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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá využitím elektronických měřících systému při sledování 

stavebních konstrukcí. První část práce byla zaměřena na zmapování dostupných 

měřících systémů pro sledování deformací a poměrných přetvoření, na jejich přesnost 

měření, výhody a nevýhody včetně příkladů monitoringu ze stavební praxe. 

V další části práce byly vybrány měřící systémy vhodné pro sledování poměrných 

přetvoření a průhybu zájmové konstrukce. Následně byly instalovány měřící systémy, 

poté byla provedena zatěžovací zkouška střešní konstrukce s online měřením pomocí 

instalovaného systému. Toto měření bylo ověřováno dvěma nezávislými měřeními.  

 V poslední části práce byly porovnány naměřené hodnoty z jednotlivých 

nezávislých měření spolu s hodnotami vypočtenými z matematického modelu 

konstrukce. Z dosažených výsledků je patrné, že instalovaný monitorovací systém je 

schopen spolehlivě měřit deformace konstrukce a je včas schopen upozornit správce 

objektu na případné nebezpečí. 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the use of the electronic measuring systems for monitoring 

structures. The first part of this work is focused on mapping the available measuring 

systems for monitoring deformations and strains, from the point of their measurement 

accuracy, the real advantages and disadvantages, including examples of monitoring of 

constructions. 

In the second part were selected measuring systems for monitoring strains and 

deflection interest structure. Subsequently, the measuring system with online recording 

into the tested roof structure was installed and the loading test was performed. Obtained 

data were compared with other two independent measurements. 

In the last part of the thesis, the measured values of each independent 

measurements were compared together, and with the values calculated from the 

mathematical model. The achieved results show that the installed monitoring system is 

capable to reliably measure deformation of the structure in real time and thus to warn the 

building administrator against the potential danger in advance. 

 

 

 



 

 

Klíčová slova: měřící systém, tenzometr, poměrné přetvoření, průhyb, hydrostatické 

měření, statická zatěžovací zkouška, příhradová konstrukce 
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static loading test, lattice structure 

   



 

 

Bibliografická citace VŠKP 

  

Ing. Pavel Kovács VYUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH MEŘÍCÍCH SYSTÉMŮ PŘI 

SLEDOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSRUKCÍ. Brno, 2020. 87 s., 52 s. příl. Disertační práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví. 

Vedoucí práce Ing. Petr Daněk, Ph.D.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o původnosti práce 

Prohlašuji, že jsem disertační práci zpracoval samostatně, a že jsem uvedl veškeré 

použité informační zdroje. 

 

 

…….………………………………. 

       podpis autora 

       Ing. Pavel Kovács 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Tímto bych chtěl poděkovat zejména mému školiteli Ing. Petru Daňkovi, Ph.D. za 

trpělivost a individuální přístup při psaní této práce. Dále Ing. Františku Girglemu, Ph.D. 

a Ing. Janě Růžičkové, Ph.D. za podmětné rady a připomínky k práci. Mé poděkování 

patří také realizační firmě BESTEX spol. s r.o., která mi umožnila se účastnit statické 

zatěžovací zkoušky v rámci projektu Technologické agentury České republiky 

TA02011368 "Systémy proti přetížení lehkých střešních konstrukcí klimatickým 

zatížením". V neposlední řadě bych rád poděkoval mé rodině, která mě během studia 

podporovala.  



7 

 

OBSAH 
 
1 ÚVOD .......................................................................................................................... 9 

2 CÍLE PRÁCE ........................................................................................................... 10 

3 MĚŘICÍ SYSTÉMY ................................................................................................ 11 

3.1 Deformace a metody měření ............................................................................. 11 

3.2 Mechanické snímače ......................................................................................... 12 

3.3 Elektrické snímače ............................................................................................ 14 

3.4 Optoelektronické snímače ................................................................................ 15 

3.5 Geodetické metody ........................................................................................... 17 

3.6 Hydrostatické metody ....................................................................................... 18 

3.7 Tenzometrické snímače .................................................................................... 19 

3.7.1 Mechanické tenzometry .......................................................................... 19 

3.7.2 Optické tenzometry ................................................................................. 20 

3.7.3 Strunové tenzometry ............................................................................... 21 

3.7.4 Odporové tenzometry .............................................................................. 21 

Kovové tenzometry ................................................................................. 23 

Polovodičové tenzometry ........................................................................ 25 

3.7.5 Faktory ovlivňující měření ...................................................................... 25 

3.8 Snímače pro měření teploty .............................................................................. 26 

3.8.1 Termoelektrické snímače ........................................................................ 27 

3.8.2 Odporové kovové snímače ...................................................................... 27 

3.8.3 Odporové polovodičové snímače ............................................................ 28 

4 DLOUHODOBÝ MONITORING STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ .................. 29 

4.1 Most „Oskar“ .................................................................................................... 29 

4.2 Dálniční most SO 401 ....................................................................................... 30 

4.3 Estakáda přes Masarykovo nádraží .................................................................. 32 

4.4 Most „Gagarin“ ................................................................................................. 32 

4.5 Most přes Odru a Antošovická jezera ............................................................... 33 

4.6 Tunelové ostění metra ...................................................................................... 35 

5 AKTIVNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM .............................................................. 36 

5.1 Zájmová konstrukce ......................................................................................... 36 

5.2 Návrh aktivního monitorovacího systému ........................................................ 39 

5.3 Sledované charakteristiky a rozmístění čidel ................................................... 40 



8 

 

5.3.1 Poměrná přetvoření prutů příhradové konstrukce ................................... 41 

5.3.2 Teplota v konstrukci ................................................................................ 42 

5.3.3 Průhyb střešní konstrukce ....................................................................... 42 

5.4 Realizace aktivního monitorovacího systému .................................................. 43 

5.4.1 Instalace čidel pro měření poměrných přetvoření ................................... 44 

5.4.2 Instalace čidel pro měření teploty konstrukce ......................................... 48 

5.4.3 Instalace systému pro sledování průhybu střešní konstrukce ................. 48 

6 NUMERICKÁ ANALÝZA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ...................................... 51 

6.1 ZS1 – Fáze I. Zatěžovací zkoušky .................................................................... 52 

6.2 ZS2 – Fáze II. Zatěžovací zkoušky .................................................................. 53 

6.3 ZS3 – Fáze III. Zatěžovací zkoušky ................................................................. 54 

7 STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA .............................................................. 56 

7.1 Realizace zatěžovací zkoušky .......................................................................... 56 

7.2 Poměrná přetvoření – tenzometry ..................................................................... 59 

7.3 Teplota konstrukce – odporová čidla Pt100 ..................................................... 59 

7.4 Průhyb – váhové členy ..................................................................................... 59 

7.5 Průhyb – potenciometry .................................................................................... 60 

7.6 Porovnání měření průhybu ............................................................................... 60 

8 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ .................................................................................... 64 

8.1 Poměrná přetvoření vybraných prutů střešní konstrukce ................................. 64 

8.2 Průhyb střešní konstrukce ................................................................................. 68 

9 ZÁVĚR ...................................................................................................................... 73 

SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A LITERATURY .............................................. 76 

SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ ......................................................................... 85 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................... 87 

SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................ 134 

SEZNAM TABULEK ................................................................................................. 137 

SEZNAM GRAFŮ ...................................................................................................... 138 

 

  



9 

 

1 ÚVOD 

Obecně má dlouhodobé sledování konstrukce za cíl vytvořit časový model, který 

zachycuje vzájemné interakce mezi sledovanou konstrukcí a jejím okolím. Tento model 

by měl zachycovat všechny situace, které nastaly v průběhu výstavby objektu a jeho 

užívání. Sledujeme zejména působení vnějších vlivů (zatížení, teplota) a jejich účinků 

(posuny, pootočení, sednutí apod.) na konstrukci. Nejčastěji se sledují stavební objekty 

v poddolovaných územích, při ražbě nových tunelových tubusů a v dnešní době čím dál 

častěji mostní objekty. Dalším důvodem dlouhodobého sledování může být ověření 

statického a dynamického chování reálné konstrukce s predikcí uvažovanou při 

statických výpočtech a prokázání její spolehlivosti. 

Požadavek na monitoring stavebního objektu nebo jeho dílčí části však může 

vyplynout i během jeho užívání z jiných důvodů. Jedním z příkladů požadavku 

monitoringu stavební konstrukce může být její provoz v režimu řízení rizik při provozu 

konstrukce. K takovýmto situacím dochází u starších objektů, které byly navrženy a 

realizovány podle dnes již neplatných norem. Pokud tyto konstrukce posoudíme dle 

aktuálně platných norem, zjistíme, že daná konstrukce již nevyhovuje současným 

požadavkům na spolehlivost. V takovémto případě je nutno provézt opatření vedoucí 

k dosažení dané spolehlivosti. Jedním z konvenčních způsob je zesílení existující 

konstrukce, tak aby splňovala aktuální normativní požadavky, což s sebou ve většině 

případů přináší značné finanční náklady.  

Další možností je právě řízení rizik při provozu konstrukce. Tuto možnost 

připouští například norma ČSN 73 2604, která v režimu řízení rizik při provozu 

konstrukce, vyžaduje aktivní monitoring chování dané konstrukce. Norma tedy požaduje 

trvale sledovat působení vnějších vlivů (zatížení, teplota) a jejich účinků (deformace, 

poměrná přetvoření, kmitání, rozvoj trhlin apod.) na konstrukci, tak aby nedošlo 

k překročení míry spolehlivosti vyplívající z nového statického posouzení. Korektnost 

údajů z monitorovacího systému je vhodné ověřit zatěžovací zkouškou (statickou či 

dynamickou). 
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2 CÍLE PRÁCE 

Tato práce je rozdělena do několika stěžejních částí, které jsou na sebe členěny 

v návaznosti, tak aby bylo postupně dosaženo všech cílů práce. 

V první části práce bylo cílem zmapovat dostupné měřící systémy, kterými je možno 

sledovat zejména teplotu, poměrná přetvoření a deformace konstrukcí. Hodnotil se 

princip měření daného systému, jeho výhody, nevýhody a v neposlední řadě přesnost 

měření. Z dostupných měřících systému pak bylo potřeba vytipovat ty nejvhodnější pro 

sledování příhradové střešní konstrukce zájmového objektu. Dalším úkolem této dílčí 

části práce bylo nalézt příklady monitoringu stavebních konstrukcí a využitých metod 

měření ze stavební praxe. 

Cílem druhé části práce byla instalace veškerých čidel aktivního monitorovacího 

systému a jeho zprovoznění na zájmové střešní konstrukci. Nedílnou součástí této etapy 

disertační práce byla i aktivní spolupráce při realizaci statické zatěžovací zkoušky a 

ověření funkčnosti navrženého systému. 

Posledním z cílů této práce bylo vytvoření matematického modelu střešní příhradové 

konstrukce a simulace jednotlivých fází statické zatěžovací zkoušky provedené na reálné 

konstrukci. Následně pak porovnání predikovaných dat numerickou analýzou spolu 

s daty naměřenými během experimentálního měření.  Toto porovnání zahrnovalo jak data 

získaná z instalovaného měřícího systému, tak data ze sekundárních (ověřovacích) 

měření. 
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3 MĚŘICÍ SYSTÉMY 

Pro měření deformací a poměrných přetvoření konstrukcí existuje mnoho metod a 

různých snímačů, které se liší ve způsobu instalace, principu měření, přesnosti, závislosti 

na okolních podmínkách apod.  

Jedním z cílů této práce bylo nalézt vhodné měřící systémy pro dlouhodobé sledování 

zájmové konstrukce.  

3.1 Deformace a metody měření 

Deformace je vlastně změna tvaru předmětu vlivem působení vnější síly. Rozlišujeme 

dva druhy deformace. 

 

 Deformace elastická  

Pružná deformace se skládá ze dvou částí, a to z okamžitého pružného přetvoření, 

které nastává okamžitě s přírůstkem hladiny napětí, a z dopružování (anelastická 

deformace), jež nastává opožděně a se zrušením napětí postupně vymizí. Dopružování je 

pružnou částí deformace, jinak taktéž nazýváno dotvarováním. Obvykle je pod pojmem 

dotvarování myšlena jeho nepružná část, což je zvláštní deformace, která při konstantní 

hladině napětí neustále roste s přibývajícím časem. Projevuje se hlavně u složených 

materiálů, např. ve stavebnictví nejpoužívanějšího betonu. 

 
 Deformace plastická  

Nepružná deformace se projevuje okamžitě po zvýšení hladiny napětí a po odlehčení 

již nevymizí. Po snížení hladiny napětí na hladinu původní zůstává v celé své hodnotě. V 

praxi se při měření na objektech často používá pojmu celkové deformace. Ta je složena 

ze všech výše uvedených deformací. Hodnoty deformací způsobených změnou hladiny 

napětí se určují pomocí různých měřicích metod. Na základě znalosti smyslu a velikosti 

deformace je možné určit velikost napětí a jeho průběh ve sledovaném prvku. [16] 

 

Základní rozdělení metod pro měření deformací podle principu, na kterém pracují: 
 

- Mechanické 

- Elektrické 
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- Optické 

- Hydrostatické 

- Geodetické 

- Tenzometrické 

3.2 Mechanické snímače 

Jak už z názvu vyplývá, snímače tohoto typu pracují výhradně na mechanickém 

principu, ať už jde o přenosové nebo zvětšující ústrojí. Obecně lze tedy říct, že 

mechanické snímače mají velké využití při sledování deformací způsobených statickým 

zatížením, avšak pro svou konstrukci a nemožnost automatického záznamu hodnot jsou 

nevhodné pro dynamická měření. 

 

 Snímače na principu posuvného měřítka 

Mezi nejstarší a hlavní zástupce těchto snímačů patří posuvné měřítko (Vernier). 

Konstrukce se skládá z kovového měřítka neboli jezdce s rytou stupnicí, která se 

pohybuje proti stupnici vernieru. S těmito přístroji lze dosáhnout přesnosti měření  

0,02 mm. V dnešní době se používají digitální posuvná měřítka s magnetickým snímačem 

a přesností 0,01 mm. Nejčastěji se tyto snímače používají pro měření profilů výztuží apod. 

[16] 

 

 

 

 Digitální posuvné 

měřítko [69] 

 Mostní krabicový 

průhyboměr [70] 
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 Průhyboměry mostní krabicové (systém Frič, Metra) 

Tyto snímače pracují na principu transformace svislého posunu na kruhový. Kruhová 

indikační stupnice je rozdělena na třicet dílů (jeden díl = 1 mm) a každý tento díl je 

rozdělen na deset dílků. Je tedy možné odečíst spolehlivě 1/10 mm a odhadem 0,02 až 

0,01 mm. Svislý posun je transformován na kruhový pomocí ocelového (invarového) 

drátu, který napínán nejčastěji ocelovým závažím. Hlavní využití našly tyto snímače při 

měření průhybů mostních konstrukcí. [16] 

 

 Číselníkové úchylkoměry 

Neboli indikátorové hodinky pracují na principu transformace posunu měřícího hrotu 

ozubeným soukolím na zvětšený pohyb ručičky indikátoru. Velká ručička indikátoru 

ukazuje setiny nebo tisíciny milimetru. Tyto snímače se nejčastěji vyrábějí v rozsahu 

měření 5 až 50 mm. Přesnost měření těchto snímačů je až 1 μm. Vzhledem k nutnosti 

umístění snímačů na pevné základně se nejčastěji používají na velkých konstrukcích a 

v laboratořích. [19] 

 

 

 

 Digitální 

číselníkový úchylkoměr 

[71] 

 Kruhový 

potenciometr 
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3.3 Elektrické snímače 

Tento typ snímačů transformuje délkové nebo úhlové změny veličiny na změny 

elektrických veličin, a to zejména odporu, indukčnosti, napětí apod. 

 

 Odporové snímače 

Neboli potenciometry pracují na principu posunutí jezdce po odporové dráze. Pokud 

se jezdec pohybuje po kruhové ose, jedná se o rotační potenciometr. Pokud se jezdec 

pohybuje lineárně, jedná se o posuvný potenciometr. Snímače mění hodnotu odporu 

vzhledem k poloze jezdce. Podle materiálu dráhy rozlišujeme potenciometry kovové 

(drátkové a vrstvové) a nekovové (uhlíkové, CP, keramické). Nejvyšší rozlišení (až 0,01 

%) mají potenciometry vrstvové. [23, 24] 

 

 Indukčnostní snímače 

Jedná se o snímače se širokým rozsahem snímání, od jednotek po stovky milimetrů. 

Pracují na principu změny indukčnosti cívky nebo soustavy cívek v závislosti na 

posunutí. Cívky snímačů jsou buď bez feromagnetického jádra, s neferomagnetickým 

nebo feromagnetickým jádrem. Tyto snímače jsou vždy připojeny ke zdroji střídavého 

napětí. [25, 26] 

Podle konstrukce lze indukční snímače rozdělit do následujících skupin: 

- Snímače s uzavřeným magnetickým obvodem 
- Snímače s otevřeným magnetickým obvodem 
- Snímače s potlačeným magnetickým obvodem  
- Snímače bez feromagnetika 

Podle způsobu zapojení snímače rozdělujeme na jednoduché, diferenční nebo 

transformátorové. 

