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Úvod

Inženýrské problémy ve stavebnictví není 
často možné přesně popisovat vzhledem 
k velkému množství činitelů, které je nut-
né zohlednit. Příkladem může být počítačo-
vá simulace vlivu přetěžování betonové des-
ky během výstavby (obr. 1). Pro získání po-
užitelných výsledků je třeba mít k dispozici 
přesně definované alespoň ty nejvýznam-
nější parametry, jakými jsou nárůst pevnosti 
a tuhosti, tvar konstrukce, způsob namáhání 
během tuhnutí a mimo jiné i okolní teplota. 
Zatímco tvar konstrukce lze celkem přes-
ně definovat, nárůsty pevnosti a tuhosti jsou 
ovlivněny složením betonu a okolní teplotou. 
Ačkoliv existují různě přesné teorie pro od-
had nárůstu pevnosti a tuhosti betonu, zůstá-
vá tím nejpřesnějším způsobem, jak je získat, 
provádění laboratorních zkoušek. Vzhledem 
k jejich velké ceně, která v sobě zahrnuje jak 
vlastní materiál, výrobu a provedení vlastní-
ho měření, tak i likvidaci rozdrceného beto-
nu, není možné provádět zkoušky v potřeb-
ném rozsahu pro všechny možné kombinace 
složení betonu a teploty, a hlavně ne v kaž-
dém stáří betonu, které se měří od zamíchá-
ní vody s cementem. Potom je třeba v lepším 
případě různě interpolovat, v horším případě 
extrapolovat na základě dostupných naměře-
ných hodnot. Obdobně složité je získat infor-
mace o mechanických vlastnostech vlákno-
betonu, v dnešní době dosti oblíbeného, kte-
ré jsou navíc ovlivněny množstvím a typem 
použitých vláken.

Nedostatečné množství zkušebních údajů 
je však možné kompenzovat současnou zku-
šeností odborníků, ale i praktiků, kteří s be-
tonem pracují. Jejich odhady lze snadno im-
plementovat do materiálových modelů po-
mocí nástrojů fuzzy logiky. Slovní vyjádření 
jsou ve fuzzy logice převedena přes vhod-
ná rozhodovací pravidla na chybějící číselné 
vztahy mezi různými veličinami popisující-
mi mechanické chování betonu. Nejběžněj-
ším vyjádřením je pracovní diagram, jehož 
definování pomocí fuzzy logiky je popsáno 
v tomto článku. Fuzzy logika byla také úspěš-
ně použita k ovládání laboratorních zařízení, 

Příklady využití fuzzy logiky 
při výzkumu ve stavebnictví

která se používají pro výrobu a zkoušení be-
tonových těles.

Materiálové modely pro tuhnoucí beton 

Základním materiálovým modelem pro 
popis mechanické odezvy betonu na zatíže-
ní je pracovní diagram, který popisuje vztah 
mezi napětím σ a přetvořením ε. Jestliže se 
mají provádět numerické simulace beto-
nu zatěžovaného během výstavby, je nutné 
v těchto simulacích zohlednit i vliv rychle 
se vyvíjející struktury betonu. Tím vznikne 

plocha v prostoru určeném souřadnicemi na-
pětí σ, přetvoření ε a stáří betonu t (obr. 2). 
Potíže při určování této plochy spočívají 
v nedostatku experimentálních údajů, které 
jsou naznačeny body v obr. 2, ale na základě 
zkušeností je možné odhadnout, jak by měl 

vypadat pracovní diagram betonu pro růz-
ná stáří a zároveň jak se pracovní diagram 
mění vlivem probíhající hydratace. Tyto od-
hady jsou naznačeny šipkami v obr. 2. Dále 
je třeba vzít v úvahu požadavky běžně pou-
žívaných metod např. na spojitost první de-
rivace pracovního diagramu, která vyjadřu-
je okamžitou tuhost nebo spojitost nárůstu 
pevnosti. Takto specifikovaná úloha se řeší 
vhodnou volbou množství fuzzy množin vy-
jadřujících napětí σ a přetvořením ε. Mají-li 
se provádět numerické simulace chování be-
tonu zatěžovaného během výstavby, je nutné 
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Článek popisuje využití nástrojů fuzzy logiky ve výzkumu, který se zabývá numerickým 
modelováním chování různých druhů betonu, a při ovládání laboratorních zařízení se-
strojených pro vyšetřování betonů během výstavby. Popsané příklady jasně prokazují 
výhody použití fuzzy logiky, zvláště při popisu chování betonu, pro který není k dispo-
zici dostatečné množství experimentálních měření, a při sestrojování řídicích jednotek 
pro silně nelineární procesy, které probíhají během zkoušení.

