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ABSTRACT 
Thesis deals with the modeling of pedestrian excitation of structures and obtaining  
the corresponding dynamic response of the structure. The trend of modern slender 
structures places more emphasis on the accuracy of modeling pedestrian dynamic 
excitation, which is difficult because of the intelligent behavior of pedestrians  
and the biological nature of the modeled pedestrian. 
First part of the thesis deals with traditional models of pedestrian excitation, 
based on application of pedestrian ground force to the model of construction. 
Models are explored on a model of slender footbridge for many different excitation 
variants in order to explore the specifics of the force excitation application  
and the structure response calculation. 
In second part of the thesis biomechanical pedestrian models are developed, 
including inertial forces, to calculate the pedestrian interaction with the structure. 
Parametric studies carried out on simplified structural models research  
the influence of design parameters of biomechanical models on dynamic response. 
The aim is to obtain a more accurate model of the pedestrian-construction system 
for refinement of the design of structures. 
The design of a tuned mass dampers for the reduction of pedestrian induced 
vibrations is also explored. Tuned mass dampers are devoted to parametric studies 
that deal with the influence of design parameters of the damper on the efficiency 
and design requirements of the device. The aim is to explore the design parameters 
and their influence on the efficient and economical design of the device. 
In the thesis were developed two biomechanical models, a simple biomechanical 
model with one vertical degree of freedom and a bipedal model of a human 
walking. Models have proven a certain degree of interaction when exciting light 
footbridges by one pedestrian. Bipedal model then also brought a partial insight 
into the mechanics of walking and the causes of pedestrian contact forces. 
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1. ÚVOD 
Rozvoj nových technologií, pokročilých materiálů a možnosti numerických 
modelů umožňují konstruovat stále efektivnější, štíhlejší a lehčí konstrukce, než 
tomu bylo v minulosti. Toto je ve shodě i s architektonickými trendy, které těží 
z těchto nových možností a posouvají smělost konstrukcí na hranici technických 
možností.  
Tato práce se zabývá pokročilým modelováním konstrukcí zatížených chodci  
na štíhlých lávkách, které představují typickou konstrukci ohroženou nežádoucí 
dynamickou odezvou. 
Specifikem této práce je zaměření na modelování dynamického zatížení, popř. na 
omezení nadměrných vibrací konstrukce, tedy nehodnotí únosnost konstrukce jako 
takové.  
 

 
 

Obr. 1.1 Most Millennium v Londýně [46] 
 

Vědecký zájem o problematiku konstrukcí buzených chodci vzrostl  
po problémech s použitelností některých významných mostních konstrukcí, 
nejznámějšími incidenty byly, případ mostu Solferino v Paříži v roce 1999  
a zejména pak případ mostu Millennium v Londýně v roce 2000 [9], obr. 1.1. 
V tomto případě se jednalo o nadměrné vibrace v příčném směru lávky,  
kdy pohyb konstrukce samotné ovlivnil působení chodců na konstrukci, docházelo 
zde tedy k interakci chodců s konstrukcí. Most Millennium musel být uzavřen  
po dobu 20 měsíců, neboť konstrukci bylo velmi obtížné přejít. Část této práce  
je věnována také studiím dynamických pohlcovačů kmitání (TMD), jejich 
optimalizaci, citlivosti na návrhové parametry a analýzám nelineárních 
pohlcovačů. Cílem těchto studií je prověřit aspekty návrhu a účinnost zařízení  
pro případ konstrukce buzené chodci.  



 Analýza dynamického chování štíhlých konstrukcí a návrh zařízení na 

omezení vibrací 
   

 

  2   
 

2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Pojednání o problematice je rozděleno do dvou částí, první je věnována 
modelování účinku chodců na konstrukce, ve druhé jsou shrnuty principy  
a trendy navrhování pohlcovačů kmitání. 

2. 1 MODELOVÁNÍ ÚČINKU CHODCŮ NA KONSTRUKCE 

Cílem analýz je získat velikost kmitání konstrukce a stabilitu jejího stavu  
pro posouzení komfortu a použitelnosti konstrukce. Pro tuto úlohu je základní 
otázkou, jak definovat a modelovat působení chodců pro dynamický výpočet 
konstrukce.  

2.1.1 Modelování osoby 

Zkoumání zatížení akcí osob na nejmenší nedělitelné jednotce, tedy jediném 
člověku, je základním stavebním kamenem celé problematiky.  

2.1.1.1 Náhrada chodce silovými účinky 

Pohybující se osoba je v tomto přístupu reprezentována pouze kontaktními silami, 
získanými z měření silového působení chodidel na nevibrující podkladní plochu. 
Jedná se o nejběžnější a nejjednodušší přístup modelování účinků chodce. Tyto 
síly pak slouží k buzení modelu konstrukce při dynamické analýze účinku chodců. 
Tento přístup nepředpokládá žádnou interakci mezi osobou a konstrukcí, čili 
kmitání konstrukce neovlivňuje pohyb hmot chodce a tedy jeho silové účinky.  

 
 Obr. 2.1 Svislá, příčná a podélná  Obr. 2.2 Pravděpodobnostní 

kontaktní síla chodidla, [1]  rozdělení frekvence kroku chůze, 
(Andriacchi et al.) [25] (Matsumoto et al.) 
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Měřením sil chodců při různém druhu pohybů se zabývalo již mnoho autorů, zde 
jsou uváděny jen vybrané výsledky těchto experimentů, obr. 2.1 a 2.2, které lze 
také nalézt v přehledu [43] (Živanović). Měření popisují jednotlivé složky sil, 
svislé a podélné obsahují dominantní frekvenci odpovídající frekvenci kroku, pro 
příčné síly je významná frekvence poloviční oproti frekvenci kroku. 

2.1.1.2 Fyzikální model chodce 

Fyzikální modely si kladou za cíl zjednodušeně vystihnout dynamiku lidského těla 
a její vliv na konstrukci a vzájemnou interakci těchto dvou částí. Modely obvykle 
využívají jednoho nebo více těles spojených základními reologickými modely, 
pružinami, tlumiči, atd. a zatížených silami.  

 

Obr. 2.3 Dvounohý model chodce pro svislou interakci s konstrukcí, [32]  
(Qin et al.)  

 
Pro zkoumání interakce svislého kmitání konstrukce a pohybujícího  
se chodce byl v [32] (Qin et al.) odvozen pokročilejší model, obr. 2.3. Tento model 
je dvounohý, tvořený jedním tělesem s hmotností, přičemž každá noha je tvořena 
pružinou a tlumičem. Model je vyšetřován v interakci s jednoduchou konstrukcí. 
Pohyb chodce je udržován prostřednictvím aplikovaných sil a časově proměnného 
tlumení v nohách chodce. Síly i tlumení jsou upravovány zpětně podle odezvy 
systému tak, aby byla zachována celková energie modelu chodce. Model ukázal 
vliv jednotlivých parametrů na míru interakce konstrukce a pohybující se osoby.  

