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Úvod
Cieľom Tutoriálu je ukázať zadanie Seizmického zaťaženia krok za krokom. Ako základ je použitý už
hotový projekt, na ktorom je korektne zadaný statický výpočtový model – geometria a okrajové
podmienky ako sú podpory, zaťaženia a kombinácie zaťažení.
Cieľom Tutoriálu je v jednotlivých častiach zadávania upozorniť na možné problémy, ktoré sa môžu
vyskytnúť na obdobnej úlohe.
Cieľom Tutoriálu nie je popisovať spôsob výpočtu a celú teóriu s ohľadom na potrebné znalosti zo
stavebnej mechaniky a dynamiky, ani všetky možné normové závislosti.

Zdroje informácií
Všetky doplňujúce informácie o spôsobe výpočtu a algoritmoch, ktoré sú priamo zabudované
v software Scia Engineer je možné nájsť v manuáloch, ktoré sú zamerané na Teoretické pozadie:
(Theoretical background manuals) :
Dynamics_Theory_enu.pdf
Dynamics_enu.pdf

Princíp Seizmického výpočtu
Počas zemetrasenia sa podložie podporujúce konštrukciu pohybuje. Konštrukcia sa snaží sledovať
tento pohyb, výsledkom toho je pohyb hmôt v konštrukcii. Následne pohyb týchto hmôt vyvoláva
v konštrukcií zotrvačné sily. Keď určíme tieto sily, môžu byť aplikované na konštrukciu - a teda tak ako
pri harmonickom zaťažení, dynamické zaťaženie je transformované na ekvivalentné statické
zaťaženie.
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Princíp Zadania Seizmického výpočtu

Nastavenie Projektu
Funkcionalita

Dynamika -> Zemetrasenie

Skupiny hmôt
Priame zadanie hmôt

Generovanie hmôt zo
statických zať.stavov

Kombinácie skupín hmot

Definovanie Seizmického spektra

Zadanie seizmických zaťažovacích stavov

Úprava siete konečných prvkov

Definovanie počtu vlastných frekvencií

Spustenie Lineárneho výpočtu
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Nastavenie Projektu
Celý Tutoriál sa týka jedného konkrétneho nastavenia projektu. Dôležitá je hlavne norma, ktorú je
nutné nastaviť na finálnu EC-EN (s príslušným dodatkom) pre správne zadávanie seizmických
kombinácií tak, ako je uvedené v tomto príklade.
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Hmoty
Vo všeobecnosti je možné zadať ľubovoľné typy hmôt priamo na konštrukciu. V našom konkrétnom
prípade je všetko zaťaženie na konštrukciu zadané už ako statické zaťažovacie stavy, a preto hmoty
vygenerujeme z týchto stavov.
Pre každý statický zaťažovací stav vygenerujeme vlastnú skupinu hmôt.
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Kombinácie skupín hmôt
Vytvoríme jednu Kombináciu skupín hmôt, ktorá bude obsahovať všetky hmoty bez dodatočných
súčiniteľov. Pokiaľ chceme nejaké hmoty redukovať (napr. Úžitné zaťaženie), urobíme to na tomto
mieste.
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Seizmické Spektrum
Norma definuje tzv. Elastické spektrum odozvy Se. Pre účely dimenzovania je toto spektrum
redukované na Návrhové Spektrum Sd (Design Spectrum). Návrhové spektrum závisí od viacerých
parametrov, ktorých presný popis sa nachádza v norme : Typ podložia, Návrhové zrýchlenie,
Súčiniteľ chovania, Tlmenie.
V programe Scia Engineer sa pre danú normu EC-EN nachádzajú už preddefinované spektrá pre
rôzne parametre. Treba mať na pamäti, že Návrhové spektrá definované podľa Eurocode 8 sú
definované pre tlmenie 5%. Pre akékoľvek iné tlmenie je nutné spektrum upraviť pomocou
korekčného faktora η.
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Seizmické zaťažovacie stavy
Seizmické účinky na konštrukciu chceme vyšetrovať v dvoch základných smeroch X a Y (v smeroch
globálneho súradného systému). Na to nám stačí zadať 2 seizmické zaťažovacie stavy, jeden pre smer
X a druhý pre smer Y.
Ako prvý krok vytvoríme Skupinu zaťaženia, do ktorej budú patriť tieto stavy, pričom táto skupina bude
mať zvolenú vlastnosť “Zemetrasenie” .