  

 Indukčnostní 

snímač dráhy [72] 

 Kapacitní snímač 

dráhy [73] 
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 Kapacitní snímače 

Základem kapacitních snímačů je kondenzátor skládající se minimálně ze dvou 

elektrod (rovinné, válcové), z nichž je alespoň jedna pohyblivá. U těchto snímačů 

můžeme použít jednoduché nebo diferenciální uspořádání. Rozsah měření kapacitních 

snímačů je od jednotek micrometrů a po stovky milimetrů. Výhodou je možnost použití 

v silných magnetických polích a radioaktivním prostředí. [22, 23] 

Dělíme je do třech základních kategorií: 

- Snímače využívající změnu polohy elektrod 
- Snímače využívající změnu vzdálenosti elektrod 
- Snímače s proměnlivou tloušťkou nebo polohou dielektrika 

3.4 Optoelektronické snímače 

Tyto snímače při své funkci využívají šíření světelných paprsků. Největší výhodou 

těchto snímačů je bezkontaktní měření. Jsou odolné vůči rušivým vlivům, jako je 

například elektromagnetické pole. Další výhodou je velká opakovatelnost měření za 

sebou. Snímače jsou založené na principu odrazu vyslaného signálu od měřeného bodu. 

Podle principu, na kterém snímače pracují, je dělíme do následujících skupin: [27] 

 

 Využití triangulace 

Princip triangulace u těchto snímačů probíhá vysláním světelného paprsku 

z polovodičového laseru na cílový bod, od kterého se paprsek odrazí zpět a dopadne na 

vstupní čočku přijímače pod určitým úhlem. Tento úhel se poté vyhodnocuje jako 

vzdálenost cílového bodu od samotného snímače. Snímače většinou pracují na vlnové 

délce červeného světla (650–670 nm). Jako přijímač se používají CCD snímače. Rozsah 

měření těchto snímačů se pohybuje od 0,5 do 1000 mm. Přesnost měření se pohybuje 

kolem 0,5 %. [28] 

Nejčastěji se tyto snímače používají v oblasti automatizace ve výrobních procesech, 

zejména v oblasti automobilového průmyslu. Využití těchto snímačů pro sledování 

deformací by bylo možné spíše v laboratoři. 
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 Optický snímač 

[74] 

 Snímač Leuze 

OMS1 [75] 

 

 Měření založené na fázovém posuvu 

Jsou založeny na principu fázového posuvu mezi vyslanýma přijatým signálem 

(světelným paprskem). Modulační frekvence se nejčastěji pohybuje v rozmezí 10–60 

MHz. Tato metoda je vhodná pro měření velkých vzdáleností, až 170 m. U všech 

optických metod však obecně platí, že s rostoucí vzdáleností roste i jejich nepřesnost. 

Snímače pracující na principu fázového posuvu jsou nejčastěji využívány v logistice. 

Přesnost těchto snímačů je v řádech milimetrů, což je pro měření deformací nedostatečné. 

[29] 

 

 Snímače využívající šíření impulsů 

Jedná se o laserové dálkoměry, které jsou další alternativou pro měření deformací. 

Tyto snímače měří dobu průchodu světelného signálu k měřenému bodu (objektu). 

K vyslání signálu se většinou využívají laserové diody s vysokou rychlostí světla  

(3*108 m/s). Se snímači tohoto typu lze měřit vzdálenosti v řádech kilometrů. [25, 30] 

Tyto přístroje se používají spíše pro nenáročná měření. Jejich přesnost se pohybuje 

kolem 0,5 %, což je pro měření deformací nedostatečné. 

 
 

 Laserový dálkoměr 

Leica [76] 

 Totální stanice R10 

[77] 
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3.5 Geodetické metody 

Mezi nejčastěji využívané geodetické metody pro sledování deformací patří 

následující: 

 

 Trigonometrické měření 

Trigonometrické měření se nejčastěji provádí pomocí elektrooptických dálkoměrů 

(totální stanice). Tato metoda je založena na řešení trojúhelníku, kdy převýšení počítáme 

z délky a zenitového úhlu. Tato metoda je vhodná pro určování poloh nepřístupných bodů 

nebo k určování převýšení na velké vzdálenosti, kdy se ale musí počítat s vlivem refrakce 

a zakřivení země. [31, 37] 

Nejčastěji metoda trigonometrického měření poslouží k ověření celkových deformací 

konstrukce. Přesnost měření se pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,01 mm.  

 

 Optická nivelace 

Jednou z tradičních metod měření svislých deformací je optická nivelace. Ve většině 

případů se provádí nivelace ze středu. Základním principem je optické odečítání ze 

stupnice na nivelační lati. Nivelační přístroj je upevněn na stativu a pomocí kompenzátoru 

vyrovnán, tak aby osa přístroje při otáčení zůstala svislá. [32, 33] 

Běžné stavební nivelační přístroje mají dvacetinásobné přiblížení, záměra se tedy 

pohybuje do 25 m. Bohužel jsou tyto přístroje díky malé přesnosti nedostačující.  

 

 

 

 Sada pro optickou 

nivelaci [78] 

 

 Nivelační přístroj 

pro velmi přesnou 

nivelaci Zeiss Ni 004 [79] 
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 Velmi přesná nivelace 

Pro měření deformací jsou využitelné velmi přesné nivelační přístroje, které mají až 

44násobné přiblížení a přesnost do 0,3 mm (střední jednotková kilometrová chyba 

obousměrné nivelace). Nivelace se provádí vždy dvakrát, tam a zpět. Používají se dvě 

nivelační latě, jednotlivé sestavy se rozměřují s přesností na 0,1 m.  

Pro velmi přesnou nivelaci se používají latě délky 1,8 m a 3,0 m s invarovou stupnicí.  

Latě jsou dále vybaveny opěrkami a krabicovou libelou pro stabilní postavení. Během 

měření se přístroj chrání před slunečními paprsky. Délka jedné záměry by neměla 

přesáhnout 40 m. [34-36] 

3.6 Hydrostatické metody 

Jedná se o hydrostatickou nivelaci, která pro určení převýšení mezi dvěma body 

využívá fyzikální vlastnosti kapaliny umístěné ve dvou od sebe vzdálených spojitých 

nádobách. V hydrostatické nivelaci platí Archimédův a Pascalův zákon. Nejpoužívanější 

variantou ve stavebnictví je hadicová vodováha, tzv. „šlaufka“. [38] 

Pro kapalinu v klidu u hydrostatické aparatury platí Bernoulliho rovnice rovnováhy: 

p1 + ρ1· g1· h1 = p2 + ρ2· g2· h2 

Kde:  p tlak v nádobách 

   hustoty kapalin v nádobách 

  h relativní výšky hladin v nádobách 

  g tíhové zrychlení 

 

Pokud p1 = p2, 1 = 2, bude výška hladin kapaliny v nádobách tvořit společnou 

rovinu. Pak je hledaný výškový rozdíl rozdílem relativních výšek hladin v nádobách. 

 

 

 Hadicová 

vodováha [80] 

 Elektronická 

hadicová vodováha [81] 



19 

 

Výšku hladiny kapaliny lze měřit elektronicky nebo opticky pomocí mikrometru, 

přičemž dotyk hrotu s hladinou pozorujeme vizuálně, pomocí světelné signalizace nebo 

elektronickou registrací. Čtení se provádí s přesností 0,01 mm, při eliminaci 

systematických chyb můžeme dosáhnout přesnosti 0,05-0,1 mm. Měření se provádí 

dvakrát, přičemž se při druhém měření ve sledovaných bodech vymění nádoby. 

Maximální vzdálenost bodů by neměla překročit 30 m. [39-41] 

Současnými přístroji lze dosáhnout přesnosti 0,003 až 0,01 mm. 

3.7 Tenzometrické snímače 

Tenzometrie je specifická metoda nepřímého měření poměrného přetvoření materiálu 

využívající platnosti Hookova zákona, který napětí definuje jako součin modulu pružnosti a 

poměrné deformace ve směru působení napětí (při jednoosé napjatosti).  

Tenzometrické snímače se dělí do několika skupin podle principu, na kterém pracují. 

- Mechanické 

- Optické 

- Strunové 

- Odporové 

3.7.1 Mechanické tenzometry 

Mechanický tenzometr je tvořen dvěma profilovanými plechovými nosníky. Jejich 

přesně paralelní pohyb je zajištěn plochými pružinami. Každý nosník je na jednom konci 

opatřen břitem. Přiložením břitů k materiálu se vymezí měřicí základna. Jeden nosník 

nese držák úchylkoměru, druhý nese opěrku pro úchylkoměr. Deformuje-li se materiál 

pod tenzometrem působením zatížení, změní se i celková vzdálenost dotykových břitů. 

Tato změna se přenese pohybem nosníků k úchylkoměru, kde se projeví jako změna čtení. 

[16] 
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 Schéma 

mechanického 

tenzometru [16] 

 Optický tenzometr 

HBM [82] 

 

3.7.2 Optické tenzometry 

Mezi výhody těchto snímačů patří možnost použití v oblastech elektromagnetických 

polí a ve výbušných prostředích. Jejich rozlišovací schopnost je až 1 µm/m. Nevýhodou 

je finanční náročnost, kterou zapříčiňuje nutnost použití speciální elektroniky a teplotní 

závislost snímačů.  

Optické snímače se dělí do několika skupin.  

 

 Intenziometrické 

U těchto senzorů je deformace závislá na změně intenzity světelného záření 

procházejícího víemódovým optickým vláknem.  

 

 Interferomtické  

Měřená veličina vyvolá změnu ve fázi měřené světelné vlny procházející 

jednomódovým vláknem. 

 

 Spektrometrické  

Tyto snímače v sobě mají umístěny referenční značky, jejichž vzdálenost se měří před 

a následně při namáhání. Deformace se pak vypočítá z poměru změny délky a původní 

délky mezi značkami. Referenční značky jsou uspořádány do souvislého mřížkového 

vzoru. Odrazivá mřížka (Braggova mřížka) je ve vláknu vytvořena nakreslením, rytím, 

fotografickým tištěním nebo leptáním. 
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 Polarimetrické a modalmetrické  

 Při měření je zapotřebí dvou vzorků s mřížkami, jeden testovací a druhý referenční. 

Rozptylový „Moiré“ efekt je útvar střídajících se tmavých a světlých pruhů, který vznikne 

při porovnání deformované a referenční mřížky. [42-44] 

3.7.3 Strunové tenzometry 

Strunové tenzometry při měření využívají změny vlastního kmitočtu ocelové struny, 

která je napnuta mezi dvěma pevnými body. Struna je chráněna ocelovou trubičkou, 

pohyblivou v koncových bodech. Ve středu snímače je umístěna budící/snímací cívka. 

Harmonického kmitání struny je docíleno působením statického magnetického pole nebo 

stejnosměrným posuvem budícího proudu cívky.  

Strunové tenzometry se nejčastěji používají ve stavebnictví pro monitoring 

statického stavu konstrukcí, a to zejména mostních konstrukcí a vodních děl. Aplikace 

snímačů se provádí buď na povrch, nebo přímo do konstrukce. Hlavní výhodou těchto 

snímačů je jejich vysoká mechanická odolnost, a přitom vysoká citlivost na měřenou 

veličinu a také časová stálost. Proto se používají na takových místech, kde není možná 

jejich výměna v případě poruchy. [16] 

 

 

 Strunový tenzometr [83] 

3.7.4 Odporové tenzometry 

Odporové tenzometry se vyrábějí v mnoha provedeních. Liší se jak typem, velikostí, 

tak počtem měřících mřížek. Při výběru vhodného tenzometru se pak přihlíží zejména k 

délce a tvaru měřící mřížky, druhu uložení měřící mřížky a druhu pájecích kontaktů.  

Volba délky měřící mřížky závisí na homogenitě pole napětí. Tenzometry se běžně 

vyrábí s délkou měřící základny od 0,6 mm po 150 mm. Pro měření homogenního pole 
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napětí se běžně používají tenzometry s délkou měřící základny 3–6 mm. Pro měření 

nehomogenního pole napětí záleží, jestli chceme měřit střední hodnoty napětí nebo jeho 

lokální maxima. U betonu, kde chceme měřit převážně střední hodnoty napětí, se 

doporučuje používat délku měřící základny nejméně pětinásobku největšího zrna 

použitého kameniva.  

Citlivost tenzometru závisí na relativním prodloužení, tj. na přetvoření, a ne na 

absolutním prodloužení. 

Pro výrobu odporových tenzometrů se používají různé materiály, jako je kovový 

drátek, polovodičové vlákno nebo napařená vrstva. Podle toho jsou rozděleny do dvou 

základních skupin na kovové a polovodičové tenzometry. [17, 47] 

  

 Příklady 

tenzometrů s jednou 

měřící mřížkou [84] 

 Tenzometrické 

řetězce [85] 

 

 

Pro měření gradientů napětí se používají vícenásobné tenzometry. Tenzometrické 

řetězce s růžicemi nebo s kříži obvykle obsahují 10 měřících mřížek nebo 5 skupin se 

třemi měřícími mřížkami. Na konci každého řetězce bývá samostatná mřížka stejného 

typu, která slouží jako kompenzační nebo doplňující. [15] 

 

Při měření rovinné napjatosti se využívá tenzometrických křížů nebo růžic, které jsou 

schopny měřit napětí v různých směrech. Při známých směrech hlavních napětí se 

používají tenzometry ve tvaru kříže se dvěma nezávislými mřížkami v úhlu 90°.  

Podle vzájemné orientace měřících základen jsou označovány nejčastěji používané 

tenzometrické kříže, a to X, L, T a V. [18] 



23 

 

 

 

 Tenzometrické 

kříže [86] 

 Tenzometrické 

růžice [87] 

 

V případech, kdy neznáme směr hlavních napětí, je zapotřebí deformace měřit 

nejméně ve třech nezávislých směrech. Pro tyto účely slouží tenzometrické růžice.  

Nejčastěji používané jsou dva typy, které se od sebe liší úhlovým natočením 

jednotlivých měřících základen, a to 0°/45°/90/135° nebo 0°/60°/120°. [17,18] 

Odporové tenzometry patří mezi nerozšířenější snímače používané v praxi. Vyznačují 

se zejména svou vysokou přesností. Jejich princip je založen na nepřímém měření 

poměrné deformace v daném místě (prvku) konstrukce.  

Měřící mřížka tenzometru o známém elektrickém odporu se mechanicky připevní na 

zkoumanou konstrukci (lepení, přivaření). Konstrukce se pod aplikovaným zatížením 

deformuje a s ní se deformuje i mřížka odporového tenzometru, která úměrně velikosti 

deformace mění svůj elektrický odpor. Jinak řečeno, změna délky metalické mřížky 

způsobuje změnu odporu snímače. [15, 47] 

 

Kovové tenzometry 

Jedna z hlavních skupin odporových tenzometrů jsou kovové, které dále dělíme podle 

provedení kovové měřící mřížky na drátkové a foliové. 

 

a) Drátkové 

Tyto tenzometry patří mezi nejstarší tenzometrické snímače vůbec. Jejich počátky 

byly zaznamenány ve 40. letech minulého století v Americe. Jak již název napovídá, u 

těchto tenzometrů je měřící mřížka vytvořená z drátku z vodivého materiálu jako je 

například chrom, nikl nebo platina. Jejich využití najdeme při sledování gradientů napětí, 
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reziduálních napětí, při sledování dynamického namáhání nebo jako vysokoteplotní 

snímače.  

Podle typu aplikace je rozdělujeme na příložné nebo lepené. Jejich hlavní výhodou je 

veliký sortiment a příznivá cena. [45, 46] 

 

b) Foliové tenzometry 

Jedná se o dnes nejpoužívanější kovové tenzometry. Tento typ tenzometrů byl na trh 

uveden v roce 1952. Měřící mřížka je tvořena folií s tloušťkou od 5 do 20 μm, její tvar je 

zhotoven leptáním. Mřížka je přilepena k podložce tvořené například z fenolových filmů 

vyztužených sklenými vlákny nebo polyamidu. Nakonec je na měřící mřížku nanesena 

krycí vrstva tloušťky cca 30 μm. 

Díky technologii výroby lze vyrobit takřka libovolný tvar měřící mřížky, která je 

nejčastěji tvořena ze slitin Cu55Ni45 nebo Ni80Cr20. Klidový odpor těchto snímačů bývá 

nejčastěji 100, 120, 350, 700 a 1000 Ω. Tyto tenzometry lze oproti drátkovým zatěžovat 

větším napájecím napětím, a tím pádem lze zvýšit výstupní signál. Životnost snímačů je 

obvykle přes 10 miliónů cyklů. Nevýhody nastávají při výrobě snímačů malých rozměrů, 

kde se nepříznivě projevují některé charakteristiky jako je creep a hystereze. [17, 47] 

 

 

 

 Foliový tenzometr 

[88] 

 

 Polovodičový 

tenzometr s podložkou 

[89] 

 

c) Vrstvové 

Vrstvové tenzometry se používají ve speciálních aplikacích. K jejich výrobě se 

používá katodové rozprašování nebo napařování ve vakuu.  
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V případě katodového rozprašování se nanášený materiál použije jako katoda a 

pomocí výboje v prostředí inertního plynu (argonu, xenonu) ulpí na měřeném povrchu 

tělesa, který tvoří anodu. 