2.1.1.3 Mechanické vlastnosti stojícího člověka a změna vlastností konstrukce 
v důsledku přítomnosti osob 

Tato práce primárně zkoumá pohybující se osoby a jejich vliv na konstrukci, 
mechanické vlastnosti stojícího člověka a příslušné modely jsou však základem pro 
biomechanický model člověka v chůzi.  
Obrázek 2.4 zobrazuje spektrální hustotu odezvy uměle vybuzené konstrukce 
stadionu ve Twickenhamu pro prázdnou konstrukci, obr. 2.4 a) a pro konstrukci 
zaplněnou stojícími lidmi, obr. 2.4 b) [49], [38]. Při zaplnění lidmi došlo  
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k rozšíření funkce spektrální hustoty. Došlo tedy ke vzniku nových vlastních 
frekvencí soustavy, změnu lze vysvětlit zvýšením počtu stupňů volnosti soustavy  
o stupně volnosti lidských těl. 
 

 
 

Obr. 2.4 Spektrální hustota odezvy pro prázdný a zaplněný Twickenhamský 
stadion [49], [38]. 

Přehled parametrů modelů stojící osoby s jedním svislým stupněm volnosti, 
tvořené tělesem, pružinou a tlumičem, dle různých autorů, postupně [52], [53], 
[54], [55], uvádí [38]. Až na odlišný přístup uvedený v [55] se hmotnost modelu 
pohybuje v rozmezí 75 až 90 kg, což odpovídá hmotnosti celého člověka, vlastní 
frekvence je v rozsahu 3,3 až 4,9 Hz a poměrný útlum nabývá hodnot 33 až 37 %. 

2.2 DYNAMICKÝ POHLCOVAČ KMITÁNÍ  

Zařízení slouží k eliminaci a kontrole vibrací na konstrukcích, které by bez jejich 
užití nevyhověly požadavkům na komfort uživatelů či použitelnost.  
Dynamický pohlcovač kmitání je často používán na štíhlých konstrukcích, 
moderního charakteru, buzených chodci.  
Nejobvyklejší forma pohlcovače kmitání má podobu tělesa s určitou hmotností, 
připojeného prostřednictvím pružin a hydraulických tlumičů k místu konstrukce  
s nejvyšší odezvou.  
Výstupem návrhu jsou parametry pohlcovače kmitání, jako jsou hmotnost, tuhost 
pružin, útlum tlumičů, atd. pro danou konstrukci. Jejich stanovení je především 
optimalizační problém, kdy účelem je omezení vibrací, únavového poškození  
či jiných aspektů chování dynamicky zatížené konstrukce.  
Současné odborné práce týkající se TMD, zkoumají různé způsoby uspořádání, 
buzení, nelineárního chování, optimalizačních technik a dalších témat týkajících se 
problematiky pohlcovačů kmitání.   
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3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
Hlavním cílem práce je vyvinutí nových modelů buzení chodci pro výpočet odezvy 
konstrukce ve svislém směru s uvažováním vzájemného působení (interakce) 
konstrukce a chodce. Vypočtené odezvy budou srovnávány s odezvou stanovenou 
pomocí existujících modelů, které neuvažují působení konstrukce na chodce. 
Důvodem pro vývoj těchto modelů je skutečnost, že interakce ve svislém směru 
nebyla dosud dostatečně prozkoumána. 
Nové modely buzení zjednodušeně popisují mechaniku lidského těla při chůzi  
a z jejich pomocí lze také prozkoumat vliv přítomnosti chodce na mechanické 
vlastnosti konstrukce. S tím souvisí studie dynamických pohlcovačů kmitání 
umístěných na konstrukci, které zkoumají vliv vstupních parametrů modelu, mezi 
které patří také parametry konstrukce, na odezvu konstrukce buzené chodci  
a na konstrukční parametry zařízení. 
Část práce je také věnována studiím existujících modelů, pro buzení konstrukce  
ve svislém směru, které jsou založeny na buzení experimentálně získanými 
kontaktními silami chodců. Studie zkoumají vybrané aspekty aplikace buzení  
a vyhodnocování odezvy konstrukce jako příprava pro budoucí nasazení modelů  
se zahrnutím interakce.  
Cílem je tedy zpřesnit výpočet odezvy konstrukce buzené pohybem chodců,  
a to i v případě konstrukce s pohlcovačem kmitání. 
V následujících sedmi bodech jsou detailněji rozepsány dílčí cíle disertační práce, 
tvořící dohromady výše popsaný hlavní cíl. 

1. Prozkoumání specifik návrhu pohlcovače kmitání v případě konstrukce 
zatížené chodci. Studie pohlcovačů s lineárním chováním budou tvořeny 
citlivostními analýzami pro určení klíčových vstupních parametrů z pohledu 
účinnosti zařízení a z pohledu návrhových veličin pro konstruování 
samotného zařízení. V případě pohlcovačů kmitání s nelineárním chováním 
bude provedena studie vlastností a účinnosti zařízení pro různé druhy 
nelineárního chování. 
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2. Zpřesnění v současnosti běžně používaných silových modelů, tedy modelů,  
ve kterých je působení chodce na konstrukci nahrazeno ekvivalentními 
silovými účinky získanými z měření kontaktních sil chodce. Prozkoumání 
různých způsobů modelování pohyblivého silového zatížení aplikovaného  
na konstrukci. 

3. Vybudování teoretického pozadí pro modelování chůze ve zjednodušeném 
pojetí. Vyvinutí jednoduchých i složitějších biomechanických modelů  
a prozkoumání možnosti jejich nasazení pro analýzu konstrukcí. Cílem je 
zpřesnit současné modely a poskytnout jednoduchý, ale výstižný model pro 
numerické analýzy, který by mohl být také implementován do výpočetního 
software. Přenést a upravit principy používané v biomechanice pro uplatnění 
v analýze působení člověka na konstrukci.  

4. Pomocí biomechanických modelů prozkoumat interakci chodců s konstrukcí. 
Cílem je hlubší pochopení mechanismu působení chodce na konstrukci  
s případným uvážením vzájemného ovlivnění. Práce je zaměřena na interakci  
ve svislém směru a hodnocen by měl být také vliv chodce na mechanické 
vlastnosti konstrukce. 

5. Srovnaní výsledků z výstižnějších analýz provedených s využitím 
biomechanických modelů s výsledky dle normativních postupů, které 
využívají obvykle silové modely buzení. Srovnávány budou odezvy pochůzné 
plochy pro konkrétní model konstrukce. 

6. Pro potřeby ověření platnosti biomechanických modelů a identifikaci jejich 
parametrů jsou navrhovány experimenty. Pro jejich přípravu bude v práci 
vytvořena zásoba výstupních veličin, jako například, zrychlení konstrukce, 
kontaktní síly, atd. v závislosti na vstupních parametrech. 

