnosti, studovány po-
mocí globální citlivostní analýzy. Jednou z nejdokonalejších metod stochastické glo-
bální citlivostní analýzy je Sobolova citlivostní analýza [39,40], která je založena na 
totální dekompozici rozptylu výstupní proměnné do tvaru s rostoucí dimenzí vstup-
ních náhodných proměnných. V této dizertační práci je Sobolova citlivostní analýza 
použita pro mapování vlivu vstupních náhodných imperfekcí na celkovou únosnost 
ocelových válcovaných nosníků dvojitě symetrického profilu I200 namáhaného na 
vzpěr a klopení.  

Experimentální výzkum poskytuje důležité informace o náhodných proměnlivos-
tech počátečních imperfekcích ocelových nosníků, jako jsou meze kluzu [29,30,33], 
geometrické odchylky rozměrů průřezu [25,29], vlastní pnutí [31,37], počáteční pru-
tové zakřivení [51] a další. Ve stochastických modelech mohou být náhodné realizace 
vstupních počátečních imperfekcí simulovány metodou Monte Carlo, nebo nějakou 
stratifikovanou simulační metodou, např. Latin Hypercube Sampling [14,28] a poté 
jsou počítány realizace výstupních únosností jako běhů nelineárního konečně-prvko-
vého modelu [24,45]. Nevýhodou nelineárních konečně-prvkových modelů je vysoká 
výpočetní náročnost každého běhu, což je významné omezení zejména v pravděpo-
dobnostních a globálních citlivostních analýzách. Proto je zde Sobolova citlivostní 
analýza vyhodnocena přístupem, který závislost mezi počátečními imperfekcemi a 
únosností aproximuje polynomem nahrazujícím výpočetně nákladné vyhodnocení ce-
lého modelu založeného na konečně-prvkové analýze a současně zachovává všechny 
jeho nelineární a interakční jevy. Tento přístup umožňuje použít vysoké počty vzorků 
metody LHS a opakovat citlivostní analýzu krok za krokem v parametrických studiích 
pro řadu štíhlostí (délek) nosníků. 

 
S výše naznačenou motivací lze cíle práce dizertační práce definovat takto: 
• Vytvořit komplexní modely pro úlohy klopení a vzpěru pomocí prostorových 

konečných prvků v programu Ansys. 
• Vypočítat hodnoty únosností série náhodných realizací prutů pro definovaný 

interval poměrných štíhlostí. 
• Vyhodnotit Sobolovu citlivostní analýzu únosnosti pomocí polynomické apro-

ximace. 
• U řešených úloh určit, které vstupní náhodné veličiny se svou variabilitou nej-

více podílejí na proměnlivosti únosnosti. 
• Vymezit, které vstupní materiálové a geometrické charakteristiky je třeba při 

výrobě sledovat se zvýšenou pozorností. 
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2  TEORIE VZPĚRU A KLOPENÍ 

Tato práce se zaměřuje na analýzu dvou typů stabilitních úloh – vzpěru a klopení. 
V následující kapitole je vysvětlen jejich základní koncept a jsou odvozeny rovnice 
pro elastické kritické zatížení osovou silou a ohybovým momentem s uvažováním te-
orie 2. řádu. 

 
2.1 OSOVĚ ZATÍŽENÍ PRUTY 

Únosnost osově zatíženého tlačeného prutu závisí na několika faktorech, mezi které 
patří odolnost proti příčným deformacím. Jedná se o tzv. vzpěr. Jde o stabilitní pro-
blém, který lze popsat jako náhlou ztrátu stability ideálně přímého prutu vlivem příč-
ných deformací, ke které dojde vlivem tlakového zatížení. Tento jev je velice důležitý 
při navrhování sloupů, neboť kritické zatížení bývá v mnoha případech mnohem nižší 
než únosnost v prostém tlaku. 

Uvažujme prostě uložený prismatický prut zatížený tlakovou silou NEd podle 
Obr. 2.1. U prutu je zavedena malá počáteční geometrická imperfekce (počáteční 
příčná deformace) v0. Aplikací síly NEd dojde k nárůstu příčné deformace, kde vý-
sledný průhyb označme v a maximální průhyb uprostřed rozpětí v . 

 

 
Obr. 2.1: Schéma osově zatíženého prutu s počáteční imperfekcí v0 a deformací v od působení síly NEd 

Prosté uložení prutu umožňuje, aby se jeho konce volně pootáčely a zároveň zame-
zují příčnému posunu. Pokud předpokládáme, že počáteční osové zakřivení má tvar 
jedné půlvlny funkce sinus, tak následná příčná deformace je vůči němu afinní [4], 
kde 0v  a v jsou amplitudy uprostřed rozpětí. Ve vztahu k ose x prutu platí 
 

0 0( ) sin
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v x v
L

π =  
 

, (2.1) 
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Pro ohybovou čáru platí diferenciální rovnice 
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kde E je modul pružnosti v tahu a tlaku, I je moment setrvačnosti průřezu k příslušné 
ose a M je ohybový moment, který je podle teorie 2. řádu a Obr. 2.1 
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EdM N v= .  (2.4) 

Potom lze rovnici (2.3) přepsat 

 2

2
Ed

Nd v
v

dx EI
= − .  (2.5) 

Eulerovo kritické břemeno (elastické kritické zatížení) má tvar 

 2

2crN EI
L

π= . (2.6) 

Dosazením (2.1) a (2.2) do (2.5) obdržíme výraz pro maximální deformaci uprostřed 
rozpětí pro NEd < Ncr 

 
0

1

1 Ed

cr

v v
N

N

=
−

. 
(2.7) 

 
2.2 PRUTY ZATÍŽENÉ OHYBEM 

Klopení je jev ztráty stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny 
jeho prvotního ohybu. Tlaková síla vyvolaná ohybovým momentem v jedné z pásnic 
způsobí, že pásnice vybočí z roviny, ale tahová síla ve druhé pásnici potlačí vybočení 
a způsobí zkroucení prutu.  