Při použití metody napařování ve vakuu dochází k ulpívání nanášeného materiálu na 

tělese kondenzací nasycených par za dané teploty. Tyto tenzometry se uplatňují zejména 

při výrobě snímačů tlaku. [17,18] 

 

Polovodičové tenzometry 

Další skupinou odporových tenzometrů jsou polovodičové tenzometry. Jak již název 

napovídá, jejich princip je založen na jevu piezorezistance, který byl objeven v USA roku 

1954 panem C.S. Smithem. Tento jev je založen na změně elektrického odporu 

v závislosti na deformaci polovodičového krystalu, nejčastěji křemíku. Klidový odpor 

těchto snímačů bývá nejčastěji 120 nebo 350 Ω. Mezi výhody těchto snímačů patří vysoká 

životnost, vysoká stabilita měření a odolnost proti dynamickému namáhání. 

Polovodičové tenzometry dělíme na monokrystalické a polykrystalické. K předním 

výrobcům těchto snímačů v ČR patří společnost VTS Zlín. [48, 49] 

3.7.5 Faktory ovlivňující měření  

 Creep  

V české literatuře se tento jev nazývá tečení. Dochází k němu při dlouhodobém 

vystavení měřeného objektu konstantnímu statickému zatížení, kdy v průběhu času dojde 

k poklesu měřené veličiny. Na velikosti creepu mají nejvýznamnější vliv materiál 

podložky snímače a použité lepidlo. Tomuto jevu jsou nejvíce náchylné tenzometry 

s krátkou měřící mřížkou. [15] 

 

 Vlhkost 

Mezi faktory ovlivňující měření patří také vlhkost. Při změně vlhkosti dochází ke 

změně izolačního odporu mezi tenzometrem a měřícím místem, což vede k chybnému 

měření. Vlhkost může dále způsobit změny vlastnosti lepidla nebo korozi měřící mřížky. 

Těmto nežádoucím vlivům lze předejít použitím vhodných a kvalitních ochranných 

prostředků včetně dodržení předepsaných aplikačních postupů. [47] 
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 Teplota 

Dalším faktorem ovlivňující měření je i teplota. Pokud se při konstantním zatížení 

změní teplota měřeného objektu, dojde ke změně odporu. Je to způsobeno v důsledku 

odlišných teplotních roztažností materiálu měřící mřížky a samotné měřené konstrukce. 

Tento jev lze eliminovat buď použitím samo-kompenzovaných tenzometrů, nebo spolu 

s aktivním tenzometrem použít další (kompenzační) snímač stejného typu, který bude na 

totožném materiálu jako aktivní snímač, ale nebude vystaven vlivu zatížení. [18] 

 

 Napájecí napětí 

Jak již bylo zmíněno, změny teploty nepříznivě ovlivňují vlastnosti tenzometru. Proto 

se u tenzometrů musí brát zřetel na velikost a stálost napájecího napětí. Pokud se totiž 

během měření změní napájecí napětí, změní se i jeho proudová zátěž, a ta má za následek 

ohřátí samotného tenzometru. U tenzometrů s malými příčnými průřezy to může vézt 

k deformaci podložky, a to následně ke creepu a nestabilitě nulového bodu. Vzhledem 

k těmto aspektů výrobce vždy uvádí hodnotu maximálního vstupního napětí. [15] 

3.8 Snímače pro měření teploty 

Vzhledem k výše zmíněným faktorům ovlivňující měření odporovými tenzometry je 

při monitorování konstrukce nezbytné sledovat také její teplotu. Snímače dělíme podle 

metody snímání a principu, na kterém pracují. [53] 

 

Snímače kontaktní: 

- Dilatační 

- Elektrické 

- Tlakové 

- Speciální  

Snímače bezkontaktní: 

- Monochromatické pyrometry 

- Pásmové pyrometry 

- Radiační pyrometry 
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S ohledem na zaměření této práce zde rozeberu pouze skupinu elektrických snímačů 

teploty. 

U elektrických snímačů teploty dochází k převodu měřené elektrické veličiny na 

teplotu pomocí převodníku a vyhodnocovací jednotky. Podle funkčního principu dále 

elektrické snímače teploty dělíme do třech hlavních skupin. 

3.8.1 Termoelektrické snímače 

Tyto snímače k měření využívají Seebeckův efekt přeměny teplotního gradientu na 

elektrické napětí. Jedná se termoelektrické články v podobě dvou vodičů, z nichž každý 

tvoří jeden z článků. Pro každý teplotní rozsah je jiné materiálové složení, tak aby 

v daném teplotním rozsahu bylo dosaženo maximálně možného lineárního průběhu.  

V praxi se tyto snímače nazývají termočlánky. V tabulce níže jsou uvedena označení, 

materiálové složení a teplotní rozsah nejběžnějších termočlánků. [50] 

Tab. 1 Druhy termočlánků a jejich charakteristiky 

 Označení termočlánku 

J K T E S B 

Slitina vodiče (+) Fe Ni-Cr Cu Ni-Cr Pt-10%Rh Pt-30%Rh 

Slitina vodiče (-) Cu-Ni Ni-Al Cu-Ni Cu-Ni Pt Pt-6%Rh 

Teplotní rozsah [°C] 0 až 750 -200 až 1250 -200 až 350 -200 až 900 0 až 1450 0 až 1700 

 

 
 

 Příklad 

termočlánku typu K [90] 

 Příklad teplotního 

čidla Pt100 [91] 

3.8.2 Odporové kovové snímače 

Pracují na principu změny elektrického odporu kovu v závislosti na teplotě. K výrobě 

těchto snímačů se nejčastěji používá platina, která má vysokou čistotu materiálu (99,9 

%), chemickou netečnost, časovou stálost a vysokou teplotu tavení. Mezi další používané 

materiály patří nikl a měď. Vyrábí se buď jako vinutá čidla, kdy je odporový drátek 
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spirálově otočený kolem podložky a zatavený například do keramiky nebo jako vrstvové 

čidlo, kdy je vrstva Pt, Ni nanesena na nosné destičce z korundové keramiky. K nanášení 

vrstvy rezistoru se používají různé metody, jako například napařování, sítotisk apod. 

V tabulce níže jsou uvedené základní charakteristiky těchto snímačů. [51] 

Tab. 2 Druhy kovových snímačů a jejich charakteristiky 

  

Materiál snímače 

Pt Ni Cu 

Základní odpor R0 100 100 100 

Poměr odporů R100/R0 1,385 1,618 1,426 

Měřící rozsah [°C] -200 až 850 -60 až 250 -200 až 200 

3.8.3 Odporové polovodičové snímače 

Polovodičové snímače teploty dělíme do dvou základních skupin na monokrystalické 

a polykrystalické.  

Monokrystalická čidla se obvykle vyrábí z křemíku. Jejich pracovní princip je 

založený na teplotní závislosti volt-ampérové charakteristiky P-N přechodu. Tyto 

snímače mají omezený rozsah použití v rozmezí -50 až 150°C. Jejich výhodou je velmi 

příznivá cena. [52] 

Polykrystalická čidla nebo také termistory dělíme na pozistory (PTC) a negastory 

(NTC). K výrobě těchto snímačů se využívá práškové technologie ze směsi oxidů kovů 

jako například Fe2O3+TiO2. Jejich teplotní rozsah použitelnosti je -50 až 200 °C, 

respektive -250 až 1000 °C u speciálních typů. U termistorů má závislost odporu na 

teplotě exponenciální průběh. [53] 

 

 

 Příklad NTC snímače [92] 
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4 DLOUHODOBÝ MONITORING STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

Dlouhodobé sledování stavebních konstrukcí je v dnešní době již celkem běžnou praxí 

zejména u mostních objektů. Nejčastěji sledujeme působení vnějších vlivů (zatížení, 

teplota) a jejich účinků (deformace, poměrná přetvoření, kmitání, rozvoj trhlin apod.) na 

konstrukci. 

Monitoring má většinou za cíl ověřit statické a dynamické chování reálné konstrukce 

s predikcí uvažovanou při statických výpočtech a prokázat její spolehlivost. Monitoring 

konstrukce je rozdělen do několika etap, z nichž první je návrh a rozmístění čidel 

měřícího systému, případné provedení statické či dynamické zatěžovací zkoušky a 

vyhodnocení získaných údajů. 

Při návrhu monitorovacího systému je třeba pečlivě volit umístění a počet čidel 

(ideálně ve spolupráci s projektantem), tak abychom dosáhli co možná 

nejkomplexnějšího obrazu o chování dané konstrukce. Proto je dobré při návrhu sytému 

vycházet z kvalitně provedeného stavebně-technického průzkumu (v případě existující 

konstrukce).  

Dnes se čím dál častěji setkáváme se sledováním stavebních konstrukcí již během 

jejich realizace. Tyto diagnostiky mají za cíl zjistit namáhání v kritických průřezech, 

skutečné deformace způsobené smrštěním betonu apod. Ze získaných údajů lze následně 

zkvalitnit návrh dalších etap výstavby nebo eliminovat některé deformace. 

Mezi nejčastěji sledované veličiny patří například teplota nebo poměrné přetvoření, 

které sledujeme za pomoci tenzometrů (strunové, odporové). Monitoruje se také rozvoj 

či šířka trhlin, a to za pomoci různých snímačů pohybu. Dále sledujeme deformace 

konstrukce nebo její dílčí části jako je průhyb, naklonění či pootočení. [54-56] 

  

4.1 Most „Oskar“ 

Most leží v km 80,93 na železniční trati Hohenau – Přerov. Most tvoří dvě stejné 

mostovky v podobě síťovaného oblouku s dolní ortotropní mostovkou. Z důvodu redukce 

napjatosti kolejnic je u tohoto mostu použit progresivní systém řízení dilatace kolejnic 

(SŘDM). Sledování této mostní konstrukce bylo naplánováno na 4 roky se čtvrtletním 

vyhodnocením naměřených hodnot. 
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 Most Oskar na trati Hohenau – Přerov [93] 

 

Pro monitorování napjatosti v konstrukci a napjatosti kolejnic jsou použity odporové 

tenzometry HBM 10/120 LY1. U sledování napjatosti kolejnic se zohledňuje vliv rozdílné 

teplotní roztažnosti osazením dalšího tenzometru na kompenzační kolejnici. Relativní 

posuny kolej – most jsou měřeny indukčními snímači dráhy Megatron ISD T50 – K2405. 

Posuny v ložiscích jsou sledovány potenciometrickými snímači dráhy Megatron MSLP 

100 D5K 1M5. K vyhodnocení vlastní frekvence konstrukce jsou osazeny snímače 

zrychlení ADXL 326. Dále je sledována teplota konstrukce pomocí odporových čidel 

teploty Pt100. Data ze všech snímačů vyhodnocuje ústředna EMS – DV 803. [57]  

 

 Tenzometr 

kolejnice [57] 

 Indukční snímač 

dráhy [57] 

4.2 Dálniční most SO 401 

Jedná se o spřažený ocelobetonový most o 8 polích. Příčný řez se skládá ze dvou 

ocelových svařovaných truhlíků, které jsou prostřednictvím horních pásů spřaženy se ŽB 

deskou. Most se nachází na trase Mosty u Jablunkova – Svrčinovec (SR). 
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U tohoto mostního objektu byla sledována dynamická odezva konstrukce pomocí 

odporových tenzometrů firmy HBM, umístěných na několika sledovaných místech 

konstrukce. Rozmístění je znázorněno na obrázku níže. 

 

 Schéma rozmístění tenzometrů [60] 

 

Pro sledování dlouhodobé odezvy zatížení mostního objektu byly použity 

specializované přístroje RISTRON a DATREQ. Výhodou těchto systémů je potřebná 

kapacita paměti pro zaznamenání velkého množství zatěžovacích cyklů (až 232 cyklů ve 

třídě). Dále mají zmíněné přístroje minimální spotřebu energie, což dovoluje dlouhodobý 

provoz bez nutnosti jejich obsluhy. Zaznamenaná data jsou uchována i v případě výpadku 

napájecího napětí. Digitalizovaná data jsou vyhodnocována metodou Rain-flow a 

následně ukládána do paměti. [60] 

 

 

 Ukázka výstupu měření ze systému RISTON [60] 
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4.3 Estakáda přes Masarykovo nádraží 

Jedná se o most převádějící čtyřkolejnou železniční trať na trase Praha hlavní nádraží 

– Libeň. Nosnou konstrukci mostu tvoří komůrkový betonový předpjatý spojitý nosník o 

12 polích, s průběžným kolejovým ložem. Celková délka přemostění je 439 m. [58] 

 

 

 Estakáda přes Masarykovo nádraží [94] 

 

U této konstrukce bylo dodavatelem zahájeno monitorování již během výstavby, na 

které bylo možné navázat. V rámci monitoringu této konstrukce byly měřeny teploty 

betonu, posun ložisek, lokální deformace konstrukce, namáhání mostní přepážky a změny 

sil v kabelech kotvící nosnou konstrukci k opěře.  

Získaná data posloužila zejména pro návrh dalších železničních mostů nebo jako 

podklad k návrhu speciálních ložisek a způsobu kotvení mostovky. [59] 

4.4 Most „Gagarin“ 

Jedná se o ŽB předpjatý železniční most o 5 polích z roku 1961, který se nachází v 

5,872 km na trati Český Těšín – Ostrava Kunčice. Během plánované rekonstrukce došlo 

k zesílení původní předpjaté konstrukce spřaženou deskou ve tvaru koryta s průběžným 

štěrkovým ložem a dodatečným předpětím volnými kabely.  
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 Most Gagarin na trati Český Těšín – Ostrava Kunčice [62] 

 

Po celou dobu rekonstrukce byl most sledován měřícím systémem obsahujícím 36 

strunových tenzometrů. Tenzometry byly umístěny ve dvou polích, tak aby bylo dosaženo 

vyšší spolehlivosti měřených údajů. Snímače byly osazeny jak na povrch původní nosné 

ŽB konstrukce, tak do betonu nového spřaženého ŽB koryta. Dále byly měřeny teploty 

konstrukce a předpínací síly v kabelech pomocí magnetoelastických snímačů. Veškerá 

data ze snímačů jsou pak zaznamenávána měřící ústřednou a pomocí GSM modulu 

zasílána k vyhodnocení do laboratoře. Instalovaný měřící systém byl využíván již během 

rekonstrukce, dále při ověřovací zatěžovací zkoušce a bude sloužit k dlouhodobému 

monitoringu chování konstrukce během jejího užívání. 

Mostní konstrukce byla dále sledována geodetickým měřením technologií velmi 

přesné nivelace s využitím elektronického nivelačního přístroje Leica DNA03. 

[61, 62] 

 

 Dlouhodobý vývoj změn napětí na horních přírubách nosníků 

[61] 

4.5 Most přes Odru a Antošovická jezera 

Jedná se o spojitý monolitický dvou-komorový nosník o 14 polích a celkovou délku 

605,6 m. Hlavní pole jsou zavěšena na ocelobetonovém pylonu vysokém 48,6 m. V rámci 
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dlouhodobého sledování mostní konstrukce byla osazena čidla pro měření poměrných 

přetvoření a teploty betonu, vlhkosti vzduchu apod. 

 

 

 Zavěšený most přes Odru a Antošovické jezero [65] 

 

Přetvoření betonu mostní konstrukce je sledováno v osmi řezech pomocí 96 

strunových tenzometrů TES/5,5/T. V podélném směru jsou osazeny vždy 3 tenzometry 

ve spodní desce a 5 tenzometrů v desce horní. Ve vybraných řezech je pak měřeno i 

poměrné přetvoření betonu v příčném směru a ve střední desce. Dále jsou tenzometry 

osazeny v pylonu, kde sledují svislé přetvoření. [65-67] 

 

 

 Umístění strunových tenzometrů k výztuži [66] 
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4.6 Tunelové ostění metra 

Pro sledování přetváření tunelového ostění metra byla vybrána trasa Holešovice – 

Vltavská, kolej 2 ve staničení 18,725 km. Měřící systém je zaměřený na bezdrátové 

měření a přenos dat. Systém sleduje přetváření tunelového ostění pomocí měření 

konvergence a náklonů. Dále se měřící systém zaměřuje na sledování mikrotrhlin, a to 

pomocí strunových trhlinoměrů Gekon 4420, tak pomocí vyvíjených snímačů MEMS, 

které pracují na principu strunových snímačů. Snímače MEMS jsou umístěné přímo na 

trhlině. Jedná se o mikro snímače ze základnou měřícího prvku asi 0,4 mm. Přetvoření 

přenesená na destičku vyvolají posun rezonančních frekvencí jednotlivých snímačů. 