7. Srovnání výsledků z výpočtů s biomechanickými modely s dostupnými 
experimentálními daty pro ověření správné funkce modelu. Jedná se zejména  
o kontaktní síly chodce na podklad.  
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4. STUDIE DYNAMICKÝCH POHLCOVAČŮ KMITÁNÍ 
Studie pohlcovačů kmitání jsou rozděleny na zkoumání pohlcovačů s lineárním  
a nelineárním chováním. V obou případech je použit model se dvěma stupni 
volnosti, představující zjednodušený model konstrukce spojený se zjednodušeným 
modelem pohlcovače kmitání. 
Parametry zjednodušeného modelu konstrukce byly získány analýzou prutového 
modelu uvažované zavěšené lávky. Na tomto modelu byl proveden výpočet 
vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitání a byla stanovena modální hmotnost  
a tuhost pro vybraný vlastní tvar kmitání. 
Studie pohlcovačů s lineárním chováním zkoumají vliv návrhových parametrů  
na účinnost, na relativní výchylku mezi tělesem pohlcovače a konstrukcí  
a na velikost sil v pružině a v tlumiči. Studie pohlcovače s nelineárním chováním 
pak zkoumají vliv návrhových parametrů a různých typů nelinearit na vybrané 
veličiny odezvy. Studie byly autorem publikovány také v [16]. 
Cílem je prozkoumat návrhové parametry a jejich vliv na efektivní  
a ekonomický návrh zařízení i v případě záměrně či nedokonalostně nelineárního 
chování pohlcovače kmitání. 

4.1 MODEL BUZENÍ CHODCI 
V této práci bylo vycházeno z modelu zatěžovacích sil převzatého z [6], který pro 
svislou sílu uvažuje první tři členy Fourierovy řady: 

 ( ) ( )0 1
2

sin 2 sin 2
n

m i m i

i

F t G G f t G if tπ π ϕ
=

= + + −∑  , (4.1) 

kde G0 = 700 N  střední hodnota tíhy chodce; G1 1. harmonická amplituda;  
Gi i-tá harmonická amplituda; fm frekvence chůze; n počet uvažovaných 
členů; φi fáze vzhledem k prvnímu členu, 

 
 G1 = 0,4·G0; G2 = G3 ≈ 0,1·G0,  (4.2) 
 φ2 = φ3 ≈ π/2. (4.3) 
 
Pro buzení pohlcovače s nelineárním chováním je zjednodušeně uvažováno 
nepohyblivé působiště sil a 4 násobek účinků jednoho chodce a dále je pro 
zjednodušení zvolen pouze první člen Fourierovy řady s amplitudou 280 N. 
Pro pohlcovač s lineárním chováním jsou uvažovány stejné předpoklady, kromě 
amplitudy budící síly, která je uvažována hodnotou 1000 N. 
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Návrhovými parametry pohlcovače kmitání s lineárním chováním jsou poměr 
hmotností pohlcovače a modální hmotnosti konstrukce, vlastní frekvencí kmitání 
pohlcovače a poměrným útlum pohlcovače. 
Pro studie byly nejprve stanoveny optimální hodnoty vlastní frekvence kmitání 
pohlcovače a poměrného útlumu dle metodiky [10] pro zvolený poměr hmotností.  

4.2 POHLCOVAČ KMITÁNÍ S LINEÁRNÍM CHOVÁNÍM 
Ve studiích byly obměňovány návrhové parametry okolo optimálních hodnot  
a stanovována ustálená odezva soustavy na harmonické buzení. Model je buzen 
postupně různými frekvencemi z pásma okolo vlastní frekvence modelu 
konstrukce. Výstupem jsou poté amplitudy nebo maxima amplitud přes pásmo 
frekvencí buzení pro výchylku konstrukce, relativní výchylku mezi konstrukcí  
a pohlcovačem, sílu v pružině a sílu v tlumiči pohlcovače. 
Studie jsou doplněny optimalizací maximální amplitudy výchylky konstrukce,  
pro různé poměry hmotností. 
 

 
 

Obr. 4.2 Relativní nárůst maximální amplitudy relativní výchylky konstrukce  
a pohlcovače v závislosti na násobcích optimálního poměru frekvencí, pro různé 

poměry hmotností 

Obrázek 4.2 zobrazuje příklad studie vlivu poměru vlastních frekvencí konstrukce  
a pohlcovače na maximální amplitudu relativní výchylky konstrukce  
a pohlcovače. Obrázek 4.3 pak příklad studie maximální amplitudy síly v pružině 
pohlcovače v závislosti na poměrném útlumu pohlcovače.  
Dle výsledků analýz byla zjištěna velká citlivost na odchýlení od optimálního 
poměru vlastních frekvencí stanoveného dle [10] zjednodušené konstrukce  
a pohlcovače kmitání. Tato citlivost se dotýká veličin, jakými jsou, amplituda 
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výchylky konstrukce, amplituda relativní výchylky konstrukce a tělesa pohlcovače, 
a síla v pružině a tlumiči pohlcovače. Tato citlivost rovněž roste s klesajícím 
poměrem hmotností. 

 
 

Obr. 4.3 Maximální hodnoty amplitudy síly v pružině pohlcovače, v závislosti 
na poměrném útlumu pohlcovače, pro různé poměry hmotností 

4.3 POHLCOVAČ KMITÁNÍ S NELINEÁRNÍM CHOVÁNÍM 
Studie pohlcovače kmitání s nelineárním chováním zkoumají vliv návrhových 
parametrů a různých typů nelinearit na vybrané veličiny odezvy.  
Model z předchozí kapitoly byl doplněn o třecí prvek, nelineární pružinu  
a nelineární tlumič. Kromě lineárních charakteristik označených m2, k2, c2 se tak 
uplatňují další tři charakteristiky Fs, k22, c22.  

 
 

Obr. 4.4 Maximální výchylka konstrukce v závislosti na frekvenci buzení  
a konstantě c22 nelineárního tlumiče 

 
Studována je maximální výchylka konstrukce v časové oblasti po ustálení odezvy 
harmonicky buzeného systému. Maximální výchylky jsou stanoveny pro pásmo 
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frekvencí buzení v závislosti na míře nelinearity systému. Jako příklad výsledků 
analýz je na obr. 4.4 uvedena maximální výchylka konstrukce v závislosti  
na frekvenci buzení pro případ s nelineárním tlumičem. 
Přidané nelineární prvky způsobují snížení účinnosti pohlcovače v závislosti  
na zvolené míře nelinearity. Zde by bylo vhodné srovnání s empiricky získanými 
hodnotami, například třecí síly působící při pohybu tělesa pohlcovače, atd. 