V následujících odstavcích bude popsáno odvození soustavy rovnic pro popis elas-
tického chování prutu o jednom poli s vidlicovitým podepřením na koncích. Budou 
hned odvozeny rovnice pro prut s geometrickými imperfekcemi. Pro odvození bude 
použito Euler-Bernoulliho prutové teorie, která předpokládá malé deformace a zacho-
vání rovinnosti průřezů. Dále se omezíme pouze na případ prutu s dvojitě symetric-
kým průřezem, který je zatížený prostým ohybem, a má tedy konstantní průběh ohy-
bových momentů. V takovém případě bude možné chování prutu popsat pomocí dvou 
rovnic: pro příčnou deformaci vy a zkroucení θ. Třetí rovnice rovinné deformace vz 
není pro úlohy klopení důležitá a lze ji proto zanedbat [17].  

Aby bylo možné vyřešit diferenciální rovnice, předpokládá se, že jak počáteční im-
perfekce, tak deformace prutu budou ve tvaru půlvlny funkce sinus. Stejně jako v ka-
pitole 2.1 se jedná o platný předpoklad, neboť vidlicovité podepření zabraňuje příčné 
deformaci obou konců, ale zároveň umožňuje jejich volné pootočení. S tímto předpo-
kladem lze deformace a jejich derivace psát 
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Matematicky lze stabilitní jev, jakým je právě klopení, definovat jako stav, kdy se 
matice tuhosti stane singulární, tj. její determinant je nulový [13]. V takovém případě 
i malá síla na pravé straně rovnice může vyvodit velkou deformaci na levé straně rov-
nice. Elastické kritické zatížení je pak možné vypočítat, položíme-li determinant ma-
tice tuhosti K roven nule 

( )

2

2
det det 0

z y

y t

EI M
L

M EI GI
L

ω

π

π

    −   
   = =  

   − −      

K (2.10) 

nebo 
2 2

2 0z t yEI EI GI M
L L

ω
π π     + − =    
     

. (2.11) 

Z rovnice (2.11) můžeme po úpravě elastický kritický moment při klopení vyjádřit 
[4,36] 

2

2
1z t

cr

t

EI GI EI
M

L L GI

ωππ= + . (2.12) 

Jak je řečeno výše, jsou počáteční imperfekce uvažovány jako sinové funkce, viz 
Obr. 2.2 a), a analogicky ke vztahům (2.8) a (2.9) platí 

0 0 sinv

x
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L
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, (2.13) 

0 0 sin
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a
L

θ
πθ  =  
 

, (2.14) 

kde av0 a aθ0 je označení pro amplitudy uprostřed rozpětí [20], viz Obr. 2.2 b). Tole-
ranční norma [9] uvádí imperfekci e0 vztaženou ke středu horní hrany pásnice. Ve 
vztahu k e0 lze pro amplitudy av0 a aθ0 psát 

0 0 02v
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0
0 2

2
1

2

v

z

cr

e
a

EIh

M L

π
=

+
, 

(2.16) 

2

0 0 2
z

v

cr

EI
a a

M L
θ

π= . (2.17) 



             VUT v Brně – Fakulta stavební Ing. Jan Valeš 

             Ústav stavební mechaniky  Citlivostní analýza stabilitních problémů ocelových konstrukcí 

 

6 
 

 
Obr. 2.2: Počáteční imperfekce ohýbaného nosníku: a) funkce imperfekcí, b) amplitudy uprostřed rozpětí 

3  VÝPOČTOVÝ MODEL 

Pro účely této práce byly v programu Ansys vyvinuty komplexní konečně-prvkové 
modely, jejichž účelem je geometricky a fyzikálně nelineární analýza ocelových prutů 
s počátečními imperfekcemi včetně vlastních pnutí (GMNIAr). Následující kapitola 
detailně popisuje tvorbu těchto modelů pro úlohy klopení, vzpěru kolmo na měkčí osu 
průřezu a vzpěru kolmo na tužší osu průřezu. 

 
3.1 PRŮŘEZ 

Ve všech třech typech úloh byl uvažován dvojitě symetrický ocelový válcovaný 
profil I200. Kvůli možným problémům, které by mohly nastat při generování sítě ko-
nečných prvků, byla použita idealizovaná geometrie profilu tak, že nebyla uvažována 
zaoblení ve styku pásnic se stojinou R1 a zaoblení vnitřních hran pásnic R2, jejichž 
vliv na únosnost lze zanedbat [17]. Geometrii průřezu tak definovala pouze výška 
profilu h, šířka pásnice b, tloušťka stojiny t1, tloušťka pásnice v jedné čtvrtině její 
šířky t2 a sklon přírub αp. 

e
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Obr. 3.1: Schéma profilu I200: a) původní, b) zjednodušený 

3.2 MATERIÁLOVÝ MODEL 

Pro numerickou analýzu byly použity oceli třídy S235 a S355. Příloha C normy 
Eurocode [10] doporučuje pro konečně-prvkovou analýzu tyto čtyři materiálové mo-
dely: 

a) pružno-plastický bez zpevnění, 
b) pružno-plastický s jmenovitým sklonem plata, 
c) pružno-plastický s lineárním zpevněním, 
d) skutečný pracovní diagram, modifikovaný z výsledků zkoušek. 
Pro účely této práce byl zvolen materiál b) se sklonem E/10000. Rozsáhlá studie 

vlivu různých materiálových modelů je uvedena např. v [16]. Vyplývá z ní, že zpev-
nění materiálu má zanedbatelný vliv na vzpěr či klopení. U dlouhých (štíhlých) nos-
níků je to způsobeno tím, že ztráta stability je především pružný jev ve smyslu, že 
pružné vlastnosti materiálu převládají a předurčují, jak se bude prvek chovat. Efekt 
materiálového zpevnění je očekáván až u krátkých nosníků s nízkou hodnotou rela-
tivní štíhlosti tam, kde se začne uplatňovat vliv plastického přetváření. Studiemi bylo 
ověřeno, že využití materiálu s nenulovým sklonem druhé větve namísto materiálu 
bez zpevnění a) vede ke snížení numerické nestability během výpočtu.  
 