Následne vytvoríme Zaťažovacie stavy :

Voľba Riadiaceho zať. Stavu znamená, že určitý zaťažovací stav môže byť zahrnutý do kombinácie iba
v prípade, že je v nej obsiahnutý aj iný stav. Pri seizmických zaťažovacích stavoch táto možnosť nemá veľké
uplatnenie.
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Parametre jednotlivých stavov :
Smer X
Je nutné zvoliť použité seizmické spektrum a zadefinovať smer. V našom prípade :

Typ vyhodnotenia (Modal combination methods)
Je používaný na vyhodnotenie odozvy seizmickej analýzy (R – Response). Pod pojmom odozva sa
myslia výsledky získané seizmickou analýzou, teda premiestnenia, rýchlosti, zrýchlenia, vnútorné sily
a napätia.
Výsledky sú získané pre každý vlastný tvar zvlášť. Na získanie globálnej odozvy Rtot konštrukcie je
nutné skombinovať jednotlivé odozvy R(j) .
V programe Scia Engineer sú zabudované 3 základné typy vyhodnotenia globálnej odozvy.
Nie je cieľom tohto príkladu popisovať jednotlivé typy vyhodnotenia. Postačí krátka citácia z normy :
"When using analysis software there is NO excuse NOT to use CQC" , t.j. vo všetkých prípadoch by
sme mali používať zásadne vyhodnotenie CQC.
Pre korektné zadanie vyhodnotenia CQC potrebujeme poznať “Damping spectrum” t.j. funkciu tlmenia
pre jednotlivé tvary. Pokiaľ nevieme presnejšie určiť tlmiace koeficienty, je možné použiť konštantný
priebeh tlmenia 5% pre všetky frekvencie, viď. Obr.
Pozor ja jednotky, tlmenie 5% znamená zadať do dialógu konštantnú funkciu s hodnotou 0,05.
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Smer Y
Pre smer Y zadefinujeme zaťaženie obdobne, s rovnakým spektrom tlmenia :

Prevládajúci mód
Zaťažovacie stavy zadané tak ako na obrázkoch vyššie majú zaškrtnutú voľbu “Výsledky zo
znamienkom” spolu s vybraným východzím vlastným tvarom.
Tento prepínač je veľmi dôležitý a má zásadný vplyv na kvalitu výsledkov.
Z podstaty použitej výpočtovej metódy vyplýva že odozvy (napr. Reakcie) sú spočítane ako absolútne
hodnoty, teda užívateľ nepozná rozdiel medzi pôsobením v tlaku a v ťahu.
Podstatou tejto metódy je branie do úvahy znamienok pri výpočte odozvy. Po zaškrtnutí tejto metódy
má užívateľ možnosť vybrať si konkrétny vlastný tvar alebo použiť možnosť „Východzí“. V takom
prípade je vybraný vlastný tvar s najväčším príspevkom kmitajúcej hmoty (dohromady pre všetky
smery). Podľa tohto tvaru sú určené znamienka výslednej odozvy.
Správne fungovanie metódy je zásadne závislé na zvolenom vlastnom tvare. Určiť, vlastný tvar
v ktorom kmitá najviac hmoty vo všetkých smeroch je niekedy veľmi obtiažne pre univerzálnu úlohu
v 3D, preto je nutné narábať s možnosťou “Východzí” opatrne a pokiaľ je to možné určiť vlastný tvar
manuálne.
Metóda nie je jednoznačne prijímaná v dostupnej literatúre, preto je na užívateľovi zvážiť jej použitie.
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Kombinácie zaťažovacích stavov

Postupujeme podľa normy EC-EN , a preto použijeme už predefinovaný typ kombinácie EN-Seizmická,
do ktorej vložíme všetky zaťažovacie stavy.
Treba mať na pamäti, že redukčný súčiniteľ 0,3 pre smer pôsobenia sa nezadáva automaticky.
Je to z toho dôvodu, že túto redukciu môže užívateľ zadať už priamo pri zaťažovacom stave (t.j. v
jednom stave bude mať pôsobenie aj v smere X aj Y, pričom druhý smer je redukovaný 0,3).
V našom prípade máme však vytvorené pre jednotlivé smery samostatné zaťažovacie stavy, preto
vytvoríme 2 kombinácie :