5. STUDIE PŮSOBENÍ CHODCŮ NA KONSTRUKCI  

5.1 BUZENÍ KONSTRUKCE SILOVÝMI ÚČINKY CHODCE 
V těchto studiích jsou zkoumány různé způsoby aplikace silových účinků chodce 
pro buzení modelu konstrukce. Modely silového buzení jsou zkoumány  
na konkrétní štíhlé lávce s cílem prozkoumat specifika aplikace silového buzení  
a výpočtu odezvy konstrukce.  
Ve studiích je uvažována stejná konstrukce zavěšené lávky jako v případě studií 
pohlcovače kmitání. Na konstrukci je uvažován dynamický pohlcovač kmitání 
s poměrem hmotností 5,2 % nastavený na optimální hodnoty vstupních parametrů 
dle metodiky uvedené v [10]. 

5.1.1 Model buzení 
Ve studiích je uvažován stejný model buzení jako ve studiích pohlcovačů kmitání. 
Model je upraven pro rozdělení zatížení na jednotlivé nohy.  
Buzení podle [6] je obecně uvažováno jako součin časové a prostorové 
komponenty. Časová část F(t) je součtem harmonických funkcí, vztah (4.1).  
Prostorová komponenta byla autorem upravena pro buzení působící v místě 
došlapu levé, respektive pravé nohy na funkci s hodnotou 1 v okamžiku, kdy je 
pouze jedna noha v kontaktu s podkladem, lineární okrajové části pak odpovídají 
postupnému zatížení, respektive odlehčení nohy. 

5.1.2 Dynamická odezva konstrukce 
Výpočty jsou realizovány jako odezva na obecné buzení Newmarkovou metodou. 
Silové buzení ve studiích mění během výpočtu své působiště, tak jak to odpovídá 
chůzi jednoho chodce přes most. Výstupem je pak vždy odezva konstrukce 
v časové oblasti.  

5.1.3 Výpočet odezvy konstrukce buzené silovými účinky v různých směrech  
 a různé polohy zatížení na konstrukci 

Ve studiích jsou srovnávány odezvy mostovky modelu lávky pro různé směry 
buzení, konkrétně svislý, příčný a podélný směr a různé trajektorie působení 
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zatížení. Trajektorie jsou uvažovány dvě, první v ose lávky a druhá na kraji 
příčného profilu mostovky pro vybuzení zejména torzních vlastních tvarů 
konstrukce. Hodnocena jsou zrychlení mostovky v různých směrech, pro 
jednotlivá buzení i pro jejich kombinaci. 
Cílem studie je zhodnotit vliv buzení konstrukce v různých směrech a v různém 
umístění na odezvu konstrukce, v určitém, vybraném směru. Obrázek 5.1 
zobrazuje zrychlení mostovky v příčném směru, ve vybraném místě pochůzné 
plochy konstrukce, pro dvě varianty buzení. V obou variantách je konstrukce 
buzena ve svislém, příčném i podélném směru a to nejprve uprostřed mostovky  
a poté na kraji v příčném směru mostovky. 
Tyto výsledky jsou platné jen pro řešenou konstrukci, nicméně studie ukazují,  
že lze nalézt reálnou konstrukci, u které mají vliv na odezvu i buzení působící 
v jiných směrech, než je směr odezvy a že tento jev může být spojen s asymetrií 
buzení. 

 
Obr. 5.1 Zrychlení mostovky v příčném směru 

 
Příčnou odezvu nejvíce ovlivnilo asymetrické svislé buzení a určitý vliv mělo,  
dle očekávání, příčné buzení.  
U jednoduchých konstrukcí lze vliv některých buzení vyloučit, pokud  
se však jedná o složitější konstrukce, nebo v nejasných případech, je potřeba 
provádět buzení kompletními silami a posuzovat odezvu ve všech směrech kmitání 
a dále také uvažovat asymetrii buzení a hledat maximální odezvu v rámci celé 
plochy mostovky.    
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5.2 STUDIE NAVRŽENÝCH BIOMECHANICKÝCH MODELŮ CHODCE 

5.2.1 Jednoduchý biomechanický model 
V následující kapitole je popsán vývoj a analýzy jednoduchého biomechanického 
modelu. Předmětem této studie je svislá interakce mezi tělem chodce, uvažovaným 
zjednodušeně jako model s jedním stupněm volnosti, a konstrukcí. Studie byly 
autorem publikovány také v [45]. 
Záměrem práce je získat představu o závislosti kontaktních sil chodce, zrychlení 
konstrukce a dalších měřitelných veličin na parametrech biomechanického modelu 
a dalších okolnostech, pro možnost identifikace těchto parametrů pomocí zkoušek. 
Snahou je také zdokonalit, popřípadě obměnit autorem navržený model chodce. 
Jednoduchý biomechanický model je tvořen tělesem, pružinou a tlumičem. Tato 
soustava zjednodušeně nahrazuje lidské tělo a jeho pohyb ve svislém směru  
při chůzi. Pro tento model byl odvozen vztah pro návrh pružiny a tlumiče pomocí 
známé první harmonické frekvence kontaktních sil chodce a její amplitudy  
dle [6]. Do systému je rovněž přidána dvojice sil shodné velikosti a opačného 
směru kdy jedna působí na patu a druhá na tělo chodce. Síly mají harmonickou 
časovou závislost s frekvencí rovnou požadované frekvenci kontaktních sil  
a zajišťují ustálené kmitání modelu těla s požadovanou amplitudou kontaktních sil 
na tuhém nevibrujícím podkladu.  
Uvažujme vztah pro ustálenou odezvu tlumeného a buzeného harmonického 
oscilátoru: 
 

 

( )
max 22 2 2

1

1 4
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r rζ
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− +

  (5.1)

 

 
kde, ymax amplituda svislé výchylky těla; F amplituda budících sil; k tuhost 

pružiny; r = Ω/ωn frekvenční poměr; Ω úhlová frekvence budících sil; ωn 
vlastní úhlová frekvence oscilátoru; m hmotnost těla chodce; ζ poměrný 

útlum oscilátoru; Fcont amplituda kontaktní síly; 
2

cont
r

F
y

mΩ
=  amplituda svislé 

výchylky těla chodce pro požadovanou kontaktní sílu. 
  
Pokud je m, Fcont a Ω pevně zvoleno, pak zbývají pro jednoznačné určení modelu 
tři parametry F, k a ζ.  
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Pomocí znalosti amplitudy kontaktní síly, známé např. z experimentálního měření 
na nevibrujícím podkladu, lze snížit neurčitost na dva parametry pomocí rovnice 
5.1. Při zvoleném F a ζ dostaneme kvadratickou rovnici pro neznámé k.  
Jedním z předmětů této práce je prozkoumání možnosti určit zbylé parametry 
pomocí měření kontaktních sil, popřípadě dalších veličin na vibrujícím podkladu. 