 

 Princip osazení snímače MEMS a trhlinoměru Gekon [63] 

 

  Trhlinoměr Gekon je osazen na dvou ocelových trnech a trhlinu přemosťuje. 

Bezdrátový sběr dat od jednotlivých čidel systému probíhá na platformě ZigBee, která 

funguje na čipech Intel. Shromážděná data jsou odesílána prostřednictvím GSM modulu 

k vyhodnocení. [63, 64] 

 

 

 Zapojení trhlinoměrů a mikrosnímačů MEMS [63] 
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5 AKTIVNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM 

Aktivní monitorovací systém je schopný v reálném čase sledovat a vyhodnocovat 

působení vnějších vlivů a jejich účinků na konstrukci. Jedná se například o zatížení 

sněhem, větrem, teplotou apod.  

Požadavek na instalaci takového systému ve většině případů vyvstane u starších 

konstrukcí, které dnes již nesplňují požadavky evropských norem na spolehlivost. V 

takových případech se přistupuje k provozu konstrukce v tzv. režimu řízení rizik, který 

umožňuje norma. V tomto případě se jedná o ČSN 73 2604 – Ocelové konstrukce – 

Kontrola a údržba ocelových konstrukcí, která přesně definuje situace a podmínky, při 

kterých je možné konstrukci provozovat i bez provedení nákladných konstrukčních 

opatření, přesto že nevyhovuje dle statického výpočtu provedeného v souladu s ČSN EN 

1990 (73 0002) - Zásady navrhování konstrukcí. Norma doslovně uvádí, že pokud 

konstrukce nelze s vynaložením přiměřených nákladů konvenčně zesílit, je další 

alternativní řešení provoz konstrukce v tzv. režimu řízení rizik. Jedná se zejména o 

monitoring konstrukce a zatížení na ni působící, tak aby bylo možné identifikovat stav 

konstrukce, kdy přestává být spolehlivá a je tedy nutno provézt náležitá opatření (omezení 

provozu, odklizení sněhu apod.) 

Nejčastěji se monitoruje zatížení, a to buď přímo (hmotnost sněhu, rychlost větru 

apod.) nebo nepřímo (průhyb, přetvoření jednotlivých prvků, šířka trhlin apod.) tedy 

odezvu konstrukce na působící zatížení. Ideální je však měřit jak zatížení, tak i odezvu 

konstrukce. Vždy je zapotřebí navrhnout a instalovat monitorovací systém upravený 

individuálně dle potřeb dané konstrukce. Dále je potřeba mít k dispozici odpovídající 

verifikovaný matematický model konstrukce, se kterým jsou porovnávány naměřené 

hodnoty. [10-12] 

5.1 Zájmová konstrukce 

Jako vhodná konstrukce pro instalaci aktivního monitorovacího systému byla vybrána 

prostorová příhradová střešní deska v podobě zastřešení bývalého pavilonu „D“ v areálu 

BVV. Tato stavba byla navržena a realizována v 70. letech minulého století. Na jejím 

návrhu se podíleli Zdeněk Denk, Zdeněk Lang a Jaroslav Šmerek. Jednalo se o budovu 

s ŽB konstrukcí, s celoprosklenou fasádou a vyvýšenou terasou. V suterénu se původně 

nacházela restaurace, sklady a technické zázemí. V jižní části se nacházela galerie a 



37 

 

administrativní zázemí. V areálu BVV to byl první pavilon vybavený centrální 

klimatizací. [68] 

Jedná se o lehkou ocelovou velko-rozponovou konstrukci s plošnou hmotností nižší 

než 100 kg/m2. U těchto konstrukcí byly již při návrhu maximálně optimalizovány z 

hlediska ekonomického využití použitého materiálu. Z tohoto důvodu vznikaly různé, v 

některých případech velmi složité prostorové konstrukční celky. Statické návrhy 

konstrukcí byly často prováděny na hranici využitelnosti průřezů pro zatížení definované 

v normách platných v době návrhu konstrukce. [11] 

 

 

 Budova pavilonu „D“ v areálu BVV před rekonstrukcí [95] 

 

Změna intenzity zatížení s sebou v některých případech nese nutnost statického 

přepočtu existující konstrukce, a to plně v souladu s platnou normou pro hodnocení 

stávajících konstrukcí ČSN ISO 13822.  

Je více než pravděpodobné, že ve většině posuzovaných případů jsou zatížení určená 

dle v současnosti platných norem vyšší a rovněž součinitele zatížení a kombinační 

součinitele jsou odlišné a vedoucí k vyšší bezpečnosti stavby (v běžném případě 

předpokládané životnosti stavby 50 let). Po provedení statického přepočtu stávající 

konstrukce téměř vždy dochází k situaci, kdy svislá zatížení (sníh, další užitné zatížení 

apod.), která konstrukce střechy spolehlivě přenese, jsou nižší, než předpokládal původní 

návrh v době návrhu konstrukce. [10] 
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 VIDA! science centrum – pavilion “D” po rekonstrukci [96] 

 

Provedené statické analýzy prokázaly, že konstrukce nevyhovuje na zvýšené nároky 

zmiňované normy [3] na množství sněhu, které musí být schopna unést. Z tohoto důvodu 

vyplynula nutnost nalézt vhodná opatření pro splnění míry spolehlivosti. První možností 

bylo zesílení střešní konstrukce konvenčním způsobem, což by bylo finančně velmi 

nákladné. Proto bylo rozhodnuto o využití systému aktivního monitoringu rizik při 

provozu konstrukce. [11] 

Ze statického hlediska se jedná o příhradovou soustavu prutů ležících ve více 

rovinách. Jde tedy o složitý systém, kde předem nelze definovat jeho kritická místa. 

K tomu je zapotřebí podrobného výpočtu, kde je nutné zohlednit i skutečné provedení 

konstrukce, její údržbu a případně i historii zatěžování. [12] 

 

 

 Pohled v rovině střešní konstrukce pavilonu „D“ 
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Jedná se o desku s půdorysným rozměrem 108 x 46,5 m, která je podporována 8 

vnitřními sloupy s osovou vzdáleností 30 m v obou směrech. V příčném směru deska 

přesahuje osu nosných sloupů o 8,25 m a ve směru podélném pak 8,25 m a 9,75 m, viz 

Obr. 61 v příloze P1.  

Samotná příhradová střešní deska je pak seskládána z jehlanů (čtyřstěnů), které byly 

předem svařeny z ocelových trubek různých dimenzí. Jednotlivé prvky jsou pospojovány 

prostřednictvím šroubových spojů (styčníků) viz Obr. 42. Osová vzdálenost horní a 

spodní roviny střešní konstrukce je 2,4 m. Horní úroveň střešní konstrukce je 18,3 m nad 

úrovní podlahy budovy. Střešní plášť svou konstrukcí tvoří mírný sklon ploché střechy. 

[10] 

 

 

 Šroubový spoj styčníku střední roviny  

5.2 Návrh aktivního monitorovacího systému 

Provedený statický posudek konstrukce ukázal, že dle aktuálně platných norem [3] 

není střešní konstrukce schopná s požadovanou mírou spolehlivosti vyhovět daným 

klimatickým zatížením. Musí se tedy stanovit limitní hodnota zatížení sněhem, kterou je 

konstrukce s požadovanou mírou spolehlivosti schopna přenést a navrhnout měřící 

systém, který bude schopný tuto hodnotu zatížení hlídat. [12] 
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V principu se jedná o soubor měřících čidel umístěných v kritických místech střešní 

konstrukce napojených na měřící ústřednu se speciálním softwarem. Měřené hodnoty 

jsou v reálném čase kontinuálně porovnávány s limitními hodnotami odpovídajících 

veličin stanovených na verifikovaném matematickém modelu střešní konstrukce. Tím je 

dosaženo sledování aktuálního stavu konstrukce střechy. Pokud dojde k překročení 

předem definované tíhy sněhu, kterou je konstrukce schopná bezpečně přenést, systém 

sám situaci vyhodnotí a informuje příslušného správce objektu. Ten je povinen odstranit 

nebezpečné množství sněhu ze střechy. Aby při odklízení sněhu nedošlo k lokálnímu 

přetížení střešní konstrukce, je vypracován detailní postup odklízení sněhu. [11] 

5.3 Sledované charakteristiky a rozmístění čidel 

Při stanovování počtu a polohy měřících bodů se vycházelo ze statických posudků 

(kritická místa) a zároveň se přihlíželo potřebám stavby jako takové (rozvody VZT, 

elektro atd.) a i k finanční náročnosti celého systému.  

Srdcem celého monitorovacího systému jsou dvě ústředny EMS DV 803, které měří 

a zaznamenávají data z instalovaných čidel. Tato data jsou dále posílána do centrálního 

PC, ve kterém jsou pomocí specializovaného softwaru vyhodnocována. V případě 

překročení již zmiňované úrovně zatížení střešní konstrukce sněhem je informován 

správce objektu. 

Navržený aktivní monitorovací systém sleduje celkem 3 základní charakteristiky, 

které dávají informace o aktuálním stavu (spolehlivosti) střešní konstrukce vzhledem 

k účinkům zatížení, které na ni působí.  

Jedná se o: 

 Poměrná přetvoření prutů příhradové konstrukce (46 míst) 

 Průhyb střešní konstrukce (12 míst) 

 Teplotu v konstrukci (4 místa) 

Pro dosažení ještě přesnějších výsledků by bylo třeba měřit rychlost a směr větru, 

který sáním způsobuje nadzvedávání konstrukce a působí tak proti zatížení sněhem. Tento 

efekt je v rámci instalovaného měřícího stému zohledněn nepřímo zjednodušeně. [12] 
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5.3.1 Poměrná přetvoření prutů příhradové konstrukce 

Poměrná přetvoření jednotlivých prutů příhradové konstrukce byla měřena pomocí 

odporových tenzometrů firmy HBM. Jednalo se o „T“ růžice s označením 1-XY11-6/350. 

Zapojení jednotlivých tenzometrů bylo tzv. „půl mostem“ kdy příčný tenzometr zajišťuje 

teplotní kompenzaci a jeho délkové přetvoření přispívá ke zvýšení výstupního napětí 

můstku. 

Při aplikaci tenzometrů bylo použito speciální příslušenství firmy HBM. V první řadě 

se jednalo o rychle tuhnoucí jednosložkové lepidlo Z70, kterým byly jednotlivé 

tenzometry přilepeny na sledované ocelové prvky. Dále polyuretanový lak PU 120, který 

chrání samotný tenzometr a plošné spoje před negativními vlivy, jako je sluneční záření 

nebo prach. Vrstva PU laku zároveň tvoří podklad pro permanentní plastický tmel 

s hliníkovou folií ABM 75, který chrání měřené místo před vlhkostí a vodou.   

Čidla pro měření poměrných přetvoření jsou umístěna na pruty horního pásu, 

spodního pásu, diagonál a sloupových hlavic tak, aby pokryla oblast s maximálním 

namáháním. Schéma rozmístění jednotlivých sledovaných bodů je na Obr. 62-Obr. 64 

v příloze P1 této práce. 

 

 
 

 Schéma 

použitého tenzometru 

[97] 

 Příklad foliového 

teplotního čidla Pt100 [98] 

 

Dále jsou v konstrukci vytipována místa, u kterých v případě náhlé poruchy styčníků 

dojde k plastickým deformacím střechy. V těchto místech jsou čidla nastavena tak, aby 

v případě nestandardního nárůstu deformace střešní konstrukce byl správce objektu 

informován o nutnosti prohlídky její celistvosti. [10] 
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5.3.2 Teplota v konstrukci  

Teplotu v konstrukci zastřešení sledujeme na 4 místech pomocí odporových foliových 

čidel Pt100. Jedním z důvodů měření této veličiny je možnost zatížení samotné střešní 

konstrukce od působící teploty a dalším důvodem je negativní vliv změny teploty na 

měřené hodnoty sledovaných veličin, viz kapitola 3.7.5. 

Schéma rozmístění teplotních čidel v konstrukci zastřešení je patrné z Obr. 65 

v příloze P1 této práce. 

5.3.3 Průhyb střešní konstrukce 

Nejnáročnější sledovanou veličinou, vzhledem k použitému systému měření, byl 

právě průhyb střešní konstrukce. Tento systém musel splnit kritéria vyplívající ze 

složitosti a rozměrů konstrukce, a také z požadavků na budoucí užívání stavby. 

Instalovaný systém totiž nijak nesměl omezovat budoucí provoz pavilonu. Tudíž běžný 

způsob měření průhybu pomocí potenciometrických snímačů nepřicházel v úvahu. U 

tohoto měření je totiž zapotřebí ze sledovaného místa natáhnout ocelový drát k čidlu, 

které musí stát na pevné podložce (podlaze). Zmíněný systém byl využit při zatěžovací 

zkoušce jako sekundární (ověřující) měření. Dalším způsobem konvenčního měření 

průhybu konstrukcí je VPN, která ale není možná zautomatizovat, a proto se nedá použít 

pro dlouhodobé sledování s online vyhodnocením. Tato metoda byla opět využita v rámci 

zatěžovací zkoušky jako sekundární měření.  

Vzhledem ke zmíněným okolnostem byl navržen měřící systém, který důmyslně 

využívá principu hydrostatické nivelace (spojitých nádob) v kombinaci s velmi přesnými 

váhovými členy. Jedná se vlastně o skupinu navzájem propojených nerezových nádob 

osazených na tenzometrech. 

Sledovaná veličina průhybu se tedy projeví přírůstkem výšky hladiny kapaliny 

(hmotnosti kapaliny) v nádobě měřeného bodu vztaženého k referenční nádobě. Rozdíl 

naměřených hodnot vyjadřuje rozdíl průhybu měřeného bodu oproti sloupu (referenční 

nádoba), který považujeme za pevný bod střešní konstrukce. Dimenze měřících nádob a 

hadicového propojení bylo voleno s ohledem na výsledný objem nádob, množství 

kapaliny v okruhu, rychlosti odezvy celého systému a na předpokládaný průhyb střešní 

konstrukce.  
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Průhyb střešní konstrukce je měřen ve 12 (respektive 10) místech. Systém pro měření 

průhybů střešní konstrukce zahrnuje dva nezávislé okruhy, které jsou složeny vždy z 6 

měřících míst. Za pevný bod střešní konstrukce je považován sloup, tudíž referenční 

nádoba je umístěna v oblasti sloupové hlavice, a k této nádobě se vztahují všechny ostatní 

nádoby v daném měřeném okruhu.  

Sledované body střešní konstrukce byly zvoleny na základě nejvyšších hodnot 

průhybů získaných z numerické analýzy při zatížení tzv. „plným sněhem“. Schéma 

rozmístění měřících míst je na Obr. 66 v příloze P1 této práce. 

5.4 Realizace aktivního monitorovacího systému 

Před samotným započetím prací na instalaci měřícího systému musel celý realizační 

tým projít školením BOZP pro práci ve výškách. Součástí školení bylo i seznámení se 

s použitím úvazků nezbytných pro tuto práci a s případným poskytnutím první pomoci. 

Dále byl tým proškolen a seznámen s obsluhou vysokozdvižné plošiny, kterou měl 

zapůjčenou pro instalaci měřícího systému. 

Při samotné instalaci měřících čidel monitorovacího systému konstrukce zastřešení 

budovy bývalého pavilonu „D“ v areálu BVV bylo osazeno celkem 56 tenzometrů, 4 

teplotní čidla, 12 váhových členů a nataženo přes 1300 m kabelů. 

 

 

 Cívky s instalovanými kabely na provizorní odvíjecí konstrukci 
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Veškeré datové kabely jsou z jednotlivých měřících míst dovedeny do jedné ze dvou 

ústředen EMS DV 803, které jsou navzájem propojeny a tvoří „mozek“ celého systému. 

Hlavní kabelové trasy byly vedeny v úrovni horního pásu střešní roviny. 

 

 

 Měřící ústředna EMS DV 803 

5.4.1 Instalace čidel pro měření poměrných přetvoření 

Jak již bylo řečeno, pro sledování poměrných přetvoření jednotlivých prutů střešní 

konstrukce byly použity odporové foliové tenzometry HBM 1 - XY11 - 6/350. 

V následujících bodech bude shrnut pracovní postup jejich instalace. 

 

a) Určení sledovaného prvku příhradové konstrukce. Tento, ač triviální úkol, 

nebyl vždy úplně snadný, jelikož se střešní konstrukce skládá z více než 28 

tisíc prutů. Proto bylo občas celkem obtížné se ve spleti všech těch trubek 

orientovat a zájmový prvek najít, viz Obr. 47. 

 

b) Odstranění povrchové úpravy prutu, tak aby byl instalovaný tenzometr 

nalepen přímo na materiál daného konstrukčního prvku. Povrchová úprava by 
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totiž mohla ovlivnit přesnost měření. V praxi to znamenalo obroušení vrstvy 

barvy z ocelové trubky pomocí úhlové brusky a lamelového brusného kotouče. 

Případné nerovnosti jako jamky nebo hrbolky se dobrousily ručně smirkovým 

papírem (zrnitost 200). Tím se zároveň docílilo ideální hrubosti povrchu 

potřebné ke správné soudržnosti lepidla s měřícím místem.  

