
1 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF STRUCTURAL MECHANICS 
  

  

VZÁJEMNÁ INTERAKCE VOZIDEL A SILNIČNÍCH 
ZÁCHYTNÝCH SYSTÉMŮ 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   LUKÁŠ ROZBROJ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. PETR HRADIL, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2013                    



2 

 

 

  



3 

 

Abstrakt  

V této bakalářské práci se naučilo pracovat s programem LS-DYNA. Výsledkem 

byl výpočet deformací pro betonovou bariéru, do které bylo naráženo vozidlem 

v rychlostech 80 km/h, 100 km/h a 120 km/h pod úhly 15° a 30°.  Byly provedeny 

výpočty a vyhodnocení důležitých veličin. 

Klíčová slova 

Betonová bariéra, LS-DYNA, rychlost, deformace, posun, zrychlení, osová síla, 

vozidlo, kostka, metoda konečných prvků, prvek, uzel.  

 

 

Abstract 

In this thesis I learned to work with the program LS-DYNA. The result of the 

calculation of the deformation of the concrete barrier, which involved replacing the 

vehicle at speeds of 80 km / h, 100 km / h and 120 km / h at an angle of 15 ° and 30 °. 

Calculations were performed and evaluation of important variables. 

Keywords 

Concrete barrier, LS-DYNA, speed, strain, displacement, acceleration, axial force, 

vehicle, cube, finite element method, element, node.  
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1      ÚVOD 

Analýza záchytných systémů je v současné době důležitou součástí pro správnou 

funkci dopravy na celém světě. Díky těmto systémům se silnice stávají mnohem 

bezpečnější. Zabraňují vyjetí vozidla z vozovky, snižují riziko vzniku dopravních 

nehod, pokud k nehodě dojde, tak s menšími následky.  

Bakalářská práce byla zaměřena na záchytný systém betonového svodidla BSV. 

Tento záchytný systém se instaluje na krajnici nebo do středního dělícího pásu pozemní 

komunikace (silnice, dálnice, mosty apod.). Svodidlo je navrženo tak, aby zadrželo nebo 

přesměrovalo neovladatelné vozidlo, při zajištění přiměřené bezpečnosti cestujících ve 

vozidle a taky ostatních účastníků pozemní komunikace.  

 

Rozměry:  

B = 640 mm 

B‘= 150 mm 

H = 1100 mm 

 b = 280 mm 

L = 3990 mm  

 

 

 

Obr. 1 Geometrie betonového svodidla BSV 
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1.1             Cíl práce 

Cílem práce bylo zjištění chování výpočtového modelu betonové bariéry při 

nárazu vozidlem, které se pohybuje po tuhé podložce bez nerovností. Tuto úlohu bylo 

možné řešit explicitní časovou integrací, která je vhodná pro velké deformace v krátkém 

časovém úseku. K tomuto problému bylo vhodné použít program LS-DYNA, ve kterém 

je explicitní časová integrace zahrnuta.  

1.2             Popis konstrukce 

Konstrukce byla tvořena z devatenácti kusů betonových svodidel uložených na 

tuhé podložce. Tvoří tak betonovou bariéru dlouhou 76,9 m. Na obou koncích bariéry 

bylo zamezeno pohybu uzlů do všech stran. Při nárazu by měl vzniknout řetězový efekt.  

Jedno svodidlo má délku 4000 mm, výšku 1100 mm, šířka se pohybuje mezi 

640mm a 170mm: Se stoupající výškou příčný rozměr klesá. Betonová svodidla jsou od 

sebe vzdálena 50 mm a jsou vzájemně propojena mezi sebou v devíti úrovních spojem o 

vysoké tuhosti. 
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2      PROGRAM LS-DYNA 

2.1             Popis programu 

Je to program na bázi metody konečných prvků, který se zabývá silně 

nelineárními fyzikálními ději, spojenými s velkými deformacemi, které probíhají 

v krátkém časovém úseku. Je ideální pro simulaci takzvaných crash zkoušek, pod nimiž 

si můžeme představit například náraz jedoucího vozidla do stěny. LS-DYNA nabízí 

mnoho algoritmů, které umožnují její použití na řadu aplikací. 

Charakteristika programu: 

 Plně automatická generace kontaktů 

 Více než 130 materiálových modelů 

 Plná šíře aplikovaných elementů 

 Speciální modely pro automobilovou techniku (airbag, dummy, pásy) 

2.2             Práce s LS-DYNA 

Pro správnou práci s programem bylo nutné seznámit se s oficiálním manuálem 

pro využívání hesel „KEYWORDS“. Tato hesla představují vlastnosti pro úpravu 

chování výpočtového modelu. Před každým takovým heslem musí být znak hvězdičky 

„*“, aby program rozpoznal, že jde o příkaz pro LS-DYNA. Hesla jsou tvořena formou 

funkčních karet, kde každá karta má svůj vlastní formát.  

Obr. 2 Vzhled funkční karty 
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Pro lepší přehled vložených hodnot v kartách se může udělit jednoduchý popis. 

Na začátku řádku musí být znak dolaru „$“, aby program tento řádek neposuzoval do 

výpočtu. Všechny sloupce karty musí mít danou šířku, někdy se může lišit. Jedno pole 

má v textovém formátu 10 znaků. 

2.3             Jednotky 

Pro všechny výpočtové modely bylo nutné použít jednu formu jednotek. 

Používané jednotky pro výpočtové modely v bakalářské práci, byly: 

 Newtony, tuny, milimetry, sekundy 

Tyto jednotky byly použity díky proporcím výpočtového modelu vozidla, které 

bylo obdrženo na VUT v Brně, FAST Ústav stavební mechaniky.  

2.4             Používané zkratky 

Jak už bylo řečeno dříve, každé použité heslo má svou funkční kartu. Pro příklad 

je zde znázorněno použití nejznámějších hesel. 

