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Pohyblivá zatížení 
 

1.   

Pohyblivé zatížení – Plošné – Šablona zatížení 

 

- Stanovuje se skupina zatížení na plochu. Tato skupina může obsahovat (bodová 

zatížení, spojité, obdélníkové) 

- Obecně jde o to, že skupina zatížení, které představuje automobil, vlak, řada vozů se 

pohybuje po navržené dráze (desce) 

1.1  Zatížení jedním stojícím zatížením – převede se na jedno běžné volné zatížení. 

1.2  Zatížení jedoucím zatížením – skupina zatížení se umístí na dráhu a může být spuštěna 

k pohybu. Skupina zatěžovacích stavů se generuje automaticky. 

Správce šablon zatížení: 

 

 

Při spuštění správce šablon zatížení se zobrazí okno pro definování uživatelské šablony. 

Pokud uživatel nemá zájem o vytváření vlastních šablon zatížení, může použít předdefinované 

šablony z knihovny Scia Engineer. 
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Pomocí modré ikonky složky se načtou předdefinované šablony zatížení. 
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Nová dráha pohyblivého zatížení: 

Šablona zatížení se může pohybovat po dráze libovolného tvaru. Může jít o jednoduchou 

rovnou liniovou dráhu, kruhový oblouk nebo komplexní polygon s jak rovnými tak 

zaoblenými částmi. Při zadávání dráhy můžete využít všechny standardní nástroje Scia 

Engineer pro zadání polygonu. 
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Šablona zatížení na dráze: 

ad.1.1 Zadaný zatěžovací vlak může být umístěn na konstrukci jako jednoduché nepohyblivé 

zatížení 

1. Otevřete servis Zatížení. 

2. Rozbalte větev Šablony zatížení. 

3. Spusťte funkci Jednotlivá šablona zatížení. 

4. Správce šablon zatížení se otevře na obrazovce. 

5. Jestliže ještě nebyla zadána žádná šablona zatížení, učiňte tak nyní. 

6. Vyberte potřebnou šablonu zatížení. 

7. Uzavřete Správce šablon zatížení. 

8. Umístěte šablonu zatížení (skupinu zatížení). 

9. Ukončete zadání [Esc]. 

 

Pokud ikona jednotlivá šablona zatížení je šedá a neaktivní, musí se vytvořit zatěžovací stav 

vhodný pro dané zatížení. Zatěžovací vlak nelze přidat k zatěžovacímu stavu, jehož typ je 

vlastní váha 

Jakmile umístíte šablonu zatížení, je automaticky převedena na standardní volná zatížení. 

Jestliže se šablona zatížení skládá z několika dílčích entit (bodové síly, spojité síly, plošná 

zatížení), rozbije se na skupinu nezávislých volných zatížení příslušného typu. 

Platnost zatížení je jako výchozí nastavena na Všechny. Jestliže má mít zatížení účinek jen na 

některé desky případné mnohopatrové budovy, je třeba poté provést nastavení v okně 

Vlastností. 
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ad.1.2 Generace zatížení z vlaku pohybujícího se po dráze 

1. Otevřete servis Zatížení. 

2. Rozbalte větev Šablony zatížení. 

3. Spusťte funkci Šablony zatížení na dráze. 

4. Na obrazovce se objeví Generátor zatěžovacího vlaku. 

5. Vyberte potřebnou šablonu zatížení, dráhu a další parametry. 

6. Potvrďte [OK] . 

7. Příslušné zatěžovací stavy jsou generovány. Můžete je zkontrolovat ve Správci 

zatěžovacích stavů. 
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Vygenerované zatěžovací stavy: 
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2.    

Pohyblivé zatížení – Na prutové konstrukce 

 

Trocha teorie: 

U inženýrských konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy atd.) hraje významnou roli – pohyblivé 

zatížení (pohyblivá soustava sil), které je zpravidla svislé, mění se pouze poloha soustavy 

(velikost a vzájemná vzdálenost sil jsou neměnné – stálé – veličiny v každém průřezu tedy 

vzniká nekonečné množství hodnot M, V, N (pro každý z nekonečného množství 

zatěžovacích stavů jedna hodnota M, V, N) Při řešení statických účinků na konstrukci 

v konkrétním průřezu používáme tzv. příčinkové čáry – je to závislost polohy zatížení a 

velikosti hledané statické veličiny, která je vyjádřena graficky. 

 

U staticky určitých konstrukcí je příčinková funkce lineární. 

 

Definice příčinkové čáry : 

Příčinková čára statické veličiny (M, Q, N, R, …) je čára, jejíž pořadnice η udávají  velikost 

statické veličiny ve vyšetřovaném průřezu při pohybu osamělé síly F = 1 po nosníku.  
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Zadávání: 

Pokud chceme zadávat pohyblivé zatížení, je nutné si je zatrhnout ve funkcionalitách. 

V hlavním stromu vznikne nová ikona a ta již uživatele bude doprovázet při zadávání a 

vyhodnocování účinku pohyblivého zatížení. 