Obr. 1. Počítačová simulace vlivu přetěžování betonové desky během výstavby
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v těchto simulacích zahrnout vliv rychle se 
vyvíjející struktury betonu. Tím vznikne plo-
cha v prostoru určeném souřadnicemi: napě-
tím σ, přetvořením ε a stářím betonu t. Poža-
dovaná spojitost plochy je zaručena volbou 
tvaru funkcí příslušnosti těchto fuzzy mno-
žin. Výsledná plocha, která vyjadřuje vývoj 
pracovního diagramu v čase od tří do osmi 
hodin, je ukázána na obr. 2.

V případě řešení úloh s uvážením víceosé 
napjatosti je nutné používat odpovídající ma-
teriálové modely, jakým např. je osvědčený 
Chenův model plasticity, který bylo možné 
pozměnit tak, aby byl použitelný pro tuhnoucí 
beton [1]. Tento model je matematicky velmi 
jednoduše specifikován, což v době jeho tvor-
by (před čtyřiceti lety) bylo nutné vzhledem 
k absenci výkonné výpočetní techniky, avšak 
tato jednoduchost způsobuje zásadní odchyl-
ky od realistického chování betonu a též při 
numerických simulacích může způsobit kom-
plikace, jak je ukázáno na obr. 3. Také v tomto 
případě byla použita fuzzy logika pro vytvoře-
ní plochy plasticity v Chenově modelu plasti-
city [2], která je velmi blízká výsledkům ex-
perimentálních měření a zároveň splňuje po-
žadavky na spojitost první derivace (obr. 4). 
Navíc bylo možné použitím polárních souřad-
nic rozšířit rozsah platnosti tohoto modelu pro 
v podstatě jakékoliv stáří betonu.

Řídicí jednotka pro systém ošetřující 
beton podle požadované teploty

Příkladem využití fuzzy logiky ve staveb-
ním výzkumu je řízení přístroje pro „pěsto-

vání“ betonových vzorků, které jsou vysta-
veny předepsanému průběhu teploty [3]. Za-
řízení bylo vyvinuto s cílem experimentálně 
ověřit mechanické chování betonu v kterém-
koliv místě konstrukce. To je nutné zvláš-
tě u masivního betonu, jehož chování je vý-
znamně ovlivněno zvýšenou teplotou. Beton 
se při tuhnutí ohřívá vlivem hydratačního 
tepla, které se uvolňuje během hydratační 

reakce. U masivních konstrukcí může teplo-
ta hydratujícího betonu dosáhnout až 70 °C, 
což má již vliv na mechanické vlastnosti be-
tonu v daném stáří. 

Podstatný je také vliv teploty na průběh 
hydratační reakce, která se s vyšší teplotou 
zrychluje, a tím ještě rychleji dodává teplo 
do betonu. Na obr. 5a je znázorněn vzorek 
betonu v požadovaném místě masivní be-

tonové stěny. Průběh teploty lze získat po-
mocí analýzy metodou konečných prvků 
(obr. 5c). Aby bylo možné betonové vzorky 
vystavené tomuto průběhu teploty vyzkou-
šet ve standardním laboratorním zatěžova-
cím stroji, bylo vyvinuto zařízení znázor-
něné na obr. 5b. Připravené vzorky se uloží 
do vodní lázně, kde jsou vystaveny působení 
teploty podle průběhu předepsaného řídicím 

prvkem. Vzorky lze z vodní láz-
ně v jakémkoliv požadovaném 
stáří vyjmout a po odstranění 
nepromokavého obalu standard-
ně zatížit. Takto je možné zís-
kat pracovní diagram např. pro 
beton stáří pěti hodin, který se 
nachází uprostřed betonové stě-
ny tloušťky 1 m. Řídicí veliči-
nou je množství tepla dodané-
ho do systému ohřívačem kon-
stantního příkonu, a to je přímo 
ovládáno dobou, kdy je ohřívač 
zapnut. Chlazení je způsobeno 
přirozenými ztrátami systému. 
Přesnost tohoto zařízení je pa-
trná z obr. 5d, kde je teplotní 
historie popsána po částech li-
neární křivkou a kde je patrné, 

jak je ohřívač řízen tak, aby se teplota pono-
řených betonových vzorků co nejvíce blíži-
la požadované teplotě. Na obr. 5d je též pa-
trný vliv teploty na rychlost hydratační re-
akce. Obrázek ukazuje, že bylo nutné vodu 
skokově zchladit tak, aby se rychlost hydra-
tace zpomalila, a tak se nárůst teploty beto-
nového vzorku přizpůsobil skokové změně 
v gradientu požadované teploty.

Obr. 3. Analyticky odvozený Chenův model plasticity
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Obr. 2. Materiálový model vývoje pracovního 
diagramu betonu v čase
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Obr. 4. Chenův model plasticity založený na fuzzy logice – porovnání s experimentem
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Řídicí jednotka systému pro měření 
dotvarování betonu

Dalším příkladem využití fuzzy logiky 
ve stavebním výzkumu je řízení přístroje pro 
měření dotvarování tuhnoucího betonu. Ne-
příjemnou vlastností betonu (ale i většiny 
ostatních stavebních materiálů) je, že se při 
zatížení okamžitě zdeformuje a tato defor-
mace pod konstantním zatížením dále roste, 
nejprve rychle, posléze se nárůst deformace 
postupně zpomaluje a po několika letech se 
zastaví. Při zatěžování betonových konstruk-
cí během výstavby, kdy je beton ještě relativ-
ně měkký, je toto dotvarování pod konstant-
ním zatížením velmi významné a má vliv na 
možné urychlení výstavby.