Obr. 3 Systém použití zkratek 

 

Například *NODE, což je heslo pro vytvoření jednoho či více uzlů, potřebuje 

nadefinovat své unikátní číslo „nid“ a souřadnice v osách X, Y a Z. 
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Seznam použitých zkratek: 

pid (Part ID) - unikátní číslo pro identifikování částí 

eid (Element ID) – unikátní číslo pro identifikování prvků 

nid (Node ID) – unikátní číslo pro identifikování uzlů 

sid (Section shell ID) - unikátní číslo pro identifikování nastavení vlastností prvků 

mid (Material ID) - unikátní číslo pro identifikování materiálů 

lcid (Load Curce ID) - unikátní číslo pro identifikování zatěžovací křivky 
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3      TYPY PRVKŮ 

3.1             Prvek SHELL163  

Prvek je vhodný k modelování tenkých skořepinových prvků a pro popis 

ohybového i membránového chování skořepin. Je to čtyř uzlový skořepinový prvek. 

Disponuje dvanácti stupni volnosti na každém uzlu: posun, zrychlení a rychlost v uzlech 

x, y, z, posuny a rotace kolem os x,y, z. Tento prvek se používá pouze v explicitní 

dynamické analýze. 

  

Obr. 4 Geometrie prvku SHELL163 

Přehled vstupních údajů: 

 Uzly  

I, J, K, L  

 Stupně volnosti 

UX, UY, UZ, VX, VY, VZ, AX, AY, AZ, ROTX, ROTY, ROTZ 

 Konstanty 

SHRF - faktor smyku 

NIP -  počet integračních bodů 

T - tloušťky skořepin v uzlech I, J, K, L 

 Materiálové vlastnosti:  

EX, EY, EZ – moduly pružnosti  

NUXY, NUYZ, NUXZ – vedlejší poissonovo číslo 

PRXY, PRXZ, PRYZ – hlavní poissonovo číslo 
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DENS – objemová hmotnost 

 Povrchové zatížení 

Tlak aplikovaný na střed povrchu 

3.2             Prvek LINK160 

Jeden z nejjednodušších prvků je kolíkový nosníkový spoj. Je to dvou uzlový 

prvek se třemi stupni volnosti a přenáší osové síly. Tento prvek se používá pouze v 

explicitní dynamické analýze 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Geometrie prvku LINK160 

Přehled vstupních údajů: 

 Uzly  

I, J, (K – jako orientační uzel)  

 Stupně volnosti 

UX, UY, UZ, VX, VY, VZ, AX, AY, AZ,  

 Konstanty 

Plocha (řez prvkem) 

 Materiálové vlastnosti:  

EX – modul pružnosti 

NUXY – vedlejší poissonovo číslo 

DENS  – objemová hmotnost 
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4      VÝPOČTOVÉ MODELY 

Na simulaci nárazu do betonové bariéry byly využity dva pohybující se modely. 

Z počátku byl proveden náraz jednoduchou betonovou kostkou pod úhly 15° a 30°, aby 

bylo zjištěno, jestli bylo chování modelu betonové bariéry reálné. Pak byl proveden 

náraz vozidlem. Vložení modelu vozidla bylo komplikovanější.   

4.1      Model betonové bariéry 

Výpočtový model konstrukce byl sestaven na základě betonového svodidla BSV, 

a pouze upraven a zjednodušen tak, aby výpočty probíhaly rychleji. Pro zjednodušení 

byly šířky konstrukce zprůměrovány a rozděleny do pěti pásů.  

Obr. 6  Geometrie zjednodušeného svodidla 
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4.1.1             Tvorba v programovém systému ANSYS 

V programovém systému ANSYS bylo nastaveno prostředí, ve kterém se 

pracovalo. Bylo nastaveno strukturální s LS-DYNA explicitní dynamikou. Samotné 

vytvoření modelu bylo provedeno v části PREPROCESSOR. 

Použité prvky 

V nabídce ELEMENT TYPE byly vybrány typy prvků, se kterým se pracovalo. 

Pro každý pás betonového svodidla byl použit prvek SHELL163. Na spoje svodidel byl 

použit prvek LINK160. 

Nastavení vlastností prvků 

V nabídce REAL CONSTANTS byly zadány schopnosti prvků. V našem případě 

se jedná o šířku jednotlivých pásů svodidel podle zjednodušeného modelu a velikost 

průřezu u spojů mezi svodidly. Pro tento případ u prvků SHELL163 byla zadána šířka 

na jednotlivých uzlech podle geometrie a pro prvek LINK160 byla zadána plocha 

průřezu spoje. U spojů mezi svodidly byla nastavena velikost plochy průřezu na 

160mm
2
. 

Obr. 7 Nastavení schopností prvků 
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Nastavení materiálu 

V nabídce MATERIAL PROPS byly definovány použité materiály. Pro pásy 

svodidla a spoje byl vybrán izotropický lineární elastický materiál různých vlastností. K 

vytvoření reálných podmínek byl potřeba velký modul pružnosti a velká objemová 

hmotnost spoje svodidel. Díky tomu bylo dosaženo vysoké tuhosti spojů svodidla. 

Obr. 8 Výběr použitého materiálu 

 Betonové svodidlo 

objemová hmotnost …………………..2500 kg.m
-3 

modul pružnosti ………………………36 GPa 

poissonův součinitel…………………...0,2  

 Ocelové spoje 

objemová hmotnost …………………..2000 t.m
-3 

modul pružnosti ………………………1000 GPa 

poissonův součinitel…………………...0,2  
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Vytvoření ploch jednoho svodidla 

Grafická podoba modelu byla vytvořena pomocí nabídky 

MODELINGCREATE. Nejprve byly vytvořeny KEYPOINTS (body) čela svodidla 

podle geometrie a bod paty spodního patra na druhém konci svodidla. Vytvořené body 

byly propojeny čárami přes nabídku „LINE“. Využitím nabídky 

MODELINGOPERATEEXTRUDE byla přes vertikální a horizontální čáru 

vytvořena plocha patra svodidla. Tento postup byl zopakován pro každý pás. 

Obr. 9 Pohled na vytvořené plochy svodidla 

Vznikly tak propojené plochy ve tvaru svodidla, kde každá z nich má své 

označení A1 až A5. Pro tyto plochy, se v dalším odstavci nastaví jejich potřebné 

vlastnosti.  
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Vlastnosti ploch 

Ke každé ploše musely být nadefinovány vlastnosti. Pomoci nabídky 

MASHINGMASH ATTRIBUTES. Přiřadil se materiál, schopnosti prvků, typ prvků a 

případně koordinační systém. 