 

     

 

 

Zadání nové dráhy: 

 

1. Otevřete větev menu hlavního stromu Pohyblivá zatížení. 

2. Spusťte funkci Nová dráha pohyblivého zatížení. 
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3. Nastavte její parametry v okně vlastností. 

4. Zadejte dráhu. 

5. Ukončete funkci. 

 

 

  

Jednotková zatížení: 

  

 

Pokud chceme zadat jednotkové zatížení na obě kolejnice, musíme přidat Impuls. Zadat mu 
vzdálenost ve směru Y. 
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Databáze zatěžovacích soustav: 

První okno, které se automaticky nabídne, je okno pro manuální zadání zatěžovacích soustav. 

Jednoduchá zatěžovací soustava: Jednoduchá zatěžovací soustava je složena z jednoho 

spojitého zatížení a z jednoho nebo více osamělých břemen s pevnou vzdáleností mezi nimi. 

Rozšířená zatěžovací soustava: Rozšířená zatěžovací soustava se může skládat výhradně ze 

spojitého zatížení nebo může být tvořena kombinací spojitého zatížení a osamělých břemen. 

 

Pokud bychom chtěli využít přednastavených knihoven zatěžovacích soustav, ukončíme 

dialogové okno pomocí Storno a pomocí modré ikony se dostaneme do knihovny 

zatěžovacích soustav. 
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Nastavení pro generované zatěžovací soustavy: 

 

Pro složky výsledků (např: My), se v průběhu vyhodnocení nahrávají příčinkové čáry 

jednotlivých bodů dráhy. Provede se vyhodnocení příčinkové čáry stejně jako pro vybraný řez 

a nalezne se kritická poloha zatížení, která vyvodí maximální hodnotu My v řezu. Hodnota se 

uloží spolu s odpovídajícími hodnotami ostatních složek a pokračuje se dalším řezem. 

Jakmile je proveden výpočet pro každý mezilehlý řez, lze vytvořit obálku. Systém pak může 

pokračovat výpočtem obálek pro další složky výsledků (např. Vy, Vz, atd.). Je nutné si 

uvědomit, že obálka není v datech projektu představena jako existující zatěžovací stav. 

Obálka je uvažována jako fiktivní zatěžovací stav, který vyprodukuje nalezená maxima. Proto 

provádění např. posudku ocelových prvků konstrukcí pro tyto obálky nemá smysl. 
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Výpočet a vyhodnocení: 

 

Krok 1: Zadání konstrukce + vlastní váha 

Zadejte konstrukci a alespoň jeden zatěžovací stav typu vlastní váha. 

Krok 2: Zadání pohyblivého zatížení 

Zadejte do projektu jednu nebo více drah. 

Krok 3: Generování příčinkových čar 

Spusťte lineární výpočet. 

Krok 4: Zobrazení příčinkových čar v zadaných řezech 

Příčinkové čáry vzniklé pohybem jednotkového zatížení po konstrukci se ukládají pro každý 

sílu, reakci a deformaci v každém pevném řezu konstrukce. Příkazem stromu Pohyblivá 

zatížení > Příčinkové čáry lze zobrazit vypočtené příčinkové čáry. 

Krok 5: Definice zatěžovací soustavy, která reprezentuje pohyblivé zatížení 
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Zadejte jednoduchou nebo rozšířenou zatěžovací soustavu, která znázorňuje uvažované 

pohyblivé zatížení. Použijte příkaz stromu Pohyblivá zatížení > Databáze zatěžovacích 

soustav. 

Krok 6: Stanovení kritické polohy pohyblivého zatížení, tj. poloha, ve které je dosaženo 

maximálního účinku 

Jakmile je zatěžovací soustava zadána, lze provést výpočet využití příčinkových čar. Ke 

stanovení maximálního účinku slouží fáze předcházející lineární výpočet. Nastavení pro 

generované zatěžovací stavy. 

Krok 7: Kombinace se standardními zatěžovacími stavy 

Jakmile je hotov výpočet využití příčinkových čar, je možné zkombinovat výsledky od 

příčinkových čar s ostatními standardními zatíženími působícími na konstrukci. Vytvořte 

kombinaci zatěžovacích stavů sestavenou z vygenerovaných "pohyblivých" zatěžovacích 

stavů a standardních zatěžovacích stavů. Použijte servis Výsledky k zobrazení výsledných 

hodnot. 

Po provedení lineárního výpočtu se vygenerují obálky maximálního účinku od zatížení. 

 

Vyhodnocení výsledků v servisu Výsledky. 
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Na základě výsledků vnitřních sil na prutu je patrné, že maximální ohybový moment vzniká 
na prutu B3 v řezu, který je ve vzdálenosti 6m. 

 

Výsledky posudku v servisu Pohyblivá zatížení. 
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Jisté nesrovnalosti či náměty na opravu tutoriálu Pohyblivá zatížení můžete zaslat na 
emailovou adresu a.vyslouzil@scia.cz 

Aleš Vysloužil 

Product Service Engineer 
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