 

 Pohled do střešní konstrukce z podlahy budovy 

 

c) Očištění měřicího místa. Pro správnou funkci tenzometru je nezbytně nutné 

z povrchu osazovaného místa odstranit veškeré zbytky nečistot. Těsně před 

nalepením tenzometru bylo inkriminované místo ošetřeno netkanou textilií 

namočenou do technického lihu, tím bylo zbaveno případných nečistot a 

mastnot, které by mohly nepříznivě ovlivnit měření. 

 

d) Aplikace tenzometru. Po dokonalém očištění měřícího místa přišla řada 

k samotnému umístění tenzometru. To se provádí nalepením tenzometru 

pomocí speciálního rychleschnoucího jednosložkového lepidla Z70 na povrch 

zájmové konstrukce. V této fázi je důležité, aby bylo lepidlo aplikováno na 

tenzometr rovnoměrně v celé ploše (ideální tloušťka 0,05mm), která přijde do 

styku se sledovaným konstrukčním prvkem. Po přiložení tenzometru 

s aplikovanou vrstvou lepidla na očištěné místo jej přes pomocnou fólii tlakem 

palce přitiskneme na konstrukční prvek a chvilku podržíme. Na rychlost 

schnutí lepidla má výrazný vliv teplota. Čím vyšší teplota, tím rychleji lepidlo 
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zasychá. Celá záležitost je otázkou několika desítek vteřin. Po zaschnutí 

lepidla odstraníme aplikační fólii a tenzometr je osazen.  

e) Dále je zapotřebí k osazenému tenzometru přilepit pájecí body (destičky 

s plošnými spoji) pro připojení kabelového vedení. Tento lepený spoj se 

provádí pomocí speciálního dvousložkového lepidla X60, kdy se v předem 

stanoveném poměru smíchá složka A (prášková pryskyřice) s tekutou složkou 

B, a tak vznikne lepící směs. Ta se následně aplikuje na destičky s plošnými 

spoji pomocí dřevěné tyčinky a destičky se přitisknou na zkoumaný prvek 

v ideální vzdálenosti od osazeného tenzometru. U dvousložkového lepidla 

zasychání trvá o něco déle (opět závislé na teplotě), proto je třeba lepené 

destičky několik minut na daném místě přidržet. Následně se uchycení velké 

destičky s plošnými spoji pojistí stahovací páskou, jak je patrno na Obr. 48. 

 

 Osazený tenzometr společně s plošnými spoji 

 

f) Propojení snímače s měřící ústřednou. V tomto kroku se osazený tenzometr 

spolu s kabelovým vedením u ústředny propojí s pájecími body umístěnými 

v jeho bezprostřední blízkosti. Vše pomocí letovaných spojů. V neposlední 

řadě se provede ověření funkčnosti tenzometru, respektive korektního 

zapojení. To se provede proměřením odporu tenzometru multimetrem. Pokud 

multimetr zobrazuje požadované hodnoty, je měřící místo připraveno k finální 

úpravě. 
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 Osazený tenzometr včetně propojení s měřící ústřednou 

 

g) Ošetření měřícího místa před nežádoucími vlivy. Nejprve se takto přichystané 

měřící místo (tenzometr a pájecí body) potře polyuretanovým lakem PU 120. 

Po zaschnutí laku se přes měřící místo aplikuje permanentní plastický tmel 

s hliníkovou folií ABM 75, aby se zamezilo přístupu vlhkosti a jiných 

možných degradačních vlivů, viz Obr. 50. Jako finální ochrannou vrstvu tvoří 

vrstva miralonu upevněná stahovacími páskami. Tento prvek chrání měřící 

místo zejména proti mechanickému poškození. 

 

 Měřící místo ošetřené ABM 75 
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5.4.2 Instalace čidel pro měření teploty konstrukce 

Pro měření teploty konstrukce byly použity teplotní odporové foliové snímače Pt100. 

V celé střešní konstrukci byly umístěny 4 tyto snímače. Pracovní postup instalace těchto 

čidel je totožný s pracovním postupem instalace odporových tenzometrů viz kapitola 

5.4.1, proto jej zde nebudu opět uvádět. 

 

5.4.3 Instalace systému pro sledování průhybu střešní konstrukce 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.3.3, k měření průhybu střešní konstrukce byl použit 

systém pracující na principu spojitých nádob, který se skládal ze dvou nezávislých 

měřících okruhů. Každý okruh obsahuje 6 spojitých nádob, z nichž jedna je umístěna 

v oblasti sloupové hlavice a je považována za referenční bod daného okruhu. 

V případě měřících bodů průhybu střešní konstrukce bylo nutné ke každému z nich 

dovézt jak kabelové vedení z ústředny, tak hadicové vedení od referenční nádoby daného 

okruhu. Do následujících několika bodů bude opět shrnut pracovní postup instalace 

systému pro měření průhybu střešní konstrukce: 

 

a) Instalace měřících nádob. Měřící nádoby se instalovaly do předem určených 

styčníků horního pásu příhradové konstrukce. Samotná instalace vyžadovala 

nejprve do styčníku umístit závitovou tyč, která byla se styčníkem pevně 

spojena šroubovým spojem, jak je patrné z Obr. 51. Dále se na instalovanou 

závitovou tyč umístil nosný ocelový rám s měřící nádobou osazenou na 

váhovém členu. Měřící nádoby jednoho okruhu se umisťovaly ve stejné výšce. 

Tato poloha byla zajištěna šroubovým spojem. Obdobně byla instalována i 

referenční nádoba v oblasti sloupové hlavice, jen s tím rozdílem, že nebyla 

zavěšena ve styčníku horního pásu, ale byla připevněna pomocí ocelové desky 

a závitových tyčí na konstrukci samotné sloupové hlavice, viz Obr. 52. 
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 Dílčí měřící 

nádoba systému 

 Referenční 

měřící nádoba systému 

 

b) Propojení jednotlivých nádob okruhu. K propojení celého měřícího okruhu 

bylo použito PE hadic. Vzhledem k možnému zavzdušnění systému se 

hadicové vedení instalovalo v mírném spádu od dílčích měřících nádob 

k referenční, kde se nacházelo nejnižší místo okruhu. V jednotlivých drahách 

budoucího hadicového vedení byla nejprve instalována vodící ocelová lanka, 

ke kterým se následně upevňovaly hadicové rozvody, tak bylo zajištěno 

vyspádování celého měřícího okruhu k nejnižšímu bodu. Ten se nacházel 

v prostoru sloupové hlavice. 

 

c) Naplnění měřícího systému kapalinou. Do každého z měřících okruhů bylo 

zapotřebí nalít cca 60 litrů kapaliny. Tento úkon byl poveden za pomoci 

malého čerpadla, kdy se kapalina postupně přečerpávala z přepravních nádob 

do referenční nádoby. Z té se následně kapalina díky principu spojitých nádob 

dostávala do daného okruhu, tedy dílčích nádob sytému. V neposlední řadě 

bylo nutné projít veškeré trasy hadicového vedení a zkontrolovat, jestli 

v hadicích nezůstaly vzduchové bublinky, které by mohly ovlivnit funkčnost 

systému měření průhybu. 
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d) Kalibrace systému pro sledování průhybu střešní konstrukce. Při ověření 

funkčnosti systému a jeho kalibrace se jedna z měřících nádob systému 

posunula cca o 20 mm níže vůči ostatním. Posun nádoby se okamžitě projevil 

nárůstem hmotnosti kapaliny v kalibrační nádobě a zároveň rovnoměrném 

snížení hmotnosti kapaliny v ostatních nádobách zapojených do okruhu, viz 

Graf 1. 

 

      Reakce čidel při kalibraci systému [10] 
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6 NUMERICKÁ ANALÝZA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Numerická analýza příhradové střešní desky byla provedena metodou konečných 

prvků (MKP) ve výpočetním programu RFEM společnosti Dlubal Software s.r.o.  

 

 

 Matematický model střešní konstrukce – izometrie 

 

Při tvorbě idealizovaného prostorového prutového modelu konstrukce zastřešení byla 

přijata určitá zjednodušení. Jednotlivé pruty střešní konstrukce byly modelovány jako 

příhradové a styčníky těchto prutů byly idealizovány jako kloubové.  

Nejdříve byly vytvořeny linie jednotlivých rovin střešní konstrukce (horní pás, spodní 

pás, diagonály atd.). Poté byly liniím přiřazeny odpovídající průřezy, tím vznikly 

jednotlivé pruty příhradové konstrukce, kterých model obsahuje více jak 28 tisíc. 

Grafické přehledy modelu střešní konstrukce a přehled průřezů trubek včetně jejich 

charakteristik jsou v příloze P2 této práce. Uzly, ve kterých se sbíhají modelované pruty, 

vytváří styčníky příhradové konstrukce. Zatížení bylo modelováno jako soubor 

osamělých břemen umístěných do uzlů horního pásu. Výpočet průhybu a deformací 

konstrukce byl proveden pomocí lineární analýzy. 

Pro potřeby této disertační práce byly modelovány 3 zatěžovací stavy, které 

simulovaly jednotlivé fáze statické zatěžovací zkoušky provedené na konstrukci 

zastřešení bývalého pavilonu „D“ ve dnech 19. a 20. 4. 2014.  
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6.1 ZS1 – Fáze I. Zatěžovací zkoušky 

 V tomto zatěžovacím stavu byla konstrukce zatížena souborem sil působícím v poli 

uprostřed (26 x 2,6 kN), který simuloval barely s vodou umístěné nad jednotlivými 

styčníky během I. Fáze zatěžovací zkoušky provedené dne 19.4.2014. 

 

 Globální deformace střešní konstrukce při ZS1 – izometrie 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledné hodnoty sledovaných veličin 

jednotlivých prutů a styčníků (uzlů) střešní konstrukce při zatěžovacím stavu ZS1. 

Tab. 3 Poměrná přetvoření sledovaných prutů při ZS1 

Horní rovina Spodní rovina Diagonály Sloupové hlavice 

Prut 
Přetvoření Ԑx 

[μm/m] 
Prut 

Přetvoření Ԑx 
[μm/m] 

Prut 
Přetvoření Ԑx 

[μm/m] 
Prut 

Přetvoření Ԑx 
[μm/m] 

Hp-1 13,59 Sp-1 -12,33 Hdg-1 8,29 HL-1 3,96 

Hp-2 3,02 Sp-2 -1,61 Hdg-2 12,47 HL-2 -5,20 

Hp-3 5,69 Sp-3 -6,19 Hdg-3 3,55 HL-3 -0,59 

Hp-4 0,21 Sp-4 16,11 Hdg-4 12,47 HL-4 -1,16 

Hp-5 -28,82 Sp-5 42,71 Hdg-5 6,86     

Hp-6 -61,58 Sp-6 70,02 Hdg-6 6,52     

Hp-7 -69,31 Sp-7 79,39 Hdg-7 0,82     

Hp-8 -2,58 Sp-8 -2,11 Hdg-8 -0,22     

Hp-9 -1,20 Sp-9 -12,30 Sdg-1 -3,15     

Hp-10 3,96 Sp-10 -15,06 Sdg-2 -7,54     

Hp-11 5,33 Sp-11 -4,64 Sdg-3 -12,11     

Hp-12 5,65 Sp-12 -6,68 Sdg-4 1,77     

Hp-13 -9,96 Sp-13 17,59         

Hp-14 -2,59 Sp-14 2,44         

Hp-15 -2,39 Sp-15 1,86         
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Tab. 4 Průhyby sledovaných uzlů při ZS1 

 

6.2 ZS2 – Fáze II. Zatěžovací zkoušky 

V tomto zatěžovacím stavu byla konstrukce zatížena souborem sil působícím 

v krajním poli (26 x 2,6 kN), který simuloval barely s vodou umístěné nad jednotlivými 

styčníky během II. Fáze zatěžovací zkoušky provedené dne 20.4.2014. 

 

 

 Globální deformace střešní konstrukce při ZS2 – izometrie 

 

 

V následujících tabulkách jsou výsledné hodnoty sledovaných veličin jednotlivých 

prutů a styčníků (uzlů) střešní konstrukce při zatěžovacím stavu ZS2. 

Tab. 5 Průhyb sledovaných uzlů při ZS2 

Označení bodu U1/2 U1/3 U1/4 U1/5 U1/6 U2/2 U2/3 U2/4 U2/5 U2/6 
Průhyb UZ [mm] -6,44 -3,16 1,83 1,46 1,85 -0,60 -0,34 -0,28 0,31 0,33 

 

 

 

Označení bodu U1/2 U1/3 U1/4 U1/5 U1/6 U2/2 U2/3 U2/4 U2/5 U2/6 

Průhyb UZ [mm] -0,794 -0,489 0,576 -0,371 0,564 -6,226 -2,579 -0,561 1,780 1,776 
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Tab. 6 Poměrná přetvoření sledovaných prutů při ZS2 

Horní rovina Spodní rovina Diagonály Sloupové hlavice 

Prut 
Přetvoření Ԑx 

[μm/m] Prut 
Přetvoření Ԑx 

[μm/m] Prut 
Přetvoření Ԑx 

[μm/m] Prut 
Přetvoření Ԑx 

[μm/m] 

Hp-1 -0,17 Sp-1 0,27 Hdg-1 -0,87 HL-1 8,03 

Hp-2 -1,88 Sp-2 1,75 Hdg-2 -2,44 HL-2 -14,87 

Hp-3 -0,93 Sp-3 1,25 Hdg-3 -1,51 HL-3 4,74 

Hp-4 -0,84 Sp-4 1,46 Hdg-4 -2,45 HL-4 -13,77 

Hp-5 -3,22 Sp-5 4,78 Hdg-5 15,11     

Hp-6 6,27 Sp-6 -5,35 Hdg-6 7,46     

Hp-7 -13,21 Sp-7 15,35 Hdg-7 18,55     

Hp-8 -1,94 Sp-8 1,68 Hdg-8 11,88     

Hp-9 -0,15 Sp-9 0,29 Sdg-1 1,31     

Hp-10 20,09 Sp-10 -2,68 Sdg-2 1,23     

Hp-11 3,16 Sp-11 -2,25 Sdg-3 -7,97     

Hp-12 -50,54 Sp-12 72,88 Sdg-4 -3,34     

Hp-13 -45,95 Sp-13 73,23         

Hp-14 3,42 Sp-14 -3,63         

Hp-15 -0,10 Sp-15 -1,36         

 

6.3 ZS3 – Fáze III. Zatěžovací zkoušky 

V tomto zatěžovacím stavu byla konstrukce zatížena souborem sil působícím na 

konzoli (26 x 2,6 kN), který simuloval barely s vodou umístěné nad jednotlivými styčníky 

během III. Fáze zatěžovací zkoušky provedené dne 20.4.2014. 

 

 

 Globální deformace střešní konstrukce při ZS3 – izometrie 
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V následujících tabulkách jsou výsledné hodnoty sledovaných veličin jednotlivých 

prutů a styčníků (uzlů) střešní konstrukce při zatěžovacím stavu ZS3. 

Tab. 7 Průhyby sledovaných uzlů při ZS3 

Označení bodu U1/2 U1/3 U1/4 U1/5 U1/6 U2/2 U2/3 U2/4 U2/5 U2/6 
Průhyb UZ [mm] 0,30 0,11 -0,09 -0,04 -0,09 1,27 1,73 1,20 -4,66 -0,81 

 

Tab. 8 Poměrná přetvoření sledovaných prutů při ZS3 

Horní rovina Spodní rovina Diagonály Sloupové hlavice 

Prut 
Přetvoření Ԑx 

[μm/m] 
Prut 

Přetvoření Ԑx 
[μm/m] 

Prut 
Přetvoření Ԑx 

[μm/m] 
Prut 

Přetvoření Ԑx 
[μm/m] 

Hp-1 21,95 Sp-1 -20,51 Hdg-1 19,46 HL-1 -1,15 

Hp-2 51,69 Sp-2 -47,58 Hdg-2 29,83 HL-2 -0,13 

Hp-3 0,15 Sp-3 -0,61 Hdg-3 -1,54 HL-3 0,00 

Hp-4 9,60 Sp-4 -15,61 Hdg-4 -3,52 HL-4 -0,28 

Hp-5 13,99 Sp-5 -20,91 Hdg-5 0,60     

Hp-6 5,20 Sp-6 -5,54 Hdg-6 2,89     

Hp-7 14,46 Sp-7 -16,03 Hdg-7 -0,44     

Hp-8 -3,56 Sp-8 3,39 Hdg-8 -0,14     

Hp-9 -2,27 Sp-9 1,68 Sdg-1 -35,23     

Hp-10 5,39 Sp-10 2,10 Sdg-2 4,38     

Hp-11 2,94 Sp-11 -2,80 Sdg-3 0,47     

Hp-12 0,22 Sp-12 -0,30 Sdg-4 0,09     

Hp-13 1,78 Sp-13 -3,40         

Hp-14 0,41 Sp-14 -0,45         

Hp-15 0,23 Sp-15 -0,09         

 

Pro přehlednost jsou v této kapitole uvedeny pouze tabelární výsledky sledovaných 

veličin v jednotlivých fázích zatěžovací zkoušky. Veškeré grafické výstupy numerické 

analýzy střešní konstrukce jsou v příloze P3 této práce. Porovnání výsledků numerické 

analýzy s reálně naměřenými hodnotami, během provedené zatěžovací zkoušky, je v 8. 

kapitole a dále v příloze P5 této práce. 
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7 STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA 

Před realizací zatěžovací zkoušky byla na numerickém modelu konstrukce stanovena 

velikost zatížení pro jednotlivé předem definované zatěžovací fáze. Střešní konstrukce 

byla před provedením zatěžovací zkoušky již namáhána vlastní tíhou, novým střešním 

pláštěm a rozvody VZT. Zatížení bylo na střešní konstrukci umístěno během zatěžovací 

zkoušky do nejúčinnějších poloh a v takovém množství, aby vyvolaný průhyb byl dobře 

měřitelný a aby se prokázala i únosnost střechy z hlediska mezní přípustné hodnoty 

užitného zatížení. Teoretické hodnoty průhybu byly stanoveny lineárním výpočtem na 

idealizovaném prostorovém prutovém modelu střešní konstrukce. 