Obr. 10 Definování vlastností ploch  

Obr. 11   

Rozdělení čar a vytvoření sítě konečných prvků 

Pro vytvoření uzlů, které budou použity při výpočtu, bylo potřeba vytvořit síť 

konečných prvků. V nabídce MASHINGSIZE CNTRLS bylo nastaveno, jak se budou 

čáry dělit. Hodnota NO. OF ELEMENT DIVISION rozdělí čáry na určitý počet dílků. 

K snížení složitosti výpočtu byly vodorovné čáry rozděleny na deset dílků, svislé horní 

tři pásy po dvou dílcích a spodní dva pásy po jednom dílku. 
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Obr. 12 Rozdělení čar na dílky 

K vytvoření celé betonové bariéry svodidel stačilo použít nabídky 

MODELINGCOPYAREAS, vybraly se všechny plochy, nastavilo 19 kopií NO. 

OF COPIES a napsala se vzdálenost OFFSET v ose X po délce 4050 mm. 

Obr. 13 Pohled na řetěz ze svodidel    

Posléze byly vybrány přes nabídku MESH TOOL všechny plochy a vytvořila se 

síť konečných prvků, která byla tvořena z uzlů „NODES“ a prvků „ELEMENTS“. 

Obr. 14 Pohled na 3D zobrazení řetězu svodidel 
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Nakonec byly vytvořeny tuhé spoje mezi svodidly. Pomocí nabídky 

CREATEELEMENTS se nadefinovalo nastavení pro prvek spoje a propojily se s ním 

uzly mezi svodidly. Po výšce mezi dvěma svodidly tak vzniklo devět spojů. 

Obr. 15 Detail propojení svodidel 

Přečíslování 

Z důvodu použitého číslování uzlů, prvků, materiálů, vlastností prvků a dalšího 

nastavení z modelů vozidel získaných na ústavu stavební mechaniky, bylo číslování 

v modelu svodidla posunuto. A to proto, aby nedocházelo k duplikátům a posléze 

chybám při výpočtech. 

Přečíslování se provedlo v nabídce NUMBERING CNTRLSADD NUM 

OFFSET, vložila se hodnota, o kterou se číslování posunulo.  

Posunutí číslování pro: 

 Uzly „NODES“ a prvky „ELEMENTS“ na hodnotu 5 000 001 

 Schopnosti prvků „SECTION“ na hodnotu 50 001 

 Materiálové vlastnosti „MAT“ na hodnotu 2 001 

 Části „PART“ na hodnotu 50 025 

 Skupiny „SET“ na hodnotu 600 001 
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Textový výstup 

Pro další použití v programu LS-DYNA byl potřeba textový výstup z programu  

ANSYS. K tomu se došlo pomocí nabídky MAIN MENUSOLUTIONWRITE 

JOBNAME.K. Nastavil se zápis souboru pro LS-DYNA a název souboru. Soubor byl 

pojmenován retez.k.  

V tomto souboru byla všechna potřebná hesla „*KEYWORD“ a karty „CARD“ 

pro další řešení výpočtového modelu. 

Nacházely se v něm vytvořené: 

 Uzly „*NODES“ 

 Prvky „*ELEMENTS“ 

 Schopnosti prvků „*SECTION“ 

 Materiálové vlastnosti „*MAT“ 

 Části „*PART“  

 Skupiny „*SET“  
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4.1.2             Uzpůsobení svodidla pro řetězovou reakci v  LS-DYNA 

Aby byla simulace nárazu reálná, musela se vytvořit v souboru svodidla retez.k, 

řada funkčních karet. Například nastavit okrajové podmínky „BOUNDARY 

CONDITIONS“, vytvořit skupiny prvků „ELEMENTS“, uzlů „NODES“, nebo částí 

„PARTS“, nastavit zatížení „LOAD“, vytvořit podložku pro svodidla „RIGIDWALL“. 

Skupiny uzlů 

Některé funkční karty se odkazují na skupiny uzlů. Abychom mohli přiřadit 

okrajové podmínky, musíme nadefinovat skupiny. Provedlo se tak pomocí karty 

*SET_NODE_LIST_TITLE  

Obr. 16 Karta skupiny uzlů 

Okrajové podmínky 

Na konci a začátku řetězu svodidel se musely zadat okrajové podmínky. 

Umožnilo se tak kartou *BOUNDARY_SPC_SET_ID. Aby nedocházelo k pohybu 

okrajů po podložce, bylo zabráněno přemístění všech krajních uzlů v osách x, y a z. Aby 

se mohlo učinit, bylo nezbytné vytvořit skupiny uzlů těchto dvou okrajů.  

Obr. 17 Karta okrajových podmínek 
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Zatížení 

Modelu svodidla se muselo nastavit gravitační zatížení, pomocí dvou karet 

*LOAD a *DEFINE_CURVE. Před tím, než jsme zvolily typ zatížení, tak se musí 

nadefinovat zatěžovací křivka kartou *DEFINE_CURVE. Zadává se hodnotami pro 

funkci. Na začátek simulace bylo potřeba model zatížit, proto byla křivka nastavena 

těmito hodnotami. 

 V čase 0 zatížení 9810 mm/s
2
 

 V čase 1 zatížení 9810 mm/s
2
 

Obr. 18 Graf zatěžovací křivky 

 

 

Obr. 19 Karta zatěžovací křivky 

Pro gravitační zatížení byla vybrána karta *LOAD_BODY_Z a byla přiřazena 

předem nadefinovaná zatěžovací křivka. 

Obr. 20 Karta gravitačního zatížení  
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Podložka pro svodidla 

K vytvoření podložky pod svodidla bylo zapotřebí nejprve nadefinovat skupinu 

uzlů *SET_NODE_LIST  pro celou betonovou bariéru, poté tuto skupinu přiřadit kartě 

*RIGIDWALL_PLANAR, aby nedošlo k propadnutí svodidel přes podložku. Podložka 

byla vložena do prostředí pomocí normálového vektoru, ten byl zadán souřadnicemi 

dvou bodů, počáteční bod a koncový bod.  