Model konstrukce uvažovaný ve studiích 
Konstrukce je nejprve zjednodušena na model s jedním stupněm volnosti, tvořený 
tělesem, pružinou a tlumičem. Pro studie je uvažována konstrukce  
s 1. svislou vlastní frekvencí 2,087 Hz a hmotností 2511 kg. Přidáním 
biomechanického modelu k modelu konstrukce vznikne model s dvěma stupni 
volnosti, obr. 5.2.  

 
 

Obr. 5.2 Biomechanický model spojený s modelem konstrukce s 1 stupněm 
volnosti 

Harmonická analýza 
Harmonické analýzy byly provedeny pro různé kombinace parametrů F a ζ  
a následně byly sestrojeny grafy pro vliv amplitudy budících sil a pro vliv 
poměrného útlumu modelu chodce na odezvu. Grafy znázorňují amplitudu 
kontaktní síly, kterou chodec působí na konstrukci a amplitudu zrychlení 
konstrukce zjednodušené na model s jedním stupněm volnosti. Obrázky 5.3 a 5.4 
zobrazují, jako příklad, výsledky pro vliv poměrného útlumu. Řešením kvadratické 
rovnice pro k vzniknou dva kořeny a tedy dvě příslušné netlumené vlastní 
frekvence modelu chodce, pro zvolený poměrný útlum jsou proto stanoveny vždy 
dvě funkce. 
Přítomnost jednoduchého biomechanického modelu na konstrukci vyvolává 
snížení maximální odezvy přes pásmo frekvencí buzení ve srovnání s odezvou  
bez vlivu interakce. Takto definovaný model chodce tedy působí přibližně jako 
pohlcovač kmitání s malou hmotností. 
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Obr. 5.3 Vliv útlumu na amplitudo-frekvenční závislost kontaktní síly 
 

 
 

Obr. 5.4 Vliv útlumu na amplitudo-frekvenční závislost zrychlení konstrukce 
 
Buzení modelu chodce není v tomto případě závislé na jeho stavu  
či kmitání modelu těla a je popsáno pouze neměnnou frekvencí a amplitudou. Toto 
zjednodušení spolu s dalšími, jako je zjednodušené rozložení hmoty nohou, 
uvažování linearity, popsání mechanických vlastností kloubů, kostí, svalů a jejich 
řízení pomocí pružiny, tlumiče a dvojice sil, limituje závěry této studie.  
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5.2.2 Bipedální model chodce 
Pro zdokonalení modelování působení chodce na konstrukci byl autorem vyvinut 
bipedální, tedy dvounohý, biomechanický model. 

5.2.2.1 Stavba modelu a základní teoretické předpoklady 

Základní předpoklady 
Cílem je vypracovat teoretický aparát, pro tvorbu a validaci biomechanických 
modelů. Z tohoto důvodu jsou parametry lidského těla a modelů uvažovány jako 
deterministické a pouze pro jeden typ člověka. Jiné parametry na základě věku, 
pohlaví, konstituce, atd., stejně jako náhodná povaha parametrů mohou být 
zohledněny v budoucích etapách výzkumu. Tvorba biomechanického modelu  
by měla vycházet z pochopení stavby a funkce lidského těla. 

Průřezy a rozměry lidského těla 
Pro vyvinutí bipedálního biomechanického modelu bylo provedeno vlastní měření 
rozměrů lidského těla. Byly měřeny osové rozměry člověka, tedy vzdálenosti 
spojnic kloubů a významných bodů lidského těla. Dále byly také měřeny rozměry 
příčných průřezů. Tvar průřezů byl zjednodušeně aproximován pomocí elipsy. 
Tělo bylo následně rozděleno na části aproximované pomocí komolých eliptických 
kuželů se vzájemně rovnoběžnými osami podstav. Několik částí těla bylo 
aproximováno pomocí vhodnějšího kvádru. Aproximované lidské tělo pomocí 
kuželových a kvádrových částí je zobrazeno na obr. 5.5.  

 
 

Obr. 5.5 Model lidského těla Obr. 5.6 Model tvořený dokonale 
pro výpočet rozložení hmoty tuhými pruty, hmotovými prvky,  
jednotlivých segmentů  klouby a kontakty 
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Model sestavený z prutových konečných prvků s příslušnými průřezy, 
s předpokladem rovnoměrné průměrné hustoty lidského těla, byl použit pro 
výpočet hmotových vlastností jednotlivých částí lidského těla.  
Lidské tělo bylo pro analýzy zjednodušeně rozděleno na 7 dokonale tuhých částí, 
konkrétně: chodidlo, bérec a stehno levé a pravé nohy, které dále nesou zbylé části 
těla: trup, krk, hlavu, paže a ramena, tvořící jedno dokonale tuhé těleso. Toto 
dělení odpovídá předpokladu, kde klíčová je mechanika nohou, které pohybují 
s trupem a zbylými částmi těla jako s jedním celkem. 
Z takto definovaných sedmi dokonale tuhých částí je sestaven bipedální 
biomechanický model. Jednotlivé části jsou tvořeny dokonale tuhými nehmotnými 
pruty, které mají shodnou geometrii jako osový model. K těmto prutům jsou 
připojeny jednouzlové hmotové prvky. Jednotlivé části jsou propojeny klouby. 
Obrázek 5.6 zobrazuje model tvořený pruty, klouby a hmotovými prvky. S částmi 
modelu okolo kloubů pohybují modely svalů, které budou popsány dále. Model 
chodidla je doplněn o tři kontaktní uzly, kterými model působí na podklad. Tyto 
uzly přibližně odpovídají patě a palcové a malíkové hraně špičky chodidla,  
obr. 5.6. Model chodce byl kompletně vytvořen v programu ANSYS. 

Hillův model svalu - zjednodušení modelu 
Pro pohyb modelu chodce je model s pruty, hmotovými prvky a klouby doplněn  
o modely svalů. Pro tento účel byl vybrán, v biomechanice dobře známý Hillův 
model svalu, který byl představen poprvé A.V. Hillem, např. [87], v první polovině 
20. století. Model je tvořen pružinami, tlumiči a kontrakčním prvkem, obr. 5.7. 
Kontrakční prvek představuje silový účinek aktinu a myosinu, který je odpovědný 
za kontrakci svalu [79], spolu s tímto prvkem paralelně působí pružina a tlumič, 
které představují mechanické vlastnosti svalových vláken a vazivových částí svalů 
zvaných epimysium, endomysium a perimysium. K této sestavě je ještě sériově 
zapojena pružina, která představuje mechanické chování šlachy a aponeurózy.  

  
 

Obr. 5.7 Hillův model svalu [80] 
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Určitý model svalu je pak připojen k modelu z dokonale tuhých prutů pomocí 
krátkých dokonale tuhých ramen vytvářejících potřebný moment pro rotaci 
v kloubech. Délka a základní poloha ramen je opět získána vlastním měřením na 
jednom jedinci pro vytvoření realistického vstupu pro model, podobně jako osové 
délky modelu. Model chodce obsahuje celkem 13 modelů svalů pro každou nohu. 
Parametry modelu svalu byly získány z lékařských vědeckých prací. 