3.3 POČÁTEČNÍ GEOMETRICKÁ IMPERFEKCE 

Eurocode uvádí, že počáteční geometrická imperfekce nosníku, který je vyšetřován 
konečně-prvkovou analýzou, může být založena na vlastních tvarech vybočení [10]. 
V nelineárních analýzách, jako je tato, je většinou postup takový, že se nejdříve vy-
počítá úloha lineární stability dokonale přímého prutu zatíženého tlakovou silou (pro 
vzpěr) či ohybovým momentem (pro klopení). Z ní se extrahuje první vlastní tvar, 
jehož velikost se upraví v závislosti na e0. Takto vytvořený model poté slouží k ná-
slednému geometricky a materiálově nelineárnímu výpočtu. Obvykle platí, že vlastní 
tvar, který odpovídá nejnižšímu vlastnímu číslu, je tím tvarem, pro jehož vznik je 
potřeba nejmenší energie. Platí to typicky pro globální tvary štíhlých nosníků. Vlivem 
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geometrie a délky nosníku však může dojít k lokálním deformacím stojiny či pásnic. 
Výsledný tvar poté neodpovídá tomu, jak ho popisují rovnice prutové teorie [43] (2.1), 
respektive (2.13) a (2.14). Aby byl zajištěn požadovaný tvar počáteční geometrické 
imperfekce, je úloha lineární stability vynechána a modely jsou vytvořeny přímo de-
finováním imperfektní geometrie. 

Ukázkové modely z programu Ansys je zobrazeny na Obr. 3.2–3.4. Počáteční geo-
metrické imperfekce jsou pro názornost ve zvětšeném měřítku. 

 
 

 
Obr. 3.2: Model z programu Ansys pro úlohu klopení 

 

 
Obr. 3.3: Model z programu Ansys pro úlohu vzpěru kolmo na měkčí osu 
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y
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Obr. 3.4: Model z programu Ansys pro úlohu vzpěru kolmo na tužší osu 

3.4 VLASTNÍ PNUTÍ 

Napětí od vlastního pnutí může významně ovlivňovat únosnost konstrukčních 
prvků. Jedná se o velmi variabilní jev, který silně závisí na výrobních procesech 
[2,37]. Eurocode [10] uvádí, že vlastní pnutí má být zavedeno obrazcem napětí odpo-
vídajícím výrobě s amplitudami rovnajícími se středním (očekávaným) hodnotám. 
Velikost a průběh napětí od vlastního pnutí závisí na geometrii a typu průřezu, teplotě 
při válcování, podmínkách chladnutí a procesech rovnání [12]. Přehled přístupů k mo-
delování vlastního pnutí lze nalézt např. v [1,5,16]. Pro válcované průřezy typu „I“ 
a „H“ je možné aplikovat parabolické nebo lineární rozložení vlastního pnutí na sto-
jině i pásnicích [49]. Běžně používaným obrazcem je však ten s lineárním průběhem 
napětí [16], viz Obr. 3.5, proto je ho použito i v této práci. 

 

 
Obr. 3.5: Lineární rozložení napětí od vlastního pnutí 
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4  CITLIVOSTNÍ ANALÝZA 

Citlivostní analýza je vhodným doplňkem spolehlivosti a odpovídá na otázku, ja-
kým způsobem ovlivňují vstupní parametry výsledek. Citlivostní analýza studuje ne-
určitost výstupu modelu, která je způsobena různými příčinami neurčitostí modelo-
vých vstupů [35]. Metody citlivostní analýzy se nejčastěji dělí na deterministické 
a stochastické.  

Díky citlivostní analýze je možné určit, které veličiny jsou dominantní, a je proto 
nutné jim věnovat zvýšenou pozornost jak při přípravě vstupních hodnot, tak při roz-
hodování o zlepšení technologických postupů a organizaci kontrolních činností [18]. 
Na druhé straně je možné určit ty veličiny, které mají malý vliv, a v dalších analýzách 
je uvažovat pouze deterministicky. To vede ke snížení počtu náhodných vstupních 
veličin, což zpravidla zjednodušuje či dokonce urychluje výpočty. 