 Souřadnice počátečního bodu: X = 0.0; Y = 0.0; Z = -6.25 

 Souřadnice koncového bodu: X = 0.0; Y = 0.0; Z = 10.0 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Nastavení karet pro podložku a pohled na model  
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4.1.3             Úprava souboru pro počítání osových sil v přípoji 

Pro zjištění osových sil v přípoji mezi svodidly bylo potřebné použít kartu 

*DATABASE_HISTORY_BEAM_SET, ve které se nastavily skupiny spojů „SID“ pro 

vyhodnocení. Poté kartu *SET_BEAM pro vytvoření skupin spojů, kterou bylo potřeba 

přiřadit kartě předchozí. 

Obr. 22 Vytvoření skupin nosníků mezi svodidly 

 

Obr. 23 Nastavení karty pro výpočet osových sil 

Vepsáním karty *DATABASE_ELOUT byl aktivován výpočet osových sil spojů 

mezi svodidly.  

Obr. 24 Aktivování výstupu výsledků nosníkových sil 
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4.2      Model kostky  

Pro začátek bylo jednodušší vyzkoušet si náraz do svodidla pomocí jednoduchého 

modelu betonové kostky, která měla délku hrany 1m a hmotnost 1t. Kostka se 

pohybovala po podložce rychlostí 100km/h pod úhlem nárazu 30°. 

4.2.1         Tvorba v programovém systému ANSYS  

Betonová kostka byla vytvořena v programovém systému ANSYS obdobnými 

způsoby jako svodidlo. Vybral se vhodný prvek SOLID168, nadefinovaly se schopnosti 

prvku a materiál modelu. V nabídce MODELINGCREATEVOLUMESBLOCK 

se vytvořila grafická podoba kostky o rozměrech 1 000 x 1 000 x 1 000 mm. Přiřadily 

se atributy pro objem, nadefinovalo se dělení a vytvořila se síť konečných prvků. 

Výstup do textového souboru 

Kostku bylo potřeba vložit do modelu se svodidlem, proto byl proveden export do 

textového souboru. Dosáhlo se tak nabídkou MAIN MENUSOLUTIONWRITE 

JOBNAME.K. Vyexportovaný soubor byl pojmenován kostka.k. Obsahoval veškerá 

potřebná hesla „KEYWORDS“ 

Obr. 25 Pohled na kostku 
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4.2.2         Úprava textového souboru kostky v LS-DYNA 

Změna proběhla v textovém souboru kostka.k. Kostka měla mít určitou rychlost, 

tak se musely vepsat karty *INITIAL_VELOCITY_GENERATION a nastavit jednotné 

číslování částí „PID“ pro prvky kostky *ELEMENT_SOLID. Do svodidla měla narazit 

pod určitým úhlem. Aby kostka neproletěla svodidlem, musel se nastavit kontakt plochy 

na plochu kartou *CONTACT_SURFACE_TO_SURFACE. 

Pro lepší přehlednost byly některé úpravy udělány přes LS-PREPOST, následně 

vyexportovány a použity. 

Přiřazení čísla části jednotlivým prvkům kostky  

Pro každý prvek kostky „EID“ bylo přiřazeno jednotné číslo části „PID“. Muselo 

být tak učiněno, protože při nastavování kontaktů bylo potřeba zadat číslo PID.  

Obr. 26 Nastavení karty prvků 

Přidělení rychlosti 

Do souboru byla dále vložena karta *INITIAL_VELOCITY_GENERATION, u 

které bylo přiřazeno PID kostky a nastavena rychlost. Kostka směřovala ke svodidlu po 

podložce pod určitým úhlem, proto se musela použít Pythagorova věta a rychlost 

rozložit do os Y a X  
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Výpočet rychlostí: 

V = rychlost kostky = 100 km/h = 27777.77 mm/s 

Náraz pod úhlem α = 30° 

VX = V*cos α = 24060 mm/s 

VY = V*sin α = -13890 mm/s 

Obr. 27  Nastavení karty rychlosti pro úhel 30° v LS-PREPOST 

 

Obr. 28 Nastavení karty rychlosti pro úhel 30° v textovém souboru 

Nastavení kontaktů 

Pro docílení kontaktu mezi betonovou bariérou a betonovou kostkou byly použity 

karty *CONTACT_SURFACE_TO_SURFACE a pro samotné vytvoření kontaktů  

*SET_PART_LIST pro vytvoření skupiny částí prvků z celé betonové bariéry.  

Obr. 29 Nastavení karty skupiny částí prvků 

Obr. 30 Nastavení karty kontaktu kostky a betonové bariéry 
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4.2.3         Doba simulace nárazu kostky do bariéry 

Provedla se úprava v souboru Main.dyn. Pozměnila se  karta 

*CONTROL_TERMINATION. Pro nenáročnost výpočtu byl reálný čas simulace 

nastaven na 0,2 sekundy. Vznikne tak delší simulace.  

Obr. 31 Nastavení reálného času pro simulaci nárazu kostky do svodidla 

4.3      Model vozidla 

Zvoleným modelem vozidla pro simulaci bylo malé osobní třídveřové auto o 

hmotnosti cca 900kg. Soubory GM_R3.dyn a Main.dyn byly získány na VUT v Brně, 

FAST Ústav stavební mechaniky. Pro porovnání kinetické energie při změně rychlosti 

bylo použito vozidlo pohybující se po tuhé podložce. Zvolené rychlosti byly 100km/h, 

70km/h, 50km/h. Zjistila se celková kinetická energie z výsledků LS-DYNY a 

porovnala se s výpočtovou hodnotou. 

Později bylo s vozidlem naráženo do betonové bariéry pod různými úhly a 

zjišťovalo se její chování. 

Obr. 32 Pohled na osobní vozidlo  
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4.3.1         Popojíždění s vozidlem 

Změna rychlosti 

Pro změnu rychlosti u tohoto vozidla bylo nutné upravit kartu 

*INITIAL_VELOCITY_GENERATION. Karta byla umístěna v souboru GM_R3.dyn, 

na kterou se odkazoval soubor Main.dyn pomocí karty *INCLUDE. Čtyři karty na 

rychlost každého kola od vozidla a další karty pro rychlost všech uzlů a částí celého 

modelu vozidla.  

Obr. 33 Nastavení karty rychlosti vozidla 

Pro rychlost 100km/h byla kvůli jednotkám do textového souboru hodnota 

zapsána jako 27777.78 mm/s. Takto se postupovalo i při dalších rychlostech. 