Bylo rozhodnuto, že k zatížení střechy budou použity plastové barely, které se na 

střeše napustí vodou. Maximální přípustné zatížení stanovené statickým výpočtem tak, 

aby nedošlo k lokálnímu přetížení střešní konstrukce, bylo 260 kg na jeden styčník. 

Z vyhodnocení statického posouzení vyplynulo, že bude nutno použít 26 kusů sudů o 

objemu 260 l/ks a tyto se rozmístí nad styčníky střešní konstrukce do předem 

definovaných pozic. Pro komplexní ověření odezvy konstrukce a systémem měřených 

hodnot byla zatěžovací zkouška provedena postupně ve třech různých polohách (tzv. 

zatěžovacích fází). Zatěžovací sestava sudů byla postupně umístěna ve vnitřním poli 

(Fáze I.), v krajním poli (Fáze II.) a na konzoli střešní konstrukce (Fáze III.). Každá fáze 

měla za cíl ověřit funkčnost monitorovacího systému v jiné části konstrukce, resp. jiném 

měřícím okruhu. [10-12] 

Na Obr. 67 v příloze P1 této práce je znázorněno rozmístění barelů s vodou 

v jednotlivých fázích statické zatěžovací zkoušky. 

7.1 Realizace zatěžovací zkoušky 

Zatěžovací zkouška střešní konstrukce se uskutečnila ve dnech 19. a 20. 4. 2014. 

Respektive I. fáze se uskutečnila první den, II. a III. fáze se uskutečnila druhý den. Jak 

již bylo zmíněno, k simulaci zatížení bylo použito plastových barelů, které se na střeše 

budovy rozmístily do předem definovaných sestav a pomocí požární hadice se z hydrantu 

plnily vodou. Při každé z fází zatěžování bylo v barelech 6760 litrů vody. Plnění barelů 

se provádělo rovnoměrně a ve dvou krocích. V prvním kroku se barely naplnily do 

poloviny a udělala se krátká technologická přestávka, aby se ustálily měřené hodnoty. 
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V druhém kroku se barely naplnily do požadované výšky a opět následovala 

technologická přestávka.  

 

 

 Plnění barelů vodou na střeše budovy 

 

Přesnost instalovaného monitorovacího systému byla ověřována dvěma nezávislými 

měřeními. Primárně byly hodnoty průhybu střešní konstrukce od aplikovaného zatížení 

ověřovány pomocí externího měření odporovými potenciometrickými snímači, které 

kontinuálně měřily průhyb střešní konstrukce přesně v místech, ve kterých je měří i 

instalovaný monitorovací systém (Obr. 58). Data z potenciometrů tak bylo možno přímo 

srovnat s hodnotami z měřícího systému. Záznam a online zobrazení měřených hodnot 

probíhalo za pomoci měřící ústředny a notebooku (Obr. 59).  

Sekundární ověření pro I. a II. fázi bylo provedeno geodetickým zaměřením celé 

plochy spodního pásu střešní roviny. Měření bylo provedeno pokaždé před a po aplikaci 

zatížení na střešní konstrukci. Měření při zatížené konstrukci se provádělo 

v technologické přestávce, vždy po ustálení měřících čidel. Geodetické měření bylo 

provedeno digitálním tachymetrem Sokkia NET05, kdy na styčnících spodního pásu 

střešní konstrukce byly osazeny odrazné měřící terčíky. 
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 Potenciometrický 

snímač 

 Provizorní měřící 

základna 

 

V průběhu zatěžování byla měřena rychlost a směr větru v cca hodinových 

intervalech pomocí ručního anemometru. Rychlost větru ovlivňuje zejména měření 

potenciometry, jelikož jsou měřené hodnoty zaznamenávány jen s malým zpožděním, a 

proto se na nich projeví i nárazové rychlosti větru. Hodnoty získané z instalovaného 

systému nejsou nějak výrazně ovlivňovány nárazovým větrem, vzhledem k delší reakční 

době váhových čidel. Musíme však počítat se střední rychlostí větru, která sáním 

nadlehčuje střešní konstrukci, a tím působí proti aplikovanému zatížení.  

V první den zatěžování byla naměřena průměrná rychlost větru 8 m/s, která se 

promítla na záznamu z potenciometrických snímačů. Druhý den byla naměřena průměrná 

rychlost větru 3 m/s při II. fázi zatěžování, respektive 5 m/s při III. fázi zatěžování. 

[11, 12] 

 

 Ruční anemometr Testo [99] 
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7.2 Poměrná přetvoření – tenzometry 

Poměrná přetvoření jednotlivých prutů střešní konstrukce byla měřena pomocí 

instalovaných odporových foliových tenzometrů. Rozmístění jednotlivých snímačů je 

znázorněno na obrázcích Obr. 62-64 v příloze P1 této práce. Grafické přehledy 

naměřených dat z odporových tenzometrů během jednotlivých fází statické zatěžovací 

zkoušky jsou v příloze P4 této práce. 

7.3 Teplota konstrukce – odporová čidla Pt100 

Teplota konstrukce byla po celou dobu trvání zatěžovací zkoušky sledována pomocí 

4 odporových čidel umístěných v konstrukci střechy. V grafu níže je záznam naměřených 

teplot konstrukce v průběhu realizace zatěžovací zkoušky (od 10:00 19.4.2014 do 16:30 

20.4.2014).  

 

 

 Teplota konstrukce během zatěžovací zkoušky 

7.4 Průhyb – váhové členy 

Instalovaný monitorovací systém k měření průhybu střešní konstrukce využíval 

systém spojitých nádob umístěných na váhových členech. Jelikož instalované snímače 
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zaznamenávají přírůstky nebo úbytky hmotnosti kapaliny v jednotlivých nádobách, 

získaná data se musí přepočítat na průhyb konstrukce v milimetrech. Pro tento přepočet 

bylo nutné stanovit přepočtový koeficient, který vychází z objemové hmotnosti použité 

kapaliny a průměrné plochy dna nádob. Výsledný koeficient je 23,82 g/mm. To znamená, 

že při posunu měřícího bodu o jeden milimetr se změní hmotnost náplně nádoby o 23,82 

gramu.  

Grafické přehledy získaných dat z váhových členů během jednotlivých fází statické 

zatěžovací zkoušky jsou v příloze P4 této práce. 

7.5 Průhyb – potenciometry  

Průhyb střešní konstrukce byl po celou dobu zatěžovací zkoušky sekundárně měřen 

v místech instalovaných váhových členů pomocí potenciometrických snímačů dráhy. 

Samotné měření probíhalo tak, že na podlaze budovy byly rozmístěny potenciometrické 

snímače upevněné na stojanech a ze zájmových styčníků horního pásu k nim byly 

nataženy ocelové dráty se závažím. Pomocí ocelových drátů je transformována svislá 

složka deformace střešní konstrukce do snímačů. U měřicích míst byla sledována také 

teplota, tak aby mohla být následně zohledněna teplotní korekce ocelových závěsů. 

Grafické přehledy získaných dat z potenciometrických snímačů během jednotlivých 

fází statické zatěžovací zkoušky jsou taktéž v příloze P4 této práce. 

7.6 Porovnání měření průhybu 

V následujících grafických přehledech jsou porovnány zaznamenané hodnoty 

průhybu střešní konstrukce z instalovaných váhových členů (spojité nádoby) a 

potenciometrů, kterými byl ověřován měřící systém průhybu konstrukce zastřešení. 

Na záznamu dat z první fáze zatěžovací zkoušky (vnitřní pole) můžeme pozorovat 

rozkmit křivek u potenciometrických snímačů dráhy způsobený nárazy silného větru (až 

8 m/s), který panoval v první den realizace experimentálního měření. Jinak můžeme 

konstatovat, že naměřené hodnoty průhybu střešní konstrukce spolu až na body (U2/5; 

U2/6) umístěné na konzolách dobře korespondují. Nicméně pro ověření funkčnosti 

instalovaného systému váhových členů mají relevantní hodnotu data sledovaných bodů 

(U2/2; U2/3; U2/4) v poli střešní konstrukce, nad kterými bylo umístěno zatížení. 
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Naměřené hodnoty průhybu u těchto styčníků, jak je patrné v grafu níže, spolu velice 

dobře korelují. Při této fázi zatěžovací zkoušky byla ověřována funkčnost zejména 

druhého okruhu instalovaného systému spojitých nádob. 

 

 

 Porovnání metody měření průhybu – Fáze I.  

 

Hodnoty průhybu zaznamenané ve druhé fázi zatěžovací zkoušky (krajní pole) taktéž 

vykazují velice dobrou souvztažnost. U sledovaných styčníků (U1/2; U1/3), které jsou 

umístěné pod aplikovaným zatížením, je zaznamenán nepatrný rozdíl naměřených 

hodnot. Ve druhé fázi zatěžovací zkoušky byla tedy ověřována funkčnosti prvního okruhu 

instalovaných váhových členů. 
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 Porovnání metody měření průhybu – Fáze II. 

 

Ve třetí fázi zatěžovací zkoušky (konzola) se velice dobře shodují naměřené hodnoty 

bodů (U2/5; U2/6), které jsou umístěné na konzolách střešní konstrukce. U sledovaných 

bodů (U2/2; U2/3; U2/4) v poli střešní konstrukce, se naměřené hodnoty liší výrazněji. 

 

 

 Porovnání metody měření průhybu – Fáze III.  
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Z uvedených grafických přehledů je dobře patrná delší reakční doba čidel měřícího 

systému (váhové členy) vůči potenciometrům, u kterých je zpoždění minimální. 

Porovnání naměřených hodnot průhybů pomocí váhových členů (spojité nádoby) a 

potenciometrických snímačů dráhy prokázalo, že instalovaný měřící systém je schopný 

spolehlivě, s dostatečnou přesností měřit průhyb střešní konstrukce pod vlivem 

působícího klimatického zatížení.  
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8 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Provedená statická zatěžovací zkouška konstrukce zastřešení bývalého pavilonu „D“ 

v areálu BVV ve dnech 19. a 20. 4. 2014. se skládala ze tří zatěžovacích fází. V každé 

z nich byla ověřována jiná dílčí část konstrukce spolu s instalovaným monitorovacím 

systémem. V rámci realizované experimentální analýzy byla sledována zejména poměrná 

přetvoření vybraných prutů střešní konstrukce a průhyb konstrukce v předem 

definovaných bodech.  

V rámci této kapitoly budou porovnána data získaná během zatěžovací zkoušky spolu 

s hodnotami sledovaných veličin predikovanými numerickou analýzou příhradové střešní 

konstrukce provedenou v programu RFEM. 

8.1 Poměrná přetvoření vybraných prutů střešní konstrukce 

Poměrná přetvoření byla sledována celkem u 46 zájmových prutů příhradoviny. 

Vzhledem k vysokému počtu sledovaných míst zde pro přehlednost porovnám vždy 

pouze relevantní data dané fáze zatěžovací zkoušky. Grafické a tabelární porovnání 

veškerých dat z čidel instalovaných v konstrukci střechy je v příloze P5, která je nedílnou 

součástí této práce. 

 

 Fáze I. 

V této fázi zkoušky bylo zatížení umístěno ve vnitřním poli střešní konstrukce. 

Poměrná přetvoření prutů horní roviny střešní konstrukce naměřená odporovými 

tenzometry během statické zatěžovací zkoušky byla výrazně nižší než hodnoty 

získané numerickou analýzou. Největší rozdíly byly u prutů horního pásu s číslem 5 a 7, 

kdy hodnota poměrného přetvoření experimentální analýzy dosahovala pouze 30 %, 

respektive 40 % hodnoty poměrného přetvoření získané numerickou analýzou.  

U prutů spodní roviny a horních diagonál střešní konstrukce jsou hodnoty takřka 

totožné, liší se od sebe maximálně o 17 %.  

U prutů spodních diagonál a sloupové hlavice jsou naopak reálně naměřená poměrná 

přetvoření vyšší, než je predikoval vytvořený matematický model konstrukce, konkrétně 

u prutu spodní diagonály s č. 2 je to o 79 %. 
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V následujícím grafickém přehledu jsou porovnána data vybraných prutů střešní 

konstrukce během první fáze statické zatěžovací zkoušky.  

 

 

 Porovnání poměrných přetvoření vybraných prutů – Fáze I. 

 

 Fáze II. 

V této fázi zkoušky bylo zatížení umístěno v krajním poli střešní konstrukce. Poměrná 

přetvoření prutů horní roviny střešní konstrukce naměřená během experimentální analýzy 

byla i v této fázi zatěžovací zkoušky nižší než hodnoty poměrných přetvoření získané 

numerickou analýzou. Konkrétně pruty číslo 12 a 13, kdy hodnota poměného přetvoření 

z experimentální analýzy dosahovala pouze 67 %, respektive 40 % očekávané hodnoty 

sledované veličiny. 

U prutů spodní roviny s čísly 12 a 13 byla zjištěna dobrá shoda hodnot s maximálním 

rozdílem 12 %. Výraznější rozdíl byl zaznamenán u prutu s číslem 7, kdy naměřená 

hodnota poměrného přetvoření na reálné konstrukci dosahovala pouze 58 % očekávané 

hodnoty. 

Pruty horních diagonál s čísly 5 a 8 vykazovaly nižší naměřené hodnoty poměrného 

přetvoření, 80 %, respektive 63 % očekávané hodnoty. Oproti tomu prut horní diagonály 

s číslem 6 vykazoval reálnou hodnotu poměrného přetvoření o 75 % vyšší, než bylo 

očekáváno.  
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U prutů sloupových hlavic byly nejmarkantnější rozdíly zaznamenány pro prut číslo 

2, kdy skutečně naměřená hodnota dosahovala 59 % hodnoty očekávané, a naopak u prutu 

s číslem 3 byla naměřená hodnota o 48 % vyšší, než predikoval matematický model 

konstrukce. 

V následujícím grafickém přehledu jsou porovnána data vybraných prutů střešní 

konstrukce během druhé fáze statické zatěžovací zkoušky.  

 

 

 Porovnání poměrných přetvoření vybraných prutů – Fáze II. 

 

 Fáze III. 

Během poslední fáze zkoušky bylo zatížení umístěno na konzoli střešní konstrukce. 

V tomto případě platí téměř pro všechny sledované pruty, že reálné hodnoty poměrných 

přetvoření jsou nižší než hodnoty, které predikoval numerický model střešní konstrukce. 

Konkrétně u prutů horního pásu s číslem 1 a 2 dosahovaly naměřené hodnoty 

poměrného přetvoření 49 %, respektive 40 % očekávané hodnoty. Pro pruty spodního 

pásu se reálné hodnoty poměrného přetvoření pohybovaly v rozmezí 59-92 % 

predikovaných hodnot. 

U prutů horních diagonál byly skutečné hodnoty již velmi blízko těm očekávaným (95 

a 89 %). Pouze u prutu spodní diagonály s číslem 1 byla zjištěna vyšší skutečná hodnota 

poměrného přetvoření, než se očekávalo, konkrétně o 15 %.  
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V následujícím grafickém přehledu jsou porovnána data vybraných prutů střešní 

konstrukce během třetí fáze statické zatěžovací zkoušky.  

 

 

 Porovnání poměrných přetvoření vybraných prutů – Fáze III.  

 

Nejvýraznější odchylky v datech predikovaných provedenou numerickou analýzou 

střešní konstrukce a datech získaných během jednotlivých fází statické zatěžovací 

zkoušky, provedené na konstrukci zastřešení bývalého pavilonu „D“ v areálu BVV, byly 

zjištěny u prutů horního pásu. Očekávané hodnoty poměrných přetvoření jednotlivých 

prutů byly výrazně vyšší než hodnoty naměřené během experimentální analýzy.  

Z výše uvedených skutečností lze konstatovat, že tuhost numerického modelu je nižší 

než tuhost reálné střešní konstrukce. K tomuto faktu pravděpodobně nejvíce přispěla 

přijatá zjednodušení při tvorbě numerického modelu, a to zejména idealizace jednotlivých 

styčníků příhradové střešní desky, které byly modelovány jako kloubové. 