 
4.1 SOBOLŮV DEKOMPOZIČNÍ TEORÉM 

Mějme funkci odezvy, která je integrovatelná na svém funkčním oboru ΩM 

 ( )| 0 1; 1, ...,M

iX x i MΩ = ≤ ≤ = .  (4.1) 

Zabývejme se případem vzájemné statistické nezávislosti vstupních náhodných veli-
čin. Sobolův teorém je založen na hierarchické dekompozici funkce odezvy do tvaru 
s rostoucí dimenzí 

 0 12i ij M

i i j i

f f f f f
>

= + + + +∑ ∑∑ …

… . (4.2) 

Změna výstupní veličiny Y je popsána směrodatnou odchylkou Yσ  nebo rozptylem 

( ) 2
YV Y σ= . Všechny členy dekompozice (4.2) jsou statisticky nezávislé náhodné veli-

činy. Rozptyl ( )V Y se proto rovná součtu rozptylů jednotlivých členů dekompozice 

 ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )12 1 2, , , , ,i i ij i j M M

i i j i

V Y V f X V f X X V f X X X
>

= + + +∑ ∑∑ …

… …  (4.3) 

kde ( )( ) ( )( )|i i iV f X V E Y X=  atd. Pokud zapíšeme podíl jednotlivých členů rozkladu 

(4.3) na celkovém rozptylu, dostaneme Sobolův citlivostní koeficient prvního řádu 

 ( )( )
( )

| i

i

V E Y X
S

V Y
= . (4.4) 

Analogicky podle (4.4) lze další člen zapsat ve tvaru 

 ( )( )
( )
| ,i j

ij i j

V E Y X X
S S S

V Y
= − − . (4.5) 

Citlivostní koeficient Sij vyjadřuje vliv dvojic ( ),
i j

X X  na sledovaný výstup. Obdob-

ným způsobem lze zapsat i Sobolovy koeficienty vyšších řádů 
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 123 1
i ij ijk M

i i j i i j i k j

S S S S
> > >

+ + + + =∑ ∑∑ ∑∑∑ …

… . (4.6) 

Počet všech členů v (4.6) je 2M – 1. Z důvodu vysoké numerické náročnosti se vět-
šinou neuvádějí citlivostní koeficienty všech řádů, ale pouze M prvních (4.4) a tzv. 
úplný vliv vstupní veličiny na sledovaný výstup včetně vyšších pořadových interakcí 
mezi vstupními veličinami a sledovaným výstupem. 

 
5  NÁHODNÉ VSTUPNÍ VELIČINY 

Výsledky globální citlivostní analýzy [21] ukázaly, že elastická únosnost (analýza 
GNIA) je nejvíce citlivá na variabilitu čtyř základních charakteristik: meze kluzu oceli 
fy (pruty malých štíhlostí), Youngova modulu pružnosti E (pruty vyšších štíhlostí), 
tloušťky pásnice t2 a počátečního zakřivení osy prutu e0. Tento závěr byl však učiněn 
na základě analytického vztahu pro elastickou únosnost, ve kterém není uvažován vliv 
vlastního pnutí. Vzhledem k tomu, že může být vlastní pnutí významnou imperfekcí 
ovlivňující celkovou únosnost (analýza GMNIAr), je zavedeno jako pátá náhodná 
charakteristika. 

Všechny náhodné geometrické a materiálové charakteristiky jsou vzájemně statis-
ticky nezávislé a uvedeny jsou v Tab. 5.1. Ostatní geometrické a materiálové veličiny, 
tj. výška průřezu h, šířka pásnice b, tloušťka stojiny t1, sklon pásnice α a Poissonovo 
číslo ν jsou vzaty svými nominálními hodnotami. Podle GNIA analýzy v [21] výrazně 
neovlivňují elastickou únosnost a mohou tak být uvažovány deterministicky. Uvedeny 
jsou v Tab. 5.2. Pro smykový modul pružnosti je použito vztahu G = E / (2(1 + ν)). 

S odkazem na [37] byly uvažovány dvě varianty náhodné variability vlastního 
pnutí, které bylo svou hodnotou definováno na kraji pásnice (viz kapitola 3.4) jako 
náhodná veličina rs. Byly taktéž uvažovány dvě varianty mezních hodnot počátečního 
zakřivení: 0,1 % L a 0,15 % L. 

Tab. 5.1: Náhodné vstupní veličiny  

Symbol Charakteristika Rozdělení 
Střední hod-

nota 
Směrodatná od-

chylka 
Varianta 

t2 tloušťka pásnice Gaussovo 11,3 mm 0,518 mm t2 

fy mez kluzu 
Gaussovo 297,3 MPa 16,8 MPa fy,S235 

Gaussovo 393,8 MPa 22,0 MPa fy,S355 

E modul pružnosti Gaussovo 210 GPa 10 GPa E 

e0 
počáteční im-
perfekce 

Gaussovo 0 L/1960 e01 

Gaussovo 0 1,5L/1960 e02 

rs vlastní pnutí 
Hermitovo 90 MPa 27 MPa rs1 

Gaussovo 90 MPa 18 MPa rs2 



             VUT v Brně – Fakulta stavební Ing. Jan Valeš 

             Ústav stavební mechaniky  Citlivostní analýza stabilitních problémů ocelových konstrukcí 

 

12 
 

Tab. 5.2: Nominální geometrické a materiálové charakteristiky  

Symbol Charakteristika Hodnota 

h výška průřezu 200 mm 

b šířka pásnice 90 mm 

t1 tloušťka stojiny 7,5 mm 

α sklon pásnice 14 % 

ν Poissonova číslo 0,3 

 
Délka prutů L byla pro danou štíhlost rovněž konstantní a byla vypočtena dosaze-

ním nominálních charakteristik do vztahů z Eurocodu. Hodnoty mezí kluzů ocelí 
S235 a S355 byly do těchto vztahů dosazeny svými charakteristickými hodnotami, tj. 
fy,S235 = 235 MPa a fy,S355 = 355 MPa. Pro každou úlohu se pracovalo se stejným inter-
valem poměrných štíhlostí 0,2–2,0 s krokem 0,1. 