Doba simulace 

V textovém souboru Main.dyn bylo zjištěno, že simulace je nastavena na 1 

sekundu, To bylo pro tento konfigurační systém časově náročné, proto byl čas nastaven 

na 0,01 sekundy. Nastavení se provedlo kartou *CONTROL_TERMINATION.  

Obr. 34 Nastavení karty doby simulace kostky 
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4.3.2         Náraz vozidla do betonové bariéry 

Aby mohlo vozidlo narazit do betonové bariéry, musely být přemístěny všechny 

uzly vozidla. Vozidlo bylo umístěno do počátku souřadného systému, kde začínala i 

betonová bariéra. Z tohoto důvodu byly vloženy uzly vozidla do programu ANSYS a 

přemístěny do takové polohy, aby vozidlo bylo schopné narazit do bariéry. 

Byla vytvořena simulace pro 6 možných variant nárazu: 

 Náraz pod úhlem 15° s rychlostí 80km/h, 100km/h a 120km/h 

 Náraz pod úhlem 30° s rychlostí 80km/h, 100km/h a 120km/h 

Přemístění uzlů vozidla 

V textovém souboru GM_R3.dyn bylo potřeba zkopírovat uzly „NODE“ vozidla 

do nového textového souboru s názvem nodes.txt. Formát dat souboru nodes.txt byl 

upraven tak, aby jej ANSYS dokázal přečíst. Řádek musel začínat písmenem „N“ jako 

NODES a každá hodnota byla oddělena čárkou.  

Obr. 35 Formát dat uzlů vložený do programu ANSYS 

Jelikož nebylo potřeba vytvářet síť konečných prvků, proto nemusel být definován 

žádný prvek, ani jeho vlastnosti. Pro přemístění uzlů vozidla byla vytvořena čára, která 

připomínala půdorys betonové bariéry.  

Nejprve byly vytvořeny body „KEYPOINTS“ počátku a konce svodidla. Jelikož 

je celá bariéra dlouhá 76,9m, tak byly vloženy 2 body. První bod se souřadnicemi 0; 0; 

0 a druhý bod se souřadnicemi 76900; 0; 0. Potom byly body propojeny čarou. 
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Obr. 36 Vytvoření čáry stěny 

Pro vytvoření řetězové reakce bylo vozidlo posunuto do první třetiny délky 

bariéry a navíc tak, aby narazilo přímo do stěny svodidla a ne do spojů mezi svodidly.  

Pro simulaci a jejich výpočty byly použity pro úhly (15° a 30°) nárazu vozidla do 

stěny a tři různé rychlosti (80km/h, 100km/h a 120km/h). Před umístěním uzlů vozidla 

byly pomocí Pythagorovy věty dopočítány další pomocné body. Aby výpočet netrval 

příliš dlouho, bylo umístěno vozidlo co nejblíže stěny. Nesmělo se umístit příliš blízko, 

aby nevznikl při výpočtu průnik mezi vozidlem a stěnou svodidla.  

Pro vytvoření nového kartezského souřadného systému byly vytvořeny pomocné 

body „KEYPOINTS“ K1 až K5 pro úhly 15° a 30°. Na obrázku 36 a 37 hrana bariéry 

označena tlustou čarou.  

 

Obr. 37 Umístění pomocných bodů pro náraz pod úhlem 15° 



35 

 

 

Obr. 38 Umístění pomocných bodů pro náraz pod úhlem 30° 

Po vytvoření potřebných bodů byl vytvořen nový souřadný systém pomoci 

nabídky na horní liště v programu ANSYS. WORKPLANELOCAL COORDINATE 

SYSTEMSCREATE LOCAL CSBY 3 KEYPOINTS.  

Byly vybrány postupně body K4; K1 a nakonec bod K5. Nový souřadný systém 

byl označen hodnotou 11.  

Před vložením uzlů vozidla do systému bylo nutné aktivovat nový souřadný 

systém. Pomocí nabídky na liště WORKPLANECHANGE ACTIVE CS 

TOSPECIFIED COORD SYS a v příslušném okně bylo zadáno číslo 11. 

Poté byly do systému vloženy uzly vozidla. Bylo tak provedeno vybráním 

nabídky na liště FILEREAD INPUT FROM a byl vybrán souboru nodes.txt, ve 

kterém jsou vypsány souřadnice uzlů vozidla. 
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Obr. 39 Půdorys přemístěného vozidla v programu ANSYS, úhel nárazu 30° 

Dále bylo potřeba vyexportovat pozměněné souřadnice do textového souboru 

přes nabídku MAIN MENUSOLUTIONWRITE JOBNAME.K. Soubor byl 

pojmenován nlist.k.  

Uzly „*NODES“ z tohoto souboru byly zkopírovány a nahrazeny uzly ze souboru 

GM_R3.dyn. Tento postup byl proveden zvlášť pro oba úhly nárazu do svodidla. 

Obr. 40 Půdorys přemístěného vozidla v programu LS-PREPOST 



37 

 

Nadefinování rychlostí 

Změna rychlosti vozidla použitím Pythagorovy věty byla vysvětlena v předchozí 

podkapitole. V kartě *INITIAL_VELOCITY_GENERATION bylo potřeba nadefinovat 

vypočítanou rychlost „VX a VY“, úhlovou rychlost „OMEGA“ (ta zůstala stejná, 

poloměr kola se nemění), střed otáčení „XC, YC a ZC“ a hodnoty NX, NY.  

Jelikož bylo vozidlo pootočené po podložce, tak bylo nutné pro každé kolo 

vozidla nadefinovat nové uzly tvořící středy otáčení a ty vepsat do příslušného sloupce 

karty *INITIAL_VELOCITY_GENERATION. K zjištění souřadnic těchto uzlů bylo 

vhodné použít program LS-PREPOST. Každému kolu bylo přiděleno nové unikátní 

číslo SID. Hodnota SID značí skupinu části „SET“ každého kola.  

 V postranní nabídce byla vybrána v kartě 1 záložka IDENT. V podnabídce byly 

vybrány uzly „NODE“ a v grafickém okně byl vyhledán střed kola. Z informačního 

okénka umístěného na spodním okraji byl vypsán vybraný uzel a jeho souřadnice. 