Teoretické principy chůze 
V této kapitole jsou v disertační práci zformulovány základní myšlenky o pohybu 
člověka, konkrétně chůzi, pro návrh způsobu řízení bipedálního biomechanického 
modelu tak, aby bylo možné postihnout systém člověk a konstrukce co nejpřesněji, 
avšak za použití co nejjednoduššího modelu.  

5.2.2.2 Pohyb modelu a jeho řízení 
Cílem je vyvinout bipedální biomechanický model tak, aby se pohyboval při 
simulaci po nevibrujícím či vibrujícím podkladu, pokud možno, jako skutečný 
člověk a jeho pohyb byl řízen a poháněn pouze silami modelů svalů. 
Základním krokem je nalezení kontrakčních sil modelů svalů pro vytvoření chůze  
po dokonale tuhém nevibrujícím podkladu. Pro nalezení kontrakčních sil modelů 
svalů byl vyvinut postup, který se skládá ze dvou částí: 
 
I. Nejprve je simulován pohyb při chůzi biomechanického modelu člověka. 
Tento pohyb je nucený pomocí zadaných posunutí na vybraných uzlech 
biomechanického modelu. Tato posunutí jednoznačně určují polohu modelu 
v prostoru, tedy v této simulaci není řešen kontakt s podkladem a model lidského 
těla je myšleně veden jako loutka.  
 
II.  Metoda pro nalezení kontrakčních sil modelů svalů pokračuje druhou částí, 
ve které je opět simulován pohyb chodce na tuhém nevibrujícím podkladu. 
V tomto případě však model chodce není veden zadanými posunutími, je řešen 
kontaktní problém mezi modely chodidel a podkladem a v modelu je aplikováno 
zatížení tíhovým zrychlením. 
V této simulaci jsou hledány kontrakční síly modelů svalů pomocí principu zpětné 
vazby („feed-back“), kdy prodloužení/zkrácení modelů svalů z předchozí simulace 
slouží jako vzor, který se snaží simulace splnit a tím dosáhnout pohybu stejného 
jako v simulaci dle odstavce I. 



 Analýza dynamického chování štíhlých konstrukcí a návrh zařízení na 

omezení vibrací 
   

 

  18   
 

Nucené vedení biomechanického modelu zadanými posunutími - „vedení 
loutky“ - odvození funkcí pro vedení 
Model pohybu je navržen pouze na základě úvah o mechanice chůze a jen  
s minimem empirických hodnot. Jsou uvažovány převážně harmonické funkce pro 
modelování jednotlivých periodických pohybů. Funkce pohybu jsou obecně voleny 
tak, aby byly vždy hladké.  
Tělo je v biomechanickém modelu předpokládáno jako dokonale tuhé. Jediná 
flexibilita je ve volnosti kloubů a poddajnosti modelů svalů. Model pohybu je 
popsán sadou parametrů, pomocí nichž je definováno 17 funkcí pro pohyb 
bipedálního modelu.  

5.2.2.3 Analýzy a studie modelu 

Reakce tuhého nevibrujícího podkladu při samostatné chůzi modelu 
Reakce podkladu získané simulací bipedálního biomechanického modelu byly 
porovnány s reakcemi zjištěnými experimentálním měřením uvedenými v [1] 
(Andriacchi et al.). Tyto reakce jsou pro svislý, příčný a podélný směr zobrazeny 
také v kapitole 2.1.1.1 na obr. 2.1. Model podkladu je sestaven z deskostěnových 
konečných prvků. 
Cílem studie je ověřit správnou funkci bipedálního biomechanického modelu  
a identifikovat jeho klíčové vstupní parametry pomocí srovnání reakčních sil 
podkladu pro model a pro experimentální data. 
Pro srovnávací analýzu byly pro model předpokládány tyto základní parametry: 
 
f = 2,0 Hz  frekvence kroku,  v = 1,1 m·s-1 rychlost chůze,  
s = 0,55 m délka kroku,  G = 788 N tíha modelovaného chodce. 
 
Simulace byly postupně prováděny pro různé hodnoty parametrů. Obměňovanými 
parametry byly: amplituda příčného pohybu pánve, popisující pohyb těla ze strany 
na stranu při chůzi, pohyb pánve ve svislém směru, parametry Hillova modelu 
svalu, konkrétně tuhost paralelní pružiny a konstanta tlumení svalových modelů. 
Dalšími parametry byly tuhost a konstanta tlumení chodidel ve svislém směru  
a v podélném a příčném směru.   
Odpružení chodidel bylo dodatečně vytvořeno přidáním pružiny a tlumiče mezi 
chodidlo a zbylou část těla biomechanického modelu, jako náhrada tuhosti  
a útlumu lidského těla. Tato úprava modelu se ukázala být klíčová pro správný 
pohyb modelu chodce, kdy pružiny a tlumiče změkčují a tlumí došlap chodidla.  
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Model je tvořen dokonale tuhými pruty, tedy při napřímené noze byla schopnost 
utlumení došlapu minimální. 
Dle výsledků simulace byla upřesněna amplituda příčného pohybu pánve a rovněž 
byl upraven svislý pohyb pánve, přidáním funkce popisujícím odraz nohy 
nacházející se za tělem, který ovlivňoval tvar druhého vrcholu svislé reakce 
chodidla. 
Výrazné přiblížení svislé reakční síly chodidla, v počátečním čase našlapování, 
bylo dosaženou úpravou svislé tuhosti a útlumu chodidla, pro tyto parametry byly 
použity hodnoty dle [54], kde je popsán biomechnický model s jedním stupněm 
volnosti pro stojícího člověka. 
Dále byla obměňována tuhost a útlum chodidla v příčném a podélném směru, 
obměna těchto parametrů nepřinesla přiblížení k experimentálním výsledkům  
pro příčné a podélné reakční síly chodidla.  
Změny parametrů Hillova modelu svalu měly pouze malý vliv na reakční síly 
modelu. Obrázky 5.8 až 5.9 zobrazují příklad srovnání svislých a příčných  
reakčních sil pro model s tuhostí a útlumem chodidla nastaveným dle [54]  
a s upravenou funkcí odrazu.  