 
5.1 POLYNOMICKÁ APROXIMACE ÚNOSNOSTI 

Ve srovnání s jinými metodami globální citlivostní analýzy [42] je Sobolova me-
toda mnohem výpočetně náročnější. Je to z důvodu, že rozvoj řady podle (4.6) má     
2M − 1 členů. Jednou z možností, jak vyhodnotit všech 25 − 1 = 31 Sobolových indexů, 
je aproximovat modelový výstup polynomem, který aproximuje všechny nelineární 
a interakční efekty konečně-prvkového modelu. Citlivostní indexy se pak počítají 
s pomocí polynomu (5.1).  

 2 2 2 2 2

1 2 3 4 5
0 0 0 0 0

a b c d e

a b c d e

Y c X X X X Xα
= = = = =

=∑∑∑∑∑ .  (5.1) 

Tento polynom aproximuje únosnost z programu Ansys s pomocí relativně malé 
sérii pilotních bodů, které jsou generovány metodou LHS. Vyhodnocení citlivostních 
indexů z polynomu (5.1) se pak počítá rovněž s pomocí metody LHS, ale s tou výho-
dou, že polynom má velmi rychlou odezvu, a tudíž lze použít podstatně vyšší počet 
numerických simulací, než kdybychom aproximaci neprovedli a přímo volali program 
Ansys. 
Členy polynomu obsahují součiny tvořené všemi kombinacemi nulté až páté třídy 

z desetiprvkové množiny obsahující proměnné X1, X2, X3, X4, X5 a jejich druhé moc-
niny tak, aby mocnina každé proměnné byla nejvýše dva. Použití polynomů vyšších 
řádů nevedlo ke zlepšení přesnosti. Naopak při nich došlo k ostrým oscilacím a zvedly 
se požadavky na počet pilotních bodů. Poznamenejme, že podobné numerické zkuše-
nosti jsou popsány v [8] ve spojení s metodami typu Responce surface. 

Polynom (5.1) zahrnuje 5 vstupních veličin a má 35 = 243 členů s konstantami cα, 
kde 81 27 9 3a b c d eα = + + + + . Všech 243 konstant cα bylo vypočteno metodou nej-
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menších čtverců tak, že metodou LHS bylo realizováno 400 simulací náhodných ve-
ličin X1, X2, X3, X4, X5. Pro prvních 300 realizací byla uvažována rovnoměrná rozdě-
lení. Pro zbylých 100 realizací bylo použito Gaussovo rozdělení podle Tab. 5.1, aby 
se zvýšila důležitost pilotních bodů (bodů pro aproximaci) kolem středních hodnot 
vstupních veličin. Pro těchto 300+100 realizací bylo vypočteno 300+100 únosností. 

 
5.2 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA ÚNOSNOSTI 

Cílem Sobolovy citlivostní analýzy je studovat vliv proměnlivosti počátečních im-
perfekcí z Tab. 5.1 na celkovou únosnost. Rozptyl z průměrů ( )( )|

i
V E Y X , který je dán 

v čitateli (4.4), byl vyhodnocen s pomocí deseti tisíc realizací ( )|
i

E Y X . Konkrétně se 

postupovalo tak, že byly vygenerovány dvě sady pětice náhodných vstupních veličin 
z Tab. 5.2 metodou LHS po deseti tisíci realizacích. Z první sady se zafixovala první 
náhodná realizace první náhodné veličiny, ke které se postupně přiřadilo všech deset 
tisíc hodnot zbývajících čtveřic náhodných vstupních veličin z druhé sady. Z každého 
desetitisíce byla vypočtena únosnost Y pomocí polynomu (5.1) a z nich následně prů-
měrná hodnota ( )|

i
E Y X . Poté se zafixovala druhá náhodná realizace první náhodné 

veličiny a celý postup se opakoval. Takto se postupovalo pro všech deset tisíc náhod-
ných realizací první veličiny, díky čemuž bylo získáno deset tisíc průměrných hodnot 

( )|
i

E Y X , ze kterých se vypočítal rozptyl ( )( )|
i

V E Y X . Celkový rozptyl ( )V Y  byl vy-

hodnocen užitím (5.1) a 500 tisíc realizací, které se simulovaly z Tab. 5.1 metodou 
LHS. 500 tisíc realizací bylo použito proto, aby se nevybočilo z definičního oboru. 
Obdobně byly vyhodnoceny všechny další Sobolovy indexy prvního řádu. U výpočtu 
indexů vyšších řádů se výpočet lišil pouze v tom, že se fixovaly všechny možné dvo-
jice až čtveřice vstupních náhodných veličin v závislosti na řádu, tj. druhém až čtvr-
tém (4.6). Celkově bylo vyhodnoceno všech 31 Sobolových indexů. 

 
6  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Pro sestavení polynomu popsaného v kapitole 5.1, vyhodnocení únosnosti a ná-
sledně vyhodnocení citlivostních indexů bylo nejprve nutné vypočítat únosnosti mo-
delů nosníků z kapitoly 3. Pro každou ze tří modelovaných úloh bylo uvažováno 20 
poměrných štíhlostí (0,2–2,0 s krokem 0,1 a štíhlost 0) a pro každou štíhlost 400 ná-
hodných realizací. To je v součtu 8 000 výpočtů. Všechny úlohy byly navíc počítány 
ve dvou variantách třídy oceli – S235 a S355. 