 

Obr. 41 Detail na uzel uprostřed levého zadního kola vozidla 

Tento postup byl proveden pro všechna kola vozidla, jak pro variantu s úhlem 

nárazu 15° tak pro variantu s úhlem nárazu 30°. 
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Obr. 42 Označení jednotlivých kol vozidla a souřadnice středu otáčení každého 

kola, varianta nárazu pod úhlem 15°  

Obr. 43 Označení jednotlivých kol vozidla a souřadnice středu otáčení každého 

kola, varianta nárazu pod úhlem 30° 

Poslední potřebné hodnoty pro nastavení rychlosti byly hodnoty NX a NY. Ty 

byly dopočítány pomocí kosinu úhlu nárazu. 
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Obr. 44 Znázornění hodnot NX a NY 

NX = -sin α 

NY = cos α 

Kde α je úhel nárazu, bylo počítáno s úhly 15° a 30°. 

Obr. 45 Konečný vzhled karty pro nastavení rychlosti 

Nadefinování kontaktů 

Aby vozidlo dokázalo narazit do betonové bariéry, bylo potřeba vytvořit  

kartu *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE. V kartě bylo nutné 

nadefinovat: 

 Pro betonovou bariéru skupinu uzlů „SET_NODE_LIST“ 

 Pro vozidlo skupinu částí „SET_PART_LIST“ 

Pomocí karty *SET_NODE_LIST byly vytvořeny skupiny uzlů. Do této karty 

byly umístěny všechny uzly betonové bariéry a bylo nadefinováno unikátní číslo SID. 
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Obr. 46   Karta skupiny uzlů celé betonové bariéry 

 Pomocí karty *SET_PART_LIST byly vytvořeny skupiny částí. Do této karty 

byly umístěny všechny části „PART“ vozidla a nadefinování unikátního čísla SID. 

Obr. 47 Karta skupiny částí celého vozidla 

Nakonec byly v kartě *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE 

nadefinovány vytvořené unikátní SID. Do políčka pro SSID (Slave segment SID) bylo 

vloženo unikátní číslo SID pro betonovou bariéru, označení 50021. A do druhého 

políčka pro MSID (Mastery segment SID) bylo vloženo číslo SID pro vozidlo, označení 

50001. 

 SSID – uzly nebo části, které byly přizpůsobeny účinkům MSID 

 MSID – uzly nebo části, které vyvolávají deformace pro SSID 

Obr. 48  Karta kontaktu vozidla s betonem 
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Doba simulace nárazu vozidla do betonové bariéry 

Doba simulace byla nastavena v souboru na 0,27 sekund pro úhel nárazu 15° a na 

0,20s pro úhel nárazu 30°. Pro získání více výsledků byly nastaveny delší doby 

simulací. Tato úprava byla provedena v kartě *CONTROL TERMINATION v souboru 

Main.dyn  
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5      VÝPOČTY A VÝSLEDKY 

5.1             Konfigurace systému 

 Procesor Intel Core 2 duo 2,80 GHz 

 Nainstalovaná paměť 4,00 GB (použitelné 3,49 GB) 

 Typ systému 32bitový operační systém Windows 7 

5.2             Výpočet 

Byl zapnut spouštěcí program MECHANICAL APDL PRODUCT LAUNCHER, 

byl nastaven řešič LS-DYNA, byla přiřazena pracovní složka, ve které byly soubory 

umístěny a byl načten soubor Main.dyn. Tento postup byl zvlášť proveden pro každou 

simulaci.  

Přibližné doby výpočtů jednotlivých simulací: 

 Náraz kostky do betonové bariéry pod úhlem 30° a rychlostí 100km/h – 31 s 

 Popojíždění s vozidlem  

 50 km/h – 27min 3s 

 70 km/h – 20min 23s 

 100 km/h – 21min 4s 

 Náraz vozidla do betonové bariéry pod úhlem 15° 

 80 km/h – 6h 23min 

 100 km/h – 6h 21min 

 120 km/h – 2h 32min (výpočet byl předběžně ukončen) 

 Náraz vozidla do betonové bariéry pod úhlem 30° 

 80 km/h – 4h 2min 

 100 km/h – 3h 10min 

 120 km/h – 4h 2min 

V průběhu výpočtu byly vytvořeny soubory pro další použití D3PLOT, ELOUT, 

GLSTAT a další podle toho, jak byl nastaven výstup dat.  
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Pro změnu chování řešiče je možné v průběhu výpočtu stisknutím kláves 

CTRL+C pozastavit výpočet a zadat následující příkazy: 

 sw1- zapsání restart-souboru a ukončení výpočtu 

 sw2- zjištění doby výpočtu, počtu cyklů, časového kroku 

 sw3- zapsání restart-souboru, výpočet pokračuje 

 sw4- zapsání výsledkového stavu, výpočet pokračuje 

5.3             Výsledky 

5.3.1         Výstupní soubor D3PLOT  

Prohlížení výpočtu bylo umožněno systémem LS-PREPOST. V prostředí tohoto 

programu bylo možné dále pracovat s výstupním souborem D3PLOT. Byla zvolena 

strana 1 a v ní nabídka ASCII nebo FCOMP. Zde byly přečteny všechny výsledky, které 

byly nastaveny pro výpočtový model před započetím výpočtu. 

Obr. 49 Nalezení výsledků výpočtů v programu LS-PREPOST 
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5.3.2         Zpracování výsledných dat nárazu kostky do betonové bariéry 

Půdorys vytvořené sítě betonové bariéry a kostky, metodou konečných 

prvků (MKP): 

t = 0,05s t = 0,10s 

 t = 0,15s t = 0,20s 

Obr. 50 Půdorysný pohled na náraz kostky do svodidla v časech t 

Po nárazu kostky do svodidla bylo pozorováno vymrštění kostky a její rotace v 

prostoru. 
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          t = 0,05s           t = 0,10s  

           t = 0,15s           t = 0,20s  

Obr. 51 Pohled na náraz kostky do svodidla v časech t 
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                   t = 0,05s         t = 0,10s 

  t = 0,15s            t = 0,20s 

Obr. 53 Posuny bariéry od nárazu kostky ve směru Y rozdělena po časech t 

Maximální posun bariéry ve směru Y v místě nárazu byl 232 mm. 
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                   t = 0,05s         t = 0,10s 

  t = 0,15s            t = 0,20s 

Obr. 54 Zrychlení bariéry od nárazu kostky ve směru Y rozdělena po časech t 

Maximální zrychlení systému bariéry ve směru Y bylo 13571m/s
2
 a to v čase 

0,0875s, tedy těsně po nárazu kostky. 
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Osové síly ve spojích mezi svodidly  

Vyhodnocené síly byly umístěny v LS-PREPOST v nabídce ASCII pod  

výběrem *ELOUT. 