V kombináciách sme manuálne zadali koeficient 0,3, t.j. v jednej kombinácii vždy bude pôsobiť plne
jeden smer a druhý redukovaný 0,3. Všetky možné kombinácie so znamienkami +- ++ -- -+ vykoná
program automaticky.
Overiť si to môžeme následne vo výsledkoch, keď zadáme Extrém -> Ne , Daný kombinačný kľúč
(CO3 alebo CO4) nám vygeneruje všetky možné kombinácie.
13
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Sieť konečných prvkov
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Nastavenie riešiča
Nastavenie počtu vlastných frekvencií má zásadný vplyv na normovú podmienku, aby v modálnej
analýze kmitalo min 90% celkovej hmoty. V tomto konkrétnom prípade plne postačuje výpočet 75
vlastných tvarov.
V prípade inej úlohy, kde by táto podmienka nevychádzala, je postup nasledovný :
- Zvýšiť počet frekvencií – prírastok kmitajúcej hmoty už bude pravdepodobne minimálny, ale nič
nebráni tomu zadať napr. 200 alebo 300 vlastných tvarov a dostať sa na limit voľnej pamäte pre
daný typ výpočtu
- Pokiaľ sa nevieme ku kritériu dopracovať ani postupným zvyšovaním počtu frekvencií, nezostáva
nič iné ako použiť jednu z 2 ďalších metód ktoré je nutné špeciálne zadať pri seizmickom
zaťažovacom stave (Chýbajúca hmota v módoch alebo Zbytkový mód )
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Výsledky
Po spustení Lineárneho výpočtu (modálna analýza prebehne na pozadí) môžeme k vyhodnoteniu
výsledkov použiť možnosť v Servise Výsledky  Seizmický podrobný alebo priamo Aktívny Dokument.

Protokol o výpočte
V dokumente vložíme prednastavenú Tabuľku „Protokol o výpočtu“ . Vo vlastnostiach tabuľky zvolíme
možnosť „Vlastné frekvencie“ .
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Na tejto ukážke výstupu vidíme jednotlivé parametre :
Súčty hmôt (Modal Participation Factors) ukazujú množstvo hmoty kmitajúcej v danom vlastnom tvare
ako percentuálny pomer z celkovej hmoty.
Na záver je vyhodnotená suma všetkých príspevkov, podľa normových kritérií, musí byť väčšia ako
90%.

V dokumente vložíme prednastavenú Tabuľku „Protokol o výpočtu“ . Vo vlastnostiach tabuľky zvolíme
možnosť „Lineárny výpočet“ .

Sax,Say,Saz ukazujú jednotlivé zrýchlenia,
Pozor na znamienka, znamienka v týchto tabuľkách nemajú smerový význam, keďže hmota kmitá vždy
do oboch strán od svojej rovnovážnej polohy.
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Seizmická analýza s využitím výsledkov
nelineárnej analýzy
V tejto časti je v princípe popísaný postup zadania jedného z druhov AAA analýzy. AAA je spoločná
skratka pre Analysis after analysis – v preklade analýza po analýze. Umožňuje nastaviť rôznu závislosť
jednotlivých typov výpočtu.
Na obdobnej konštrukcii, aká je popisovaná v tomto návode, je zaujímavá možnosť uskutočniť
Seizmickú analýzu po Nelineárnom výpočte. Pomocou tohto typu výpočtu je napríklad možné
dosiahnuť to, že stužidlá na danom objekte budú pôsobiť len v ťahu – čo je prípad lokálnej nelinearity
prútov.

Nastavenie Projektu

Lokálne nelinearity prútov
Stužidlá oceľovej konštrukcie zadáme ako prvky pôsobiace len v ťahu.
Konstrukce  Výpočtová data  Nosník – nelinearita
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Nelineárna kombinácia
Najjednoduchší spôsob ako vytvoriť nelineárne kombinácie je vygenerovať ich z lineárnych.
Súčinitele pre jednotlivé zaťažovacie stavy je vždy nutné zadať manuálne :

Kombinácia skupín hmôt
Pre zadanú kombináciu skupín hmôt je nutné zaškrtnúť vlastnosť “Analýza po nelineární”.
Táto kombinácia skupín hmôt bude použitá pre AAA analýzu.

19