Dalším možným aspektem, který přispěl k rozdílům získaných dat, je absence 

střešního pláště v numerickém modelu. Zde je zatížení v podobě souboru osamělých 

břemen umístěné přímo do vybraných styčníků horní roviny. Při experimentálním ověření 

bylo zatížení umístěno na střešní plášť nad dané styčníky. Konstrukce střešního pláště tak 

mohla přispět k lepšímu roznosu aplikovaného zatížení.  

K rozdílným výsledkům dále mohlo přispět zanedbání zatížení větrem, které nebylo 

při tvorbě matematického modelu uvažováno. Silné poryvy větru, které panovaly zejména 
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během prvního dne experimentální analýzy, mohly střešní konstrukci nadlehčovat a 

ovlivnit tak měření. 

V neposlední řadě nebylo při tvorbě matematického modelu uvažováno s tuhostí 

obvodového pláště, který měl pravděpodobně na tuhost střešní konstrukce jako celku také 

výrazný vliv. 

8.2 Průhyb střešní konstrukce 

V následujících přehledech budou porovnány hodnoty průhybu střešní konstrukce 

získané numerickou analýzou modelu spolu s experimentálně získanými hodnotami.  

Během provedené statické zatěžovací zkoušky byl průhyb střešní konstrukce primárně 

sledován systémem váhových členů umístěných v samotné konstrukci střechy, viz 

kapitola 7.4.  

Pro ověření funkčnosti instalovaného systému byl průhyb konstrukce sledován ještě 

dalšími dvěma nezávislými měřeními. V první řadě se jednalo o potenciometrické 

snímače dráhy, kterými byl sledován průhyb přesně v místech instalovaných váhových 

členů, viz kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Druhým nezávislým měřením byl 

geodetický monitoring spodního pásu střešní konstrukce provedený pomocí digitálního 

tachymetru. Toto měření proběhlo pouze pro I. a II. Fázi statické zatěžovací zkoušky. 

 

 Fáze I. 

Během první fáze provedené statické zatěžovací zkoušky bylo zatížení umístěné ve 

vnitřním poli střešní konstrukce a byla tak ověřována zejména funkčnost druhého okruhu 

instalovaných váhových členů. 

Přímo pod aplikovaným zatížením se nacházel zájmový bod U2/2, u kterého byly 

jednotlivými metodami naměřeny hodnoty průhybu s nejlepší shodou z celého souboru 

sledovaných bodů (vx=8 %).  

Druhým nejbližším bodem aplikovanému zatížení byl bod U2/3, u kterého bylo 

dosaženo velmi dobré shody hodnot experimentálních měření. Pouze očekávaná hodnota 

průhybu dle numerického modelu byla vyšší než reálně naměřené hodnoty (vx=23,7 %). 

Pro sledovaný bod U2/4 byly hodnoty průhybu naměřené během experimentální 

analýzy zanedbatelné, pouze očekávaná hodnota dle numerické analýzy byla výrazně 

vyšší (vx=124 %). 
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Zájmové body umístěné na konzolách střešní konstrukce U2/5 a U2/6 vykazovaly 

dobrou shodu predikovaných hodnot průhybu s hodnotami naměřené instalovanými 

váhovými členy. Nižší hodnoty průhybu oproti zmíněným vykazovaly měření 

potenciometrickými snímači spolu s geodetickým. Variační koeficienty pro tyto body byl 

32 %, respektive 40,6 %.  

V následujícím grafickém přehledu jsou porovnána data průhybu střešní konstrukce 

během první fáze statické zatěžovací zkoušky.  

 

 

 Porovnání průhybů střešní konstrukce – Fáze I. 

 

 Fáze II. 

Během druhé fáze provedené statické zatěžovací zkoušky bylo zatížení umístěné v 

krajním poli střešní konstrukce a byla tak ověřována zejména funkčnost prvního okruhu 

instalovaných váhových členů. 

Přímo pod aplikovaným zatížením se nacházel zájmový bod U1/2, u kterého byly 

jednotlivými metodami naměřeny hodnoty průhybu s nejlepší shodou z celého souboru 

sledovaných bodů (vx=6,1 %).  

Druhým nejbližším bodem aplikovanému zatížení byl bod U1/3, u kterého bylo 

dosaženo velmi dobré shody hodnot experimentálních měření. Pouze očekávaná hodnota 

průhybu dle numerické analýzy byla vyšší, než reálně naměřené hodnoty (vx=14,6 %). 
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Pro sledovaný bod U1/5 si byly blízké hodnoty průhybu numerické analýzy spolu 

s hodnotami naměřenými pomocí váhových členů a geodetického měření. Nejvíce se 

lišily hodnoty z potenciometrů. Celkový variační koeficient byl 28,5 %. 

Zájmové body umístěné na konzolách střešní konstrukce U1/4 a U1/6 vykazovaly 

dobrou shodu hodnot průhybu naměřených jednotlivými metodami při experimentální 

analýze. Predikované hodnoty matematickým modelem konstrukce byly výrazně vyšší. 

Variační koeficient pro tyto body byl 54,8 %, respektive 43,6 %.  

V následujícím grafickém přehledu jsou porovnána data průhybu střešní konstrukce 

během druhé fáze statické zatěžovací zkoušky.  

 

 

 Porovnání průhybů střešní konstrukce – Fáze II. 

 

 Fáze III. 

Ve třetí fázi zkoušky bylo zatížení umístěné na konzoli střešní konstrukce a byla tak 

ověřována zejména funkčnost druhého okruhu instalovaných váhových členů. V této fázi 

zatěžovací zkoušky nebyl průhyb konstrukce ověřován geodetickým měřením. 

Porovnávány budou tedy pouze hodnoty z měření potenciometrickými snímači, 

váhovými členy a hodnoty získané numerickou analýzou. 

Nejblíže byl aplikovanému zatížením zájmový bod U2/5, u kterého byly 

experimentální analýzou naměřeny velmi podobné hodnoty. Očekávaná hodnota průhybu 
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konzoli střešní konstrukce dle numerické analýzy byla oproti porovnávaným vyšší 

(vx=20,3 %).  

Dalšími sledovanými body v poli střešní konstrukce byly U2/2; U2/3 a U2/4. U těchto 

bodů byla zjištěna dobrá shoda predikovaných hodnot průhybu s naměřenými hodnotami 

váhových členů. Data z potenciometrů byly oproti zmíněným nižší. Celková shoda 

měření u těchto bodů byla dobrá. Hodnoty variačního koeficientu se pohybovaly od  

21,6 % do 28 %. 

Poslední sledovaný bod U2/6 byl umístěný na opačné konzole střechy než aplikované 

zatížení. Pro tento bod byly během experimentu naměřeny zanedbatelné hodnoty 

průhybu. Podle numerické analýzy měl být průhyb výrazně vyšší (vx=99,8 %). 

V následujícím grafickém přehledu jsou porovnána data průhybu střešní konstrukce 

během třetí fáze statické zatěžovací zkoušky. 

 

 

 Porovnání průhybů střešní konstrukce – Fáze III. 

 

Při komplexním porovnání naměřených dat experimentálními metodami vůči datům 

predikovaných numerickou analýzou lze konstatovat, že vytvořený matematický model 

střešní konstrukce očekával výrazně vyšší hodnoty průhybu zájmových bodů během 

jednotlivých fází statické zatěžovací zkoušky, než byly naměřeny na reálné konstrukci. 

Toto zjištění jen potvrzuje domněnku, že tuhost numerického modelu byla nižší než 

tuhost skutečné střešní konstrukce. Jak již bylo zmíněno u porovnání poměrných 
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přetvoření, příčinou nekorespondování tuhosti numerického modelu se skutečnou 

konstrukcí byla s největší pravděpodobností přijatá zjednodušení při tvorbě modelu. 

Zejména idealizace jednotlivých styčníků jako kloubových spojů. 

Největší rozdíly očekávaných hodnot průhybu od skutečně naměřených pak můžeme 

pozorovat zejména u sledovaných bodů umístěných na konzolách střešní konstrukce. 

Tento fakt opět jen potvrzuje, že konstrukce opláštění budovy, která je spojena se střešní 

konstrukcí, výrazně napomáhá tuhosti konzolových částí střechy, potažmo celé 

příhradové střešní konstrukci.  

Nicméně porovnání dosažených výsledků potvrzuje funkčnost instalovaného 

systému, který v případě překročení předem definované úrovně průhybu střešní 

konstrukce tuto skutečnost sám vyhodnotí a může včas informovat správce objektu o 

možném nebezpečí, a zabránit tak vzniku nežádoucích deformací střešní konstrukce nebo 

v horším případě jejímu kolapsu. 
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9 ZÁVĚR 

Dílčí cíle této dizertační práce byly postupně splněny. V první části práce byly 

zmapovány dostupné měřící systémy pro sledování teploty, poměrných přetvoření a 

deformací konstrukcí, včetně určení jejich vhodnosti pro využití při dlouhodobém 

sledování zájmové střešní konstrukce. Sledován byl zejména pracovní princip a přesnost 

měření jednotlivých snímačů. Dále byly uvedeny realizované příklady dlouhodobého 

monitoringu stavebních konstrukcí, včetně jejich základního popisu, účelu sledování a 

použitých měřících systémech. 

V rámci praktické části disertační práce byl instalován navržený aktivní monitorovací 

systém proti přetížení střešní konstrukce. V rámci jeho realizace byly v konstrukci 

zastřešení bývalého pavilonu „D“ osazeny odporové tenzometry pro sledování 

poměrných přetvoření vybraných prutů, dále odporová čidla pro měření teploty 

konstrukce a v neposlední řadě systém spojitých nádob (váhových členů) pro měření 

průhybu střešní konstrukce. V rámci praktické část disertační práce jsem měl možnost být 

součástí realizačního týmu při ověření funkčnosti instalovaného měřícího systému. 

K tomuto účelu byla realizována statická zatěžovací zkouška, v jejímž průběhu byla 

sledována odezva příhradové střešní konstrukce na aplikované zatížení. Samotná zkouška 

se skládala ze tří různých zatěžovacích fází, kdy v každé z nich byla ověřována funkčnost 

instalovaného měřícího systému v jiné části střešní konstrukce. K ověření funkčnosti a 

přesnosti instalovaného měřícího systému sloužila další dvě nezávislá měření průhybu. 

Primárně se jednalo se o odporové potenciometry, které sledovaly průhyb konstrukce ve 

stejných místech jako instalovaný systém. K sekundárnímu ověření (pro první dvě fáze 

zkoušky) bylo využito geodetického zaměření spodní roviny střešní konstrukce. 

Porovnání získaných dat z odporových potenciometrů a instalovaných váhových 

členů poukázalo na delší reakční dobu váhových členů, nicméně provedená měření 

prokázala funkčnost instalovaného monitorovacího systému. Ten je schopen spolehlivě, 

s dostatečnou přesností měřit aktuální průhyb střešní konstrukce pod vlivem působícího 

klimatického zatížení. Tento fakt byl potvrzen i sekundárním geodetickým měřením (pro 

I. a II. fázi), které s ostatními výsledky taktéž dobře korelovalo. Instalovaný systém 

aktivního monitoringu je tedy schopný v případě překročení předem definované úrovně 

průhybu střešní konstrukce tuto skutečnost sám vyhodnotit a včas informovat správce 

objektu o možném nebezpečí. Ten má poté dostatek času na odklizení nebezpečné 
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sněhové pokrývky ze střechy objektu. Tímto způsobem lze zabránit případným škodám 

na majetku nebo v horším případě na lidských životech. 

Posledním cílem disertační práce bylo vytvoření numerického modelu konstrukce a 

porovnání dat z něj získaných spolu s daty naměřenými během experimentální analýzy. 

Numerická analýza příhradové střešní desky byla provedena metodou konečných prvků 

(MKP) ve výpočetním programu RFEM. Porovnání jednotlivých hodnot poměrných 

přetvoření a průhybu, získaných během provedené statické zatěžovací zkoušky, spolu s 

hodnotami predikovanými numerickou analýzou poukázaly na nižší tuhost vytvořeného 

matematického modelu oproti reálné konstrukci. Ta se projevila obecně na vyšších (v 

absolutní hodnotě) predikovaných hodnotách, jak poměrných přetvoření jednotlivých 

prvků, tak i průhybu ve sledovaných místech střešní konstrukce.  

Zjištěnou diferenci tuhosti numerického modelu a skutečné konstrukce pak přisuzuji 

přijatým zjednodušením při tvorbě numerického modelu. Jednalo se zejména o idealizaci 

jednotlivých styčníků střešní konstrukce, které byly modelovány jako kloubové. Při 

tvorbě modelu, respektive jednotlivých zatěžovacích stavů, pak nebyl uvažován vliv 

zatížení větrem. Dalším aspektem, který zřejmě přispěl k rozdílným tuhostem, byla 

absence obvodového a střešního pláště v numerickém modelu. Střešní plášť mohl při 

reálné zatěžovací zkoušce přispět k lepšímu rozložení zatížení, a tak ovlivnit zejména 

hodnoty poměrných přetvoření. V případě absence obvodového pláště jde zejména o 

ovlivnění tuhosti konzolových částí, potažmo celé střešní konstrukce, která se projevila 

vyššími hodnotami průhybu. Nevětší rozdíly v predikovaných hodnotách průhybu a 

skutečně naměřenými byly zjištěny právě u sledovaných bodů na konzolových částech 

střešní konstrukce, kde zmíněný obvodový plášť pravděpodobně přispívá k tuhosti 

příhradové střešní desky. 

Závěrem lze konstatovat, že instalovaný monitorovací systém příhradové střešní 

konstrukce ji dovoluje bezpečně provozovat v režimu aktivního řízení rizik. 

Provozovateli tak dává spolehlivé informace o aktuálním stavu konstrukce a její míře 

spolehlivosti vzhledem k úrovni působícího klimatického zatížení. V současné době tak 

lze, díky instalovanému měřícímu systému, v budově bývalého pavilonu „D“ provozovat 

vědecký a zábavný park „VIDA science centrum Brno“. 

Tento typ aktivního monitorovacího systému je pak s výhodou možné použít na další 

podobné konstrukce, které dnes již nevyhovují aktuálním normativním požadavkům na 

spolehlivost, a jejich konvenční zesílení by bylo příliš nákladné. Samozřejmostí je i 
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možnost využití podobného systému při realizaci nových konstrukcí, kdy bude 

provozovateli dávat informace o shodě skutečného chování konstrukce s predikcí 

uvažovanou při statických výpočtech, skutečných hodnotách namáhání v kritických 

průřezech apod. Získaná data mohou být následně využita při optimalizaci dalších etap 

výstavby nebo při realizaci podobných konstrukcí. 