Obr. 55 Graf maximální možné síly v časové ose působící ve spoji 

 

Maximální zjištěná síla působící ve spoji při nárazu v čase 0,089s. byla 1555 kN.   
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5.3.3         Zpracování výsledných dat popojíždění s vozidlem 

Vyhodnocení a porovnání kinetické energie 

Vzorec pro kinetickou energii:  

Pro 100km/h 

Pro 70km/h 

Pro 50km/h 

Grafy získané z výpočtů pomocí ASCII nabídky: 

 

 

Pro 100km/h 

 

 

 

 

 

Pro 70km/h  

 

 

  

𝐸 =
1

2
×900× 27,77782 = 347222,28 J 

𝐸 = 
1

2
×900× 19,44442 = 170138,11 J 

𝐸 = 
1

2
×900× 13,88892 = 86805,57 J 

𝐸 =
1

2
m𝑣2 
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Pro 50km/h 

 

Obr. 56 Grafy vypočítaných energií pro rychlosti 100, 70 a 50km/h 

Porovnání obou metod výpočtu: 

  
rychlost 

  
50 km/h 70 km/h 100 km/h 

Výpočtová metoda [kJ] 86,8 170,1 347,2 

Výpočet v LS-DYNA [kJ] 111,8 195,8 379,9 
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5.3.4         Zpracování výsledných dat nárazu vozidla do betonové bariéry 

Bylo vyhodnoceno 6 variant výsledků 

I. Úhel nárazu 15° 

a) Rychlost 80km/h 

b) Rychlost 100km/h 

c) Rychlost 120km/h 

II. Úhel nárazu 30° 

a) Rychlost 80km/h 

b) Rychlost 100km/h 

c) Rychlost 120km/h 

Pro každou variantu byly vyhodnoceny: 

 Posuny 

 Zrychlení 

 Osové sily v přípojích 

 

Vyhodnocené síly byly umístěny v LS-PREPOST v nabídce ASCII pod výběrem 

*ELOUT 
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I. a) Rychlost vozidla 80km/h, náraz pod úhlem 15° 

Při nárazu vozidla do bariéry v rychlosti 80km/h pod úhlem 15° nedošlo 

k významným deformacím bariéry a vozidlo bylo odraženo od betonové bariéry. Náraz 

způsobil menší posun bariéry. 

t = 0,00s t = 0,08s 

 t = 0,17s t = 0,25s 

Obr. 57 Půdorysný pohled na náraz vozidla do svodidla v časech t 
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          t = 0,00s           t = 0,08s  

           t = 0,17s           t = 0,25s  

Obr. 58 Pohled na náraz kostky do svodidla v časech t 
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                   t = 0,00s         t = 0,08s 

  t = 0,17s            t = 0,25s 

Obr. 59 Posuny bariéry od nárazu vozidla ve směru Y rozdělena po časech t 

Maximální posun bariéry ve směru Y v místě nárazu byl 323 mm  
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                   t = 0,00s         t = 0,08s 

  t = 0,17s            t = 0,25s 

Obr. 60 Zrychlení bariéry od nárazu vozidla ve směru Y rozdělena po časech t  

Maximální zrychlení systému bariéry ve směru Y bylo 1874 m/s
2
   



56 

 

Osové síly ve spojích mezi svodidly:  

  

Obr. 61 Graf maximální možné síly v časové ose působící ve spoji 

 

Maximální zjištěná síla působící ve spoji při nárazu byla 283 kN a byla zjištěna 

v čase 0,089s.  
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I. b) Rychlost vozidla 100 km/h, náraz pod úhlem 15° 

Náraz do betonové bariéry při rychlosti 100 km/h a pod úhlem 15° způsobil větší 

škody na vozidle, ale bylo odrazeno. Náraz způsobil větší posuny bariéry než u rychlosti 

80 km/h. 

t = 0,00s t = 0,08s 

 t = 0,17s t = 0,25s 

Obr. 62 Půdorysný pohled na náraz vozidla do svodidla v časech t 
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          t = 0,00s           t = 0,08s  

           t = 0,17s           t = 0,25s  

Obr. 63 Pohled na náraz vozidla do svodidla v časech t 
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                   t = 0,00s         t = 0,08s 

  t = 0,17s         t = 0,25s 

Obr. 64 Posuny bariéry od nárazu vozidla ve směru Y rozdělena po časech t  

Maximální posun bariéry ve směru Y v místě nárazu byl 360 mm. 
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                   t = 0,00s         t = 0,08s 

  t = 0,17s            t = 0,25s 

Obr. 66 Zrychlení bariéry od nárazu vozidla ve směru Y rozdělena po časech t  

Maximální zrychlení systému bariéry ve směru Y, bylo 2823m/s
2
.  
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Osové síly ve spojích mezi svodidly:  

 

Obr. 67 Graf maximální možné síly v časové ose působící ve spoji 

 

Maximální zjištěná síla působící ve spoji při nárazu byla 439,1 kN a byla zjištěna 

v čase 0,089s.  
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I. c) Rychlost vozidla 120km/h, náraz pod úhlem 15° 

Náraz do betonové bariéry při rychlosti 120 km/h a pod úhlem 15° způsobil 

mnohem větší deformace na betonové bariéře a na vozidle. Vozidlo nebylo odraženo od 

bariéry. 

t = 0,00s t = 0,03s 

 t = 0,06s t = 0,09s 

Obr. 68 Půdorysný pohled na náraz vozidla do svodidla v časech t 
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           t = 0,00s         t = 0,03s 

Obr. 69 t = 0,06s 

Obr. 70 t = 0,09s 

Obr. 71 Pohled na náraz vozidla do bariéry v časech t 
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                   t = 0,00s         t = 0,03s 

  t = 0,06s         t = 0,09s 

Obr. 72 Posuny bariéry od nárazu vozidla ve směru Y rozdělena v časech t  

Maximální posun bariéry ve směru Y v místě nárazu byl 352 mm.  
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                   t = 0,00s         t = 0,03s 

  t = 0,06s            t = 0,09s 

Obr. 74 Zrychlení bariéry od nárazu vozidla ve směru Y rozdělena 

po  časech t  

Maximální zrychlení systému bariéry ve směru Y bylo 3344 m/s
2
. 