V úvodu kapitoly 5 je uvedeno, že je ve dvou variantách uvažováno jak vlastní 
pnutí – rs1 a rs2, tak amplituda počáteční imperfekce – e01 a e02. Je nutno uvést, že 
výpočet v programu Ansys proběhl vždy pouze pro kombinaci rs2–e02. Náhodné LHS 
realizace všech zbývajících kombinací (rs1–e01, rs1–e02, rs2–e01) mohou být polyno-
mem (5.1) vyhodnoceny, protože se nacházejí uvnitř jeho definičním oboru, který je 
dán intervalem rovnoměrných rozdělení. 
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6.1 ÚLOHA VZPĚRU 

Sobolovy indexy prvního řádu Si jsou v grafech na Obr. 6.1 pro vzpěr kolmo na 
měkčí osu a Obr. 6.2 pro vzpěr kolmo na tužší osu. Připomeňme, že vliv náhodných 
proměnlivostí veličin h, b, t1, ν (viz Tab. 5.2) není v grafech zobrazen, neboť byly 
uvažovány deterministicky. Jejich velice malý vliv na elastickou i celkovou únosnost 
byl dokázán v [19,21,23,44].  

Z Obr. 6.1 a Obr. 6.2 je vidět, že jsou si výsledky citlivostní analýzy pro ocel S235 
a S355 podobné s výjimkou vlivu vlastního pnutí, který je výraznější u oceli S235, 
a vlivu meze kluzu, který je výraznější u oceli S355. Vyšší rozdíly jsou zřejmé z po-
rovnání Obr. 6.1 a Obr. 6.2. Na Obr. 6.1 je vyšší citlivost na e0, rs, t2 a naopak nižší 
jsou citlivosti na E a fy. Indexy Si jsou stejné, pokud 0λ = . Zajímavé je, že (i) červená 
křivka Sfy na Obr. 6.1 (ocel S355, vzpěr kolmo k měkčí ose) je stejná jako (ii) černá 
křivka Sfy na Obr. 6.2 (ocel S235, vzpěr kolmo k tužší ose). Překrytí Sfy (i) a (ii) ne-
znamená totéž pro Si ostatních imperfekcí, kde pro 0,9λ <  lze pozorovat vyšší hod-
noty St2 a Srs a nižší hodnoty Se0 pro S355 na Obr. 6.1 (červené křivky) v porovnání 
s St2, Srs a Se0 zobrazených pro S235 na Obr. 6.2 (černé křivky). 

Sobolova citlivostní analýza únosnosti sloupů z ocelí S235 a S355 přinesla po-
dobné výsledky v případě vzpěru kolmém k měkčí i tužší ose. Tento závěr se týká jak 
citlivostních indexů prvního, tak druhého řádu. To mimo jiné potvrzuje správnost kon-
cepce Eurocode 3, ve které je poměrná štíhlost λ  zavedena jako společná platforma 
pro výpočet návrhové únosnosti. 

 
 

 
Obr. 6.1: Citlivostní indexy 1. řádu pro vzpěr kolmo na měkčí osu: rs2, e01 
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Obr. 6.2: Citlivostní indexy 1. řádu pro vzpěr kolmo na tužší osu: rs2, e01 

Z porovnání citlivostní analýzy únosnosti patřící (i) vzpěru kolmém na osu z se (ii) 
vzpěrem kolmém na osu y lze učinit tyto závěry: 

• Vliv vlastního pnutí rs na celkovou únosnost je relativně malý a křivky citli-
vostních indexů Srs dosahují maxima přibližně pro 0,8λ = . 

• Citlivostní index Sfy meze kluzu má plato v blízkosti 0λ =  a pak klesá s rostoucí 
štíhlostí. 

• Vliv imperfekce e0 na únosnost je relativně malý. Křivky citlivostních indexů 
Se0 dosahují maxima přibližně pro 1, 0λ = . Citlivostní indexy Se0 jsou zřetelně 
vyšší než indexy Srs. 

• Citlivostní index St2 tloušťky pásnice je pro nejnižší štíhlosti takřka konstantní 
a významnější nárůst nastává až od štíhlosti >1,0λ , přičemž je výraznější 
u vzpěru kolmém na měkčí osu.  

• Citlivostní index SE modulu pružnosti roste s rostoucí štíhlostí. U vzpěru kol-
mém na tužší osu se stává dominantní veličinou přibližně pro >1,3λ . To je jeden 
z nejvýznamnějších rozdílů oproti vzpěru kolmém na měkčí osu, kde stále do-
minuje tloušťka pásnice t2. 

• (i) je více než (ii) citlivá na imperfekci e0, tloušťku pásnice t2 a vlastní pnutí rs. 
• (ii) je více než (i) citlivá na modul pružnosti E a mez kluzu fy. 
• (i) má maximum Srs, když 0,8zλ = , zatímco (ii) má maximum Srs, když 0,9yλ =  

• Obě (i) a (ii) mají maximum Se0, když 1, 05λ ≈ . 
• (i) má stejnou křivku Sfy patřící S355 jako (ii) Sfy patřící S235. 
• Obě (i) a (ii) mají stejné Si, když 0λ = . 
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6.2 ÚLOHA KLOPENÍ 

Sobolovy indexy prvního řádu jsou spojitě vykresleny na Obr. 6.3–6.8. Zelené 
křivky na Obr. 6.7 a Obr. 6.8 představují citlivostní indexy Si pro elastickou únosnost 
MRd, která je vyjádřena v uzavřeném tvaru v [21]. Poznamenejme, že správnost ana-
lýzy MRd byla ověřena za použití geometricky nelineárního konečně-prvkového mo-
delu [46]. Analytické řešení MRd však nezahrnuje vliv vlastního pnutí. Vstupní veli-
činy jsou jinak stejné, viz Tab. 5.1. 

Z Obr. 6.5 je vidět, že jsou si výsledky citlivostní analýzy pro ocel S235 a S355 
rámcově podobné. U oceli S355 je však výraznější vliv meze kluzu fy v intervalu 

0,4;1,1LTλ ∈  a počáteční geometrické imperfekce e01 v intervalu 0,8;1,4LTλ ∈ . Na 

úkor těchto dvou veličin je u oceli S355 nižší citlivost na t2 a E v intervalu 
0,5;1,2LTλ ∈ . Citlivostní indexy Si jsou stejné, pokud 0LTλ = . 