 
 

Obr. 5.8 Srovnání svislé reakční síly chodidla z experimentů [1] a ze simulace  
s biomechanickým modelem 

 
Pro dosažení shody v případě příčných a podélných reakčních sil by bylo nutné 
detailně analyzovat a popsat současné zvedání a pokládání obou nohou  
a přerozdělení reakčních sil mezi nimi. V případě svislých reakčních sil byla 
zaznamenána disproporce v oblasti druhého vrcholu funkce, tuto část funkce 
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ovlivňuje odraz nohy v poloze za tělem. I při různých obměnách funkce odrazu 
nedošlo k uspokojivé shodě obou funkcí. Rozdíl by mohl být způsobem odlišnými 
hodnotami jiných vstupních parametrů, např. rozměry těla chodce, délkou kroku, 
popř. jiným přerozdělením kontrakčních sil svalů během chůze. V případě 
srovnávání s již existujícími experimenty je zde problém nedostatku přesnějších 
informací o parametrech uvažovaných pro tyto experimenty. 

 

 
 

Obr. 5.9 Srovnání příčné reakční síly chodidla z experimentů [1] a ze simulace  
s biomechanickým modelem 

Samostatná chůze modelu po vibrujícím podkladu s jedním stupněm volnosti 
Následující studie zkoumají kontaktní síly a odezvu zjednodušené konstrukce  
ve svislém směru, na kterou je aplikován bipedální biomechanický model chodce. 
Cílem je prozkoumat vliv přítomnosti člověka na odezvu a mechanické vlastnosti 
konstrukce. Model chodce se při simulaci pohybuje po podkladu z deskostěnových 
konečných prvků s jedním svislým stupněm volnosti. 
Výsledky jsou porovnávány s analytickým řešením soustavy s jedním stupněm 
volnosti s harmonickým buzením a také s odezvou biomechanického modelu 
s jedním stupněm volnosti působícím na konstrukci. Výsledky jsou porovnávány 
také s normativními přístupy a s reakčními silami bipedálního modelu  
na nevibrujícím podkladu. Srovnávány jsou vždy ustálené odezvy jednotlivých 
způsobů výpočtu. 
Pro studie bylo vybráno nastavení biomechanického modelu chodce s parametry 
tuhosti a útlumu chodidla dle [54] a s přidanou funkcí odrazu. Odezvy tohoto 
modelu pro chůzi po nevibrujícím podkladu jsou zobrazeny na obr. 5.8 až 5.9.  
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Toto nastavení modelu bylo vybráno pro kvalitativně nejlepší výsledky 
kontaktních sil chodce v porovnání s experimentálními daty [1]. Parametry modelu 
konstrukce byly: 
 
mk = 10000 kg hmotnost modelu konstrukce, 
fn = 2,0 Hz   vlastní frekvence modelu konstrukce, 
ζk = 0,02  poměrný útlum modelu konstrukce. 
 
Jedná se o lehkou konstrukci, kde je předpokládáno, že vybuzení jedním chodcem 
bude vyvolávat významnější vibrace. Frekvence kroku chodce je 2,0 Hz, lze tedy 
očekávat, že dojde k rezonanci konstrukce. 
 

    
 

Obr. 5.10 Fáze pohybu modelu chodce v časech 0,5; 0,75 a 1,0 s - boční pohled 
 
Simulace s bipedálním modelem chodce byla provedena Newmarkovou metodou, 
celkový čas simulace je 10 s, kdy po statické analýze se zatížením tíhovým 
zrychlením chodec ze stání zahájí chůzi. Pro studii je použita část odezvy v čase  
7 až 9 s, kdy je již odezva konstrukce ustálená. Obrázky 5.10 až 5.11 zobrazují 
model chodce a konstrukce z různých pohledů v různých časech výpočtu. 

 
 

Obr. 5.11 Model chodce v čase 0,5 s - axonometrie 
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Vliv chodce na útlum konstrukce  

Následující obrázek 5.12 zobrazuje zrychlení modelu konstrukce ve svislém směru 
pro případ pouze silového zatížení kontaktními silami modelu chodce,  
pro nevibrující podklad a srovnávají je s odezvou pro simulaci s biomechanickým 
modelem. Obrázek 5.13 pak zobrazuje srovnání kontaktních sil při chůzi  
po vibrujícím a nevibrujícím podkladu. 
Srovnání slouží ke zhodnocení interakce chodce s konstrukcí a vlivu přítomnosti 
člověka při chůzi na odezvu konstrukce. 

 
 

Obr. 5.12 Svislé zrychlení modelu konstrukce pro buzení kontaktními silami 
chodce a pro simulaci s biomechanickým modelem 

 
 

Obr. 5.13 Kontaktní síly modelu chodce ve svislém směru pro nevibrující  
a vibrující podklad 
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Pro zhodnocení vlivu přítomnosti chodce na útlum konstrukce je využito svislé 
zrychlení modelu konstrukce, kdy je identifikován přírůstek útlumu konstrukce 
pomocí odezvy modelu na silové harmonické buzení s identifikovanými třemi 
harmonickými členy. Útlum modelu konstrukce a fáze zatížení byly obměňovány 
pro dosažení shody s odezvou na chůzi biomechanického modelu.  
Hodnota útlumu byla identifikována jako 2,10 %, došlo tedy ke zvýšení 
poměrného útlumu konstrukce o 0,1 %. Přírůstek poměrného útlumu byl dále 
přepočítán na příslušnou konstantu tlumení: 
 

 12 2 2 0,001 2 10000 2 2,0 250 N s m
n n

c m m fζ ω ζ π π −= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅   (5.2) 
 
Konstanta tlumení, kterou jeden chodec přidává do modelu s jedním stupněm 
volnosti, dle provedené simulace, je příslušná uvažovanému modelu chodce, 
způsobu chůze a velikosti a frekvenci vibrací. Přírůstek poměrného útlumu  
pro konstrukce jiných parametrů je závislý na hmotnosti a vlastní frekvenci 
modelu konstrukce. 

Identifikace parametrů biomechanického modelu s jedním stupněm volnosti 

Ve snaze zjednodušit analýzu konstrukce s uvažováním interakce s chodcem byl 
zkoumán biomechanický model s jedním stupněm volnosti ve svislém směru 
převzatý z [54]. Model zjednodušeně popisuje dynamické chování těla stojícího 
člověka. 
 
m = 80 kg  hmotnost modelu chodce, 
fr = 4,9 Hz  vlastní frekvence modelu, 
ζ = 37 %  poměrný útlum modelu.  
 
Model byl přidán k modelu konstrukce s jedním stupněm volnosti, uvažovaném  
v předchozí kapitole. Vznikl tedy model konstrukce a chodce s dvěma stupni 
volnosti, který byl buzen harmonickými silami se třemi harmonickými členy  
s amplitudami a fázemi identifikovanými v předchozí kapitole. Toto buzení 
odpovídá účinkům bipedálního modelu na nevibrující podklad. 
Smyslem je získat přesnější odezvu konstrukce, buzené pouze silovými účinky, 
přidáním velmi jednoduchého biomechanického modelu pro snadnější použití  
v běžné praxi. Svislé ustálené zrychlení modelu se dvěma stupni volnosti bylo 
srovnáváno s výsledky simulace s bipedálním modelem a se simulací s pouze 
silovým buzením modelu konstrukce, bez jakéhokoliv biomechanického modelu. 
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Cílem bylo upravit parametry biomechanického modelu dle [54] pro stojícího 
člověka tak, aby vystihovaly dynamické vlastnosti lidského těla při chůzi pomocí 
obměny parametrů a přibližováním odezvy modelu k odezvě přesnější simulace  
s bipedálním modelem. 