Osové síly nejsou známy, protože byl výpočet řešiče z neznámých důvod 

ukončen.   
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II. a) Rychlost vozidla 80km/h, náraz pod úhlem 30° 

Náraz vozidla do betonové bariéry v rychlosti 80 km/h pod úhlem 30° způsobil 

velké deformace betonové bariéry i vozidla. 

t = 0,00s t = 0,06s 

 t = 0,14s t = 0,20s 

Obr. 75 Půdorysný pohled na náraz vozidla do svodidla v časových intervalech 
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          t = 0,00s           t = 0,06s  

           t = 0,14s           t = 0,20s  

Obr. 76 Pohled na náraz vozidla do svodidla v časových intervalech 
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                   t = 0,00s         t = 0,06s 

  t = 0,14s         t = 0,20s 

Obr. 77 Posuny bariéry od nárazu vozidla ve směru Y rozdělena po časech t  

Maximální posun bariéry ve směru Y v místě nárazu byl 435 mm.  
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                   t = 0,00s         t = 0,06s 

  t = 0,14s            t = 0,20s 

Obr. 78 Zrychlení bariéry od nárazu vozidla ve směru Y rozdělena po časech t  

Maximální zrychlení systému bariéry ve směru Y, bylo 6622 m/s
2
.  
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Osové síly ve spojích mezi svodidly:  

 

Obr. 79 Graf maximální možné síly v časové ose působící ve spoji 

 

Maximální zjištěná síla působící ve spoji při nárazu byla 220,1 kN a byla zjištěna 

v čase 0,089s.  
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II.            b) Rychlost vozidla 100km/h, náraz pod úhlem 30° 

Náraz vozidla do betonové bariéry v rychlosti 100 km/h pod úhlem 30° způsobil 

vysoké deformace betoné bariéry i vozidla. 

t = 0,00s t = 0,06s 

 t = 0,14s t = 0,20s 

Obr. 80 Půdorysný pohled na náraz vozidla do svodidla v časech t 
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          t = 0,00s           t = 0,06s  

           t = 0,14s           t = 0,20s  

Obr. 81 Pohled na náraz vozidla do svodidla v časech t 
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                   t = 0,00s         t = 0,06s 

  t = 0,14s         t = 0,20s 

Obr. 82 Posuny bariéry od nárazu vozidla ve směru Y rozdělena po časech t  

Maximální posun bariéry ve směru Y v místě nárazu byl 550 mm.  
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                   t = 0,00s         t = 0,06s 

  t = 0,14s            t = 0,20s 

Obr. 83 Zrychlení bariéry od nárazu vozidla ve směru Y rozdělena po časech t  

Maximální zrychlení systému bariéry ve směru Y bylo 13121m/s
2
.  
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Osové síly ve spojích mezi svodidly:  

 

Obr. 84 Graf maximální možné síly v časové ose působící ve spoji 

 

Maximální zjištěná síla působící ve spoji při nárazu byla 265,7 kN a byla zjištěna 

v čase 0,089s.  
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II.            c) Rychlost vozidla 120km/h, náraz pod úhlem 30° 

Náraz vozidla do betonové bariéry v rychlosti 120 km/h pod úhlem 30° způsobil 

nejvýraznější deformace vozidla i betonové bariéry díky vysokému úhlu nárazu a 

nejvyšší uvažované rychlosti. 

t = 0,00s t = 0,06s 

 t = 0,14s t = 0,20s 

Obr. 85 Půdorysný pohled na náraz vozidla do svodidla v časech t 
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          t = 0,00s           t = 0,06s  

           t = 0,14s           t = 0,20s  

Obr. 86 Pohled na náraz vozidla do svodidla v časech t 
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                   t = 0,00s         t = 0,06s 

  t = 0,14s         t = 0,20s 

Obr. 87 Posuny bariéry od nárazu vozidla ve směru Y rozdělena po časech t  

Maximální posun bariéry ve směru Y v místě nárazu byl 472 mm.  
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                   t = 0,00s         t = 0,06s 

  t = 0,14s            t = 0,20s 

Obr. 89 Zrychlení bariéry od nárazu vozidla ve směru Y rozdělena po časech t  

Maximální zrychlení systému bariéry ve směru Y bylo 20651m/s
2
.  
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Osové síly ve spojích mezi svodidly:  

 

Obr. 90 Graf maximální možné síly v časové ose působící ve spoji 

 

Maximální zjištěná síla působící ve spoji při nárazu byla 313,5 kN a byla zjištěna 

v čase 0,089s.  
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6      ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zjistit chování geometrie betonové bariéry při nárazu vozidla. 

Nárazy byly simulovány pod úhly 15° a 30° od osy betonové bariéry a vyhodnoceny pro 

rychlosti 80 km/h, 100 km/h a 120 km/h. Výstupem výpočtů byly hodnoty posunů 

betonové bariéry, zrychlení konstrukce bariéry a osové síly v přípoji mezi svodidly. Při 

kombinaci úhlu nárazu 15° a rychlosti 80 km/h vznikly nejmenší hodnoty hledaných 

veličin. Se zvyšující se rychlostí došlo k navýšení hodnot. Obdobně byly sestaveny 

kombinace pro úhel nárazu 30°, tyto hodnoty byly obecně vyšší než u nárazu pod úhlem 

15°. Při kombinaci úhlu nárazu 30° a rychlosti 120 km/h došlo k výrazným deformacím 

betonové bariéry i vozidla.  

Výsledné maximální hodnoty pro dané kombinace: 

úhel nárazu 
rychlost max. posun 

max. zrychlení 

konstrukce 

max. osové síly 

mezi svodidly 

[km/h] [mm] [m/s
2
] [kN] 

15° 

80 323 1874 283 

100 360 2823 439 

120 352* 3344* --- 

30° 

80 435 6622 220 

100 550 13121 265 

120 472 20651 314 

* výsledné hodnoty do času 0,09 s, výpočet z neznámých důvodů byl předčasně 

ukončen    
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