 

 
Obr. 6.3: Citlivostní indexy 1. řádu pro klopení: ocel S235, rs1, e01 

 
Obr. 6.4: Citlivostní indexy 1. řádu pro klopení: ocel S235, rs1, e02 
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Obr. 6.5: Citlivostní indexy 1. řádu pro klopení: rs2, e01 

 
Obr. 6.6: Citlivostní indexy 1. řádu pro klopení: rs2, e02 

 
Obr. 6.7: Citlivostní indexy 1. řádu pro klopení – srovnání: ocel S235, rs2, e01 
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Obr. 6.8: Citlivostní indexy 1. řádu pro klopení – srovnání: ocel S235, rs2, e02 

Závěry citlivostní analýzy celkové únosnosti se týkají všech variant řešení, viz 
Obr. 6.3 – Obr. 6.8. 

• Vliv vlastního pnutí rs1 na celkovou únosnost je relativně malý, přestože byla 
náhodná veličina rs1 zavedena s velkým rozptylem. Stejný závěr platí pro ná-
hodnou veličinu rs2, která má nižší (ale také poměrně velký) rozptyl. Křivky 
citlivostních indexů Srs1 a Srs2 dosahují maxima přibližně pro 9,0=LTλ . 

• Citlivostní index Sfy meze kluzu má plato v blízkosti 0=LTλ  a pak klesá s ros-
toucí štíhlostí LTλ . Přibližně pro 1,7>LTλ  je Sfy = 0, což znamená, že rozptyl 
meze kluzu může být fixován na jakékoliv hodnotě z definičního oboru, aniž by 
to ovlivnilo rozptyl únosnosti. 

• Vliv imperfekce e0 na únosnost je relativně malý, a to i ve variantě e02, která má 
o 50 % vyšší směrodatnou odchylku než varianta e01. Křivky citlivostních in-
dexů Se01 and Se02 dosahují maxima přibližně pro 1,1=LTλ . Citlivostní indexy Se01 
a Se02 jsou zřetelně vyšší než indexy Srs1 a Srs2. 

• Citlivostní index St2 tloušťky pásnice roste s rostoucí štíhlostí. Pro 0,75>LTλ  je 
t2 absolutně dominantní imperfekcí. To znamená, že snížení rozptylu t2 má rela-
tivně velmi významný vliv na snížení rozptylu únosnosti. Snížení rozptylu t2 
může být dosaženo zlepšením výrobních procesů v hutní výrobě. 

• Citlivostní index SE modulu pružnosti roste s rostoucí štíhlostí. Na rozdíl od t2, 
rozptyl E není možné příliš ovlivnit technologickými procesy v hutní výrobě. 

 
6.3 SROVNÁNÍ SOBOLOVY CITLIVOSTNÍ ANALÝZY VŠECH ÚLOH 

Sobolovy citlivostní indexy prvního řádu Si jsou pro vzpěr kolmo k měkčí i tužší 
ose a pro klopení vykresleny pro obě třídy oceli na Obr. 6.9 a Obr. 6.10. Křivky na 
obou obrázcích jsou si vzájemně velmi podobné, proto lze pro obě třídy oceli učinit 
jednotný závěr: 
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• Mez kluzu fy je ve všech úlohách dominantní veličinou přibližně do štíhlosti 
0,8≈LTλ . Se vzrůstající štíhlostí její vliv klesá, neboť úlohy přechází z pevnost-

ního problému na stabilitní, kde se uplatňuje vliv jiných veličin. Citlivost na fy 
je u klopení pro štíhlosti blízké nule menší než u vzpěru. 

• Vliv tloušťky pásnice t2 roste s rostoucí štíhlostí, přičemž u klopení je mnohem 
výraznější než u vzpěru a stává se dominantní imperfekcí pro přibližně 

0,75.>LTλ  Ze všech uvažovaných úloh má nejmenší vliv u vzpěru kolmém na 
tužší osu. 

• Počáteční geometrická imperfekce e01 má dle očekávání nejvyšší vliv na únos-
nost pro štíhlosti blízké 1. Zajímavou skutečností je, že největší hodnota citli-
vostního indexu Se01 u vzpěru je výrazně vyšší oproti nejvyšší hodnotě Se01 u klo-
pení (u oceli S235 dokonce více než dvojnásobně). Na e01 je nejcitlivější vzpěr 
kolmo na měkčí osu. 

• Citlivostní indexy modulu pružnost SE rostou se vzrůstající štíhlostí. Zatímco 
u vzpěru kolmém na měkčí osu a u klopení jsou si křivky citlivostních indexů 
SE velmi podobné, u vzpěru kolmém na tužší osu nabývá SE pro štíhlosti při-
bližně 1,3>LTλ  více než dvojnásobných hodnot. Od této štíhlosti se zároveň pro 
vzpěr kolmém na tužší osu stává dominantní veličinou. 

• Vliv vlastního pnutí rs1 na celkovou únosnost je relativně malý a maximální 
hodnoty dosahuje mezi štíhlostmi 0,8; 0,9λ ∈ . 