 
 

Obr. 5.14 Identifikace parametrů biomechanického modelu s jedním stupněm 
volnosti 

 
Studie vlivu parametrů biomechanického modelu s jedním stupněm volnosti 
ukázaly minimální vliv poměrného útlumu biomechanického modelu na odezvu 
konstrukce. Hodnoty poměrného útlumu byly obměňovány v rozsahu 10 až 100 %. 
Poměrný útlum byl proto ponechán na původní hodnotě 37 %. 
Vliv netlumené vlastní frekvence modelu na odezvu konstrukce je relevantní 
zejména v oblasti okolo vlastní frekvence konstrukce, tedy 2,0 Hz, kdy dochází  
ke snížení odezvy konstrukce. Odezva zrychlení modelu byla alespoň částečně 
přiblížena k odezvě ze simulace s bipedálním modelem snížením netlumené vlastní 
frekvence biomechanického modelu na 4,0 Hz, obr. 5.14. Výsledné parametry jsou 
tedy: 
 

m = 80 kg  hmotnost modelu chodce, 
fr = 4,0 Hz   vlastní frekvence modelu, 
ζ = 37 %   poměrný útlum modelu. 
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6. ZÁVĚR 
Závěr je rozčleněn na několik částí, ve kterých jsou popisovány jednotlivé studie  
a vývoj příslušných modelů. Tyto části dohromady směřují k hlavnímu cíli práce, 
kterým je vyvinutí nových modelů buzení chodci pro výpočet odezvy konstrukce 
ve svislém směru, s uvažováním interakce konstrukce a chodce a zhodnocení vlivu 
interakce na výpočet odezvy konstrukce buzené chodci. S tím úzce souvisí analýza 
vlivu přítomnosti chodce na mechanické vlastnosti konstrukce. 
Jedná se tedy o zpřesnění výpočtu odezvy konstrukce buzené chodci. Mechanické 
vlastnosti konstrukce, zejména vlastní frekvence kmitání, jsou klíčovým vstupem 
pro výpočet odezvy konstrukce s dynamickým pohlcovačem kmitání, který je 
používán pro omezení vibrací na štíhlých lávkách. Studiím pohlcovačů kmitání 
proto byla věnována část této práce. 
Po těchto studiích následovaly studie silového buzení konstrukce, které je již 
existujícím a běžně používaným modelem. Studie se zabývaly méně známými 
aspekty aplikace těchto modelů a vyhodnocení odezvy pro přesnější výpočet 
odezvy konstrukce. Studie slouží také jako příprava pro budoucí aplikaci 
biomechanických modelů na složitější konstrukce. 
Po závěrech ze dvou předchozích studií následují závěry studií jednoduchého 
biomechanického modelu. V další části jsou popsány závěry ze simulací  
s bipedálním modelem, které sloužily ke zhodnocení vlivu interakce na odezvu 
konstrukce a vlivu chodce na mechanické vlastnosti konstrukce. 

Dynamický pohlcovač kmitání 

Studie prokázaly velký vliv poměru vlastních frekvencí samostatného pohlcovače  
a konstrukce na návrhové a konstrukční parametry zařízení a jeho účinnost a tento 
vliv je rovněž vyšší s nižším poměrem hmotností pohlcovače a modální hmotnosti 
konstrukce. Pro účinnost pohlcovače je tedy důležité stanovit výstižně vlastní 
frekvence kmitání konstrukce a jejich případné změny během provozu, způsobené 
například přítomností chodců. 
Přidané části zařízení s nelineárním chováním, které mohou popisovat například 
nelinearitu způsobenou nedokonalostí konstrukce pohlcovače, zvyšují odezvu 
konstrukce s optimálně nastaveným pohlcovačem kmitání. Optimální hodnoty 
parametrů částí s lineárním chováním byly získány pro původní pohlcovač.     
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Modely silového buzení konstrukce chodci 

Studie modelování buzení pomocí silového působení chodců prokázaly potřebu 
modelovat buzení v různých směrech a na různých místech konstrukce pro 
dosažení extrému dynamické odezvy.  

Jednoduchý biomechanický model s jedním stupněm volnosti 

Přítomnost jednoduchého biomechanického modelu na konstrukci vyvolává 
snížení maximální odezvy přes pásmo frekvencí buzení, ve srovnání s odezvou bez 
vlivu interakce chodce s konstrukcí. Takto definovaný model chodce tedy působí 
přibližně jako pohlcovač kmitání s malou hmotností. 
Pro identifikaci parametrů by mohl být proveden experiment s měřením 
kontaktních sil na lávce s dostatečně nízkou hmotností a vhodnými vlastními 
frekvencemi, kdy by byly měřeny kontaktní síly chodce, popřípadě odezva 
konstrukce. 

Závěry pro bipedální model 

V případě simulací s biomechanickým modelem chodce, pohybujícím  
se na modelu pochůzné plochy s jedním stupněm volnosti, byla zjištěna změna 
odezvy zjednodušené konstrukce a kontaktních sil chodce oproti simulaci s pouze 
silovým buzením konstrukce. Pro buzení silovými účinky byly použity kontaktní 
síly chodce ze simulace chůze po nevibrujícím podkladu. 
Ze srovnání odezvy modelu s jedním stupněm volnosti pro silové zatížení a pro 
simulaci s modelem chodce byla identifikována konstanta tlumení c = 250 N·s·m-1, 
kterou přítomnost modelu chodce přidává k aplikovanému tlumení konstrukce. 
Biomechanický model je pro běžnou praxi velmi komplikovaný a jeho použití 
vyžaduje specializovaný software. Z tohoto důvodu byl analyzován také 
jednodušší biomechanický model s jedním svislým stupněm volnosti, obsahující 
hmotné těleso, pružinu a tlumič, dle [54]. Model popisuje mechanické vlastnosti 
stojícího člověka. V simulacích byly srovnávány veličiny odezvy pro bipedální 
model a pro model dle [54], pro který bylo použito pouze silové buzení pro úpravu 
parametrů pro člověka v chůzi.  
Parametry modelu [54], konkrétně vlastní frekvence a útlum byly upraveny tak, 
aby bylo dosaženo přiblížení k odezvě simulace s bipedálním modelem. Výsledné 
hodnoty jsou: m = 80 kg; f = 4,0 Hz; ζ = 37 %. Tento jednoduchý model by mohl 
sloužit pro analýzy vlivu přítomnosti chodce či chodců na mechanické vlastnosti 
konstrukce.     
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