Získané výsledky této práce jen potvrzují, že při tvorbě numerických modelů 

konstrukcí je třeba být obezřetný. Je důležité neopomenout sebemenší detail, který může 

ve výsledku výrazně ovlivnit výstupní data. Chování numerického modelu pak patřičně 

nekoresponduje s chováním reálné konstrukce, a to může vézt k chybným nebo 

neefektivním závěrům či přijatým opatřením. Z těchto důvodů je takřka nezbytné na 

reálné konstrukci vždy provést zatěžovací zkoušku, ať už statickou či dynamickou 

(v závislosti na typu konstrukce), která prokáže míru shody chování reálné konstrukce 

s predikcí vytvořeného numerického modelu. Na základě těchto měření je následně 

možné numerický model verifikovat (upravit či přijmout přepočtové koeficienty) a 

přiblížit tak co nejvíce jeho chování skutečné konstrukci. 
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

°C Stupně Celsia 

Al Hliník 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BVV Brněnské veletrhy a výstavy 

CP Conductive plastic 

Cr Chrom 

ČSN Česká státní norma 

EN Evropská norma 

Fe Železo 

g Tíhové zrychlení 

GSM Global system for mobile communications 

h Výška 

Hdg Horní diagonála 

HL Sloupová hlavice 

Hp Horní pás 

km Kilometr 

kN Kilonewton 

m Metr 

m/s Metr za sekundu 

MEMS Microelectromechanical Systems 

MHz Megahertz 

MKP Metoda konečných prvků 

mm Milimetr 

Ni Nikl 

nm Nanometr 

NTC Negastor 

Ø Průměr 

p Tlak 

PC Personal computer 

PE Polyethylen 

Pt Platina 
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PTC Pozistor 

PU Polyuretan 

r Hustota 

R0 Základní odpor 

R100 Odpor při 100 °C 

Rh Rhodium 

Sdg Spodní diagonála 

SO Stavební objekt 

Sp Spodní pás 

SŘDM Systém řízení dilatace mostu 

sx Směrodatná odchylka 

VPN Velmi přená nivelace 

vx Variační koeficient 

VZT Vzduchotechnika 

ZS Zatěžovací stav 

ŽB Železobeton 

μm Micrometr 

Ω Ohm 
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PŘÍLOHA P1 

AKTIVNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM 
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 Půdorys střešní konstrukce 

 

 
 Schéma rozmístění tenzometrů – horní pás 

 

 
 Schéma rozmístění tenzometrů – spodní pás 

 



90 

 

 
 Schéma rozmístění tenzometrů – diagonály a sloupové hlavice 

 

 
 Schéma rozmístění teplotních čidel 

 
 Schéma rozmístění váhových členů 
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 Schéma umístění zatížení v jednotlivých fázích zatěžovací zkoušky 

 

Tab. 9  Stanovení přepočtového koeficientu pro váhové členy 

 

Číslo 
nádoby Vnější průměr nádoby [mm] 

Tl. 
Stěny 
[mm] 

Vnitřní 
průměr 
nádoby 
[mm] 

Plocha 
[mm2] 

Objemová 
hmotnost 

kapaliny [kg/m3] 

Koeficient 
[g/mm] 

  D 1 D 2 D 3 D 4 D Ø t D Ø S Ø ρ Ø k  

1 179,6 180,2 179,3 179,1 179,6 1,0 

177,74 24810,63 960 23,82 

2 180,4 180,5 179,7 179,3 180,0 1,0 

3 180,9 179,4 179,3 178,7 179,6 1,0 

4 180,9 179,4 178,8 179,5 179,7 1,0 

5 180,8 180,5 178,7 179,7 179,9 1,0 

6 181,2 179,7 178,3 179,4 179,7 1,0 

7 180,6 180,2 178,7 179,4 179,7 1,0 

8 181,9 180,6 177,6 178,2 179,6 1,0 

9 180,6 178,7 179,6 179,9 179,7 1,0 

10 179,6 180,0 180,7 178,9 179,8 1,0 

11 180,5 178,6 180,8 181,4 180,3 1,0 

12 179,8 179,9 179,2 178,6 179,4 1,0 



PŘÍLOHA P2 

MODEL STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

  



93 

 

Tab. 10 Průřezové charakteristiky prutů střešní konstrukce 

Barva Průřez Ocel 
Momenty setrvačnosti [mm4] Plocha [mm2] 

IT IY; IZ A 

— Trubka 44,5/2,5 S355 145 987 72 993 330 

— Trubka 60/3 S355 437 560 218 780 537 

— Trubka 60/5 S355 658 753 329 376 864 

— Trubka 60/6 S355 751 193 375 596 1 018 

— Trubka 150/6 S355 14 095 547 7 047 774 2 714 

— Trubka 245/20 S355 180 337 233 90 168 616 14 137 

 



 

 Numerický model střešní konstrukce – izometrie  
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 Numerický model střešní konstrukce – pohled ve směru osy X 
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 Numerický model konstrukce – pohled ve směru osy Y 
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 Numerický model konstrukce – pohled ve směru osy Z 



PŘÍLOHA P3 

VÝSTUPY NUMERICKÉ ANALÝZY 



 

 

 

 

 

 

 Globální deformace střešní konstrukce při ZS1 – izometrie 
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 Globální deformace střešní konstrukce při ZS1 – pohled ve směru osy X 
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 Globální deformace střešní konstrukce při ZS1 – pohled ve směru osy Y 
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 Globální deformace střešní konstrukce při ZS2 – izometrie 
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 Globální deformace střešní konstrukce při ZS2 – pohled ve směru osy X 
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 Globální deformace střešní konstrukce při ZS2 – pohled ve směru osy Y 
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 Globální deformace střešní konstrukce při ZS3 – izometrie 
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 Globální deformace střešní konstrukce při ZS3 – pohled ve směru osy X 
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 Globální deformace střešní konstrukce při ZS3 – pohled ve směru osy Y 
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 Poměrná přetvoření prutů střešní konstrukce – Fáze I. – izometrie 
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 Poměrná přetvoření prutů střešní konstrukce – Fáze II. – izometrie 
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 Poměrná přetvoření prutů střešní konstrukce – Fáze III. – izometrie



PŘÍLOHA P4 

VÝSTUPY EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZY 

 

 

 



 

 Data z potenciometrů ze dne 19. 4. 2014 – Fáze I. 

 

 

 

 Data z potenciometrů ze dne 20. 4. 2014 – Fáze II. 
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 Data z potenciometrů ze dne 20. 4. 2014 – Fáze III. 

 

 

 Data z váhových členů ze dne 19. 4. 2014 – Fáze I. 
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 Data z váhových členů ze dne 20. 4. 2014 – Fáze II. 

 

 

 Data z váhových členů ze dne 20. 4. 2014 – Fáze III. 
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 Data z tenzometrů horního pásu ze dne 19. 4. 2014 – Fáze I. 

 

 

 

 Data z tenzometrů horního pásu ze dne 20. 4. 2014 – Fáze II. 
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 Data z tenzometrů horního pásu ze dne 20. 4. 2014 – Fáze III. 

 

 

 

 Data z tenzometrů spodního pásu ze dne 19. 4. 2014 – Fáze I. 
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 Data z tenzometrů spodního pásu ze dne 20. 4. 2014 – Fáze II. 
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-20

0

20

40

60

80

100

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00

Po
m

ěr
né

 p
ře

tv
oř

en
í Ԑ

 [μ
m

/m
]

Čas [hh:mm]

Poměrná přetvoření - Spodní pás - Fáze II.
Sp-1
Sp-2
Sp-3
Sp-4
Sp-5
Sp-6
Sp-7
Sp-8
Sp-9
Sp-10
Sp-11
Sp-12
Sp-13
Sp-14
Sp-15

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

13:00 14:00 15:00 16:00

Po
m

ěr
né

 p
ře

tv
oř

en
í Ԑ

 [μ
m

/m
]

Čas [hh:mm]

Poměrná přetvoření - Spodní pás - Fáze III.
Sp-1
Sp-2
Sp-3
Sp-4
Sp-5
Sp-6
Sp-7
Sp-8
Sp-9
Sp-10
Sp-11
Sp-12
Sp-13
Sp-14
Sp-15



118 

 

 

 Data z tenzometrů diagonál ze dne 19. 4. 2014 – Fáze I. 
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 Data z tenzometrů diagonál ze dne 20. 4. 2014 – Fáze III. 

 

 

 

 Data z tenzometrů sloupových hlavic ze dne 19. 4. 2014 – Fáze I. 
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 Data z tenzometrů sloupových hlavic ze dne 20. 4. 2014 – Fáze II. 
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 Porovnání poměrných přetvoření prutů horního pásu – Fáze I. 

 

Tab. 11 Porovnání poměrných přetvoření prutů horního pásu – Fáze I. 

Poměrná přetvoření - Horní pás - Fáze I. 

Označení prutu 
RFEM Tenzometry 

[μm/m] [%] [μm/m] [%] 

Hp-1 13,59 

100 

10,29 76 

Hp-2 3,02 3,58 119 

Hp-3 5,69 2,67 47 

Hp-4 0,21 0,67 319 

Hp-5 -28,82 -8,75 30 

Hp-6 -61,58 -51,26 83 

Hp-7 -69,31 -28,00 40 

Hp-8 -2,58 -2,88 112 

Hp-9 -1,20 -2,90 242 

Hp-10 3,96 7,47 189 

Hp-11 5,33 3,59 67 

Hp-12 5,65 3,88 69 

Hp-13 -9,96 -4,54 46 

Hp-14 -2,59 -1,31 51 

Hp-15 -2,39 -1,86 78 
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 Porovnání poměrných přetvoření prutů horního pásu – Fáze II. 

 

Tab. 12 Porovnání poměrných přetvoření prutů horního pásu – Fáze II. 

Poměrná přetvoření - Horní pás - Fáze II. 

Označení prutu 
RFEM Tenzometry 

[μm/m] [%] [μm/m] [%] 

Hp-1 -0,17 

100 

1,70 - 

Hp-2 -1,88 1,51 - 

Hp-3 -0,93 3,89 - 

Hp-4 -0,84 1,15 - 

Hp-5 -3,22 0,42 - 

Hp-6 6,27 11,72 187 

Hp-7 -13,21 -2,12 16 

Hp-8 -1,94 -0,51 26 

Hp-9 -0,15 0,12 - 

Hp-10 20,09 18,57 92 

Hp-11 3,16 5,44 172 

Hp-12 -50,54 -33,75 67 

Hp-13 -45,95 -18,57 40 

Hp-14 3,42 6,95 203 

Hp-15 -0,10 3,35 - 
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 Porovnání poměrných přetvoření prutů horního pásu – Fáze III. 

 

Tab. 13 Porovnání poměrných přetvoření prutů horního pásu – Fáze III. 

Poměrná přetvoření - Horní pás - Fáze III. 

Označení prutu 
RFEM Tenzometry 

[μm/m] [%] [μm/m] [%] 

Hp-1 21,95 

100 

10,74 49 

Hp-2 51,69 20,74 40 

Hp-3 0,15 -0,85 - 

Hp-4 9,60 1,89 20 

Hp-5 13,99 3,00 21 

Hp-6 5,20 0,07 1 

Hp-7 14,46 3,07 21 

Hp-8 -3,56 -3,37 95 

Hp-9 -2,27 -2,00 88 

Hp-10 5,39 -0,30 - 

Hp-11 2,94 -1,74 - 

Hp-12 0,22 -3,48 - 

Hp-13 1,78 -1,37 - 

Hp-14 0,41 -3,22 - 

Hp-15 0,23 -1,04 - 
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 Porovnání poměrných přetvoření prutů spodního pásu – Fáze I. 

 

Tab. 14 Porovnání poměrných přetvoření prutů spodního pásu – Fáze I. 

Poměrná přetvoření - Spodní pás - Fáze I. 

Označení prutu 
RFEM Tenzometry 

[μm/m] [%] [μm/m] [%] 

Sp-1 -12,33 

100 

-11,18 91 

Sp-2 -1,61 -3,54 220 

Sp-3 -6,19 -3,52 57 

Sp-4 16,11 13,44 83 

Sp-5 42,71 43,34 101 

Sp-6 70,02 73,52 105 

Sp-7 79,39 77,30 97 

Sp-8 -2,11 -4,88 231 

Sp-9 -12,30 -14,45 117 

Sp-10 -15,06 -15,25 101 

Sp-11 -4,64 -10,18 219 

Sp-12 -6,68 -4,32 65 

Sp-13 17,59 7,63 43 

Sp-14 2,44 4,65 191 

Sp-15 1,86 3,16 170 
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 Porovnání poměrných přetvoření prutů spodního pásu – Fáze II. 

 

Tab. 15 Porovnání poměrných přetvoření prutů spodního pásu – Fáze II. 

Poměrná přetvoření - Spodní pás - Fáze II. 

Označení prutu 
RFEM Tenzometry 

[μm/m] [%] [μm/m] [%] 

Sp-1 0,27 

100 

0,00 - 

Sp-2 1,75 1,23 70 

Sp-3 1,25 6,62 530 

Sp-4 1,46 1,45 100 

Sp-5 4,78 5,00 105 

Sp-6 -5,35 -0,45 8 

Sp-7 15,35 8,93 58 

Sp-8 1,68 3,76 224 

Sp-9 0,29 2,02 698 

Sp-10 -2,68 -4,29 160 

Sp-11 -2,25 -3,56 158 

Sp-12 72,88 79,88 110 

Sp-13 73,23 81,72 112 

Sp-14 -3,63 -5,90 163 

Sp-15 -1,36 0,94 - 
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 Porovnání poměrných přetvoření prutů spodního pásu – Fáze III. 

 

Tab. 16 Porovnání poměrných přetvoření prutů spodního pásu – Fáze III. 

Poměrná přetvoření - Spodní pás - Fáze III. 

Označení prutu 
RFEM Tenzometry 

[μm/m] [%] [μm/m] [%] 

Sp-1 -20,51 

100 

-12,19 59 

Sp-2 -47,58 -31,74 67 

Sp-3 -0,61 -2,74 449 

Sp-4 -15,61 -11,78 75 

Sp-5 -20,91 -19,26 92 

Sp-6 -5,54 -1,19 21 

Sp-7 -16,03 -11,63 73 

Sp-8 3,39 0,11 3 

Sp-9 1,68 0,22 13 

Sp-10 2,10 -0,67 - 

Sp-11 -2,80 -1,81 65 

Sp-12 -0,30 0,44 - 

Sp-13 -3,40 0,74 - 

Sp-14 -0,45 1,48 - 

Sp-15 -0,09 1,93 - 

 

 

 

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

Sp-1 Sp-2 Sp-3 Sp-4 Sp-5 Sp-6 Sp-7 Sp-8 Sp-9 Sp-10 Sp-11 Sp-12 Sp-13 Sp-14 Sp-15

Po
m

ěr
né

 p
ře

tv
oř

en
í [

µm
/m

]

Označení sledovaného prutu

Spodní pás - Fáze III.

Řada1 Řada2



128 

 

 

 Porovnání poměrných přetvoření prutů diagonál – Fáze I. 

 

Tab. 17 Porovnání poměrných přetvoření prutů diagonál – Fáze I. 

Poměrná přetvoření - Diagonály - Fáze I. 

Označení prutu 
RFEM Tenzometry 

[μm/m] [%] [μm/m] [%] 

Hdg-1 8,29 

100 

9,35 113 

Hdg-2 12,47 11,75 94 

Hdg-3 3,55 -0,70 - 

Hdg-4 12,47 11,27 90 

Hdg-5 6,86 3,17 46 

Hdg-6 6,52 13,75 211 

Hdg-7 0,82 1,14 139 

Hdg-8 -0,22 -6,19 2814 

Sdg-1 -3,15 -9,37 298 

Sdg-2 -7,54 -13,46 179 

Sdg-3 -12,11 -16,20 134 

Sdg-4 1,77 -0,63 - 
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 Porovnání poměrných přetvoření prutů diagonál – Fáze II. 

 

Tab. 18 Porovnání poměrných přetvoření prutů diagonál – Fáze II. 

Poměrná přetvoření - Diagonály - Fáze II. 

Označení prutu 
RFEM Tenzometry 

[μm/m] [%] [μm/m] [%] 

Hdg-1 -0,87 

100 

-0,12 14 

Hdg-2 -2,44 -3,57 146 

Hdg-3 -1,51 -2,25 149 

Hdg-4 -2,45 -8,06 329 

Hdg-5 15,11 12,12 80 

Hdg-6 7,46 13,09 175 

Hdg-7 18,55 21,38 115 

Hdg-8 11,88 7,53 63 

Sdg-1 1,31 0,62 47 

Sdg-2 1,23 0,24 19 

Sdg-3 -7,97 -8,78 110 

Sdg-4 -3,34 -7,01 210 
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 Porovnání poměrných přetvoření prutů diagonál – Fáze III. 

 

Tab. 19 Porovnání poměrných přetvoření prutů diagonál – Fáze III. 

Poměrná přetvoření - Diagonály - Fáze III. 

Označení prutu 
RFEM Tenzometry 

[μm/m] [%] [μm/m] [%] 

Hdg-1 19,46 

100 

18,44 95 

Hdg-2 29,83 26,44 89 

Hdg-3 -1,54 -2,85 185 

Hdg-4 -3,52 -2,44 69 

Hdg-5 0,60 -0,85 - 

Hdg-6 2,89 -1,63 56 

Hdg-7 -0,44 0,70 - 

Hdg-8 -0,14 -2,04 1455 

Sdg-1 -35,23 -40,67 115 

Sdg-2 4,38 0,63 14 

Sdg-3 0,47 -1,48 - 

Sdg-4 0,09 -0,11 - 
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 Porovnání poměrných přetvoření prutů sloup. hlavic – Fáze I. 

 

Tab. 20 Porovnání poměrných přetvoření prutů sl. hlavic – Fáze I. 

Poměrná přetvoření - Sloupové hlavice - Fáze I. 

Označení prutu 
RFEM Tenzometry 

[μm/m] [%] [μm/m] [%] 

HL-1 3,96 

100 

1,26 32 

HL-2 -5,20 -7,83 151 

HL-3 -0,59 -4,71 798 

HL-4 -1,16 -7,21 621 
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 Porovnání poměrných přetvoření prutů sloup. hlavic – Fáze II. 

 

Tab. 21 Porovnání poměrných přetvoření prutů sloupových hlavic – Fáze 

II. 

Poměrná přetvoření - Sloupové hlavice - Fáze II. 

Označení prutu 
RFEM Tenzometry 

[μm/m] [%] [μm/m] [%] 

HL-1 8,03 

100 

10,30 128 

HL-2 -14,87 -8,74 59 

HL-3 4,74 7,02 148 

HL-4 -13,77 -12,62 92 
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 Porovnání poměrných přetvoření prutů sloup. hlavic – Fáze III. 

 

Tab. 22 Porovnání poměrných přetvoření prutů sloupových hlavic – Fáze 

III. 

Poměrná přetvoření - Sloupové hlavice - Fáze III. 

Označení prutu 
RFEM Tenzometry 

[μm/m] [%] [μm/m] [%] 

HL-1 -1,15 

100 

-2,30 200 

HL-2 -0,13 -1,00 769 

HL-3 0,00 -2,78 - 

HL-4 -0,28 -2,26 807 
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