 
 

 
Obr. 6.9: Srovnání citlivostních indexů 1. řádu: ocel S235, rs2, e01 

Klopení, ocel S235

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 0,5 1,0 1,5 2,0

f
y

t
2

e
01

E

rs2



             VUT v Brně – Fakulta stavební Ing. Jan Valeš 

             Ústav stavební mechaniky  Citlivostní analýza stabilitních problémů ocelových konstrukcí 

 

20 
 

 
Obr. 6.10: Srovnání citlivostních indexů 1. řádu: ocel S355, rs2, e01 

7  ZÁVĚR 

Disertační práce představila výsledky globální Sobolovy citlivostní analýzy únos-
nosti ocelových válcovaných nosníků průřezu I200 namáhaných na vzpěr a klopení. 
Geometricky a materiálově nelineární analýza modelů byla provedena v programu 
Ansys s použitím prostorových konečných prvků. Jejich přínosem bylo ve srovnání 
se skořepinovými prvky snazší modelování měnící se tloušťky pásnice a eliminování 
nežádoucího efektu materiálového překrytí ve styku stojiny a pásnice. Výsledky 
Sobolovy citlivostní analýzy celkové únosnosti byly obdrženy polynomickou aproxi-
mací konečně-prvkového modelu, což je velice efektivní přístup zejména u numericky 
náročných modelů s malým počtem vstupních náhodných proměnných. Tento přístup 
umožnil zvládnout detailní numerická pozorování vlivů imperfekcí na celkovou únos-
nost, kterých by jinak nebylo dosaženo. 

Sobolova citlivostní analýza ukázala, že náhodná proměnlivost vlastního pnutí má 
menší vliv na únosnost než tloušťka pásnice t2, počáteční osové zakřivení e0 a mez 
kluzu fy. Statistické charakteristiky vlastního pnutí nemusí být tudíž zjišťovány s ta-
kovou přesností jako t2, e0 a fy. Jedná se o pozitivní zjištění, neboť jak víme, experi-
mentální výzkum vlastního pnutí je velice náročná úloha s omezenou přesností [2]. 
Vlastní pnutí nejvíce ovlivňuje únosnost pro štíhlosti přibližně v intervalu 0,6;1,1λ ∈  

a nejvyšší vliv má u vzpěru kolmém na měkčí osu. 
Počáteční geometrická imperfekce e0 má dle očekávání nejvyšší vliv na únosnost 

pro štíhlosti blízké 1. Zajímavou skutečností je, že největší hodnota citlivostního in-
dexu u vzpěru je výrazně vyšší oproti nejvyšší hodnotě citlivostního indexu u klopení; 
u oceli S235 dokonce více než dvojnásobně. Na e0 je nejcitlivější vzpěr kolmo na 
měkčí osu. Podle Sobolovy citlivostní analýzy má náhodná proměnlivost e0 v někte-
rých případech druhý nejvýznamnější efekt na únosnost. Statistické charakteristiky 
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a pravděpodobnostní rozdělení e0 musí být určeny s velkou přesností, jinak mohou 
být výsledky spolehlivostní analýzy zatíženy velkou chybou.  

Citlivost únosnosti na mez kluzu, měřená s pomocí citlivostního indexu prvního 
řádu, se blíží k nule se zvyšující se štíhlostí. Analytické elastické řešení únosnosti 
prutů [43] řešených s náhodným vlivem klopení [20,21] velmi přeceňuje význam po-
čáteční imperfekce e0, a naopak nedoceňuje význam t2 pro střední štíhlosti. Pro ně-
které poměrné štíhlosti 

LT
λ  je citlivost elastické únosnosti na e0 více než dvojnásobně 

vyšší než citlivost celkové únosnosti na e0. Srovnání výsledků citlivostních analýz 
elastické a celkové únosnosti může být užitečné pro pravděpodobností ověření návr-
hových stabilitních kritérií ocelových konstrukcí.  

Pro vzpěr má Eurocode kolmo k ose z (i) zavedenu konzervativnější křivku vzpěrné 
pevnosti (vyšší součinitel imperfekce α) než pro vzpěr kolmo k ose y (ii). S přihléd-
nutím k výsledkům Sobolovy citlivostní analýzy lze dát do souvislosti, že vyšší citli-
vost na e0, t2 a Rσ  zjištěná u (i) je v Eurocode 3 zohledněna vyšší hodnotou součinitele 
imperfekce α. Lze poznamenat, že Eurocode 3 vztahuje součinitel imperfekce pouze 
k tvaru průřezu a ose ohybu. Zde zjištěné rozdíly mezi (i) a (ii) indikují další důležité 
souvislosti, které se mohou týkat návrhových kritérií spolehlivosti Eurocode 3. 

Spolehlivost ohýbaných prutů středních a vyšších štíhlostí lze ekonomicky zajistit 
zejména snížením náhodné variability t2 při výrobě. Naproti tomu pro tlačené sloupy 
by bylo nejefektivnější snížit náhodnou variabilitu e0, což je technicky a ekonomicky 
náročnější. Závěrem je třeba poznamenat, že Sobolova citlivostní analýza byla apli-
kována na pruty specifického průřezu, kterým byl I200. Citlivostní analýza jasně uká-
zala vliv počátečních imperfekcí nosníků takových válcovaných I průřezů, jejichž 
hlavní momenty setrvačnosti jsou velmi odlišné. Podle nedávných numerických studií 
kolektivu autora lze zjištění popsaná v této práci přibližně zobecnit na jiné I (IPN) 
a IPE průřezy, které jsou blízké zkoumanému I200. Podobnosti v citlivostní analýze 
byly rovněž nalezeny u vzpěru sloupů středních štíhlostí H průřezů kolmo k ose y. 
U vzpěru kolmém k ose z byl zjištěn vyšší vliv Rσ  a nižší e0. Tento závěr je však nutné 
ověřit dalšími studiemi.  

S ohledem k cílům disertační práce vytyčeným v úvodu lze konstatovat, že se cíle 
podařilo úspěšně naplnit.  
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