Z obr. 6b je patrné, že zatěžovací síla je 
již příliš velká pro použití pouhých závaží, 
ale příliš malá pro běžně používané zatěžo-
vací laboratorní stroje. Proto bylo vyvinuto 
zařízení pro zatěžování betonu osovou silou 
v rozmezí 10 N až 20 kN, které je ovládáno 
na základě fuzzy logiky. Zatěžovací zaříze-
ní (obr. 6a) se skládá ze servoaktuátoru, si-
loměru a počítače. Zatěžování je řízeno po-
dle toho, jak se mění velikosti okamžité síly, 
a podle rozdílu okamžité síly a předepsané 
síly. Na obr. 6c je vidět, že se zmenšujícím 
se rozdílem se snižuje rychlost zatěžovací-

ho stroje, aby nebyla překročena předepsa-
ná konstantní síla, čímž by se znehodnotilo 
měření dotvarování. Z výsledných grafů je 
patrné, že vlivem nehomogenity materiálu 
se postupně jeho různá místa dotvarováva-
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jí různě rychle, což zhoršuje přesnost zatě-
žování. Je třeba si uvědomit, že beton růz-
ného stáří má různou tuhost a že zatěžovací 
stroj se řídí deformačně skokovým vysunu-
tím zatěžovacího šroubu (pootočením šrou-
bu o minimální úhel). Toto skokové vysu-
nutí po vynásobení tuhostí materiálu přímo 
odpovídá vyvinuté zatěžovací síle. Tento 
silový skok je pro danou tuhost konstantní. 
To znamená, že není možné udržet přesnou 
předepsanou sílu, ale pouze oscilovat okolo 
této předepsané síly s rozptylem přímo da-
ným okamžitou tuhostí betonu a minimál-
ním natočením zatěžovacího šroubu. Tím 
se úloha mění na určení doby, kdy je třeba 
kompenzovat relaxaci betonu pod konstant-
ní deformací dané vysunutím šroubu. Tato 
doba se prodlužuje, což je vidět na obr. 6c. 
Vzhledem k tomu, že rozptyl zatěžovací síly 
je menší než 1 %, lze toto zařízení považo-
vat za dostatečně přesné. 

Závěr

Uvedené příklady použití fuzzy logiky 
ve stavebním výzkumu ukazují širokou vy-
užitelnost tohoto přístupu, ať již při nume-
rickém modelování chování materiálů nebo 
ovládání laboratorních zařízení. Dalšími pří-
klady vy užití teorie fuzzy množin ve staveb-
nictví jsou analýza dynamického chování 
stavební konstrukce, u kterých nejsou přes-
ně definovány vlastnosti použitých materiá-
lů [4], expertní systém pro výběr optimální-
ho konstrukčního systému vzhledem k ceně 
materiálů, umístění objektu, způsobu využí-
vání objektu a jeho požadované životnosti 
[5], anebo systém pro zvolení optimálního 
množství recyklovaného kameniva [6] tak, 
aby konstrukce byla nejlevnější při splnění 
dalších požadovaných kritérií předepsaných 
stavebními normami.

Obr. 5. Systém pro pěstování betonových vzorků
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řídicí jednotka

Bezpečnost strojů a strojních zaříze-
ní je aktuální téma, které občas hýbe troš-
ku stojatými vodami našich průmyslových 
podniků. Začátkem června spustila společ-
nost Schneider Electric nový webový portál  
www.preventa.schneider-electric.cz věnova-
ný právě bezpečnosti strojů a strojních zaří-
zení. Stránka reaguje na časté diskuse týkající 
se bezpečnosti strojů a strojních zařízení, zá-
jemci na ní naleznou odpovědi na často kla-
dené otázky. Na úvodní stránce (homepage) 
jsou připraveny tři novinky. Návštěvníci we-
bové stránky mohou položit otázku v rámci 
bezpečnostního fóra nebo se přihlásit na bez-
pečnostní seminář. 

Webový portál je vhodně rozčleněn do 
pěti základních okruhů. V první sekci – Pro-
dukty – je představen sortiment výrobků spo-
lečnosti Schneider Electric pro oblast bezpeč-
nosti. Sortiment je rozčleněn do šesti oblastí, 
které jsou nazvány takto: bezpečnostní mo-
duly a řídicí jednotky Preventa, bezpečnost-
ní detekce OsiSense, bezpečnostní dialog člo-
věk-stroj, bezpečné spouštění motorů TeSys, 
bezpečnostní rozhraní AS-Interface a soft-
ware SafetySuite.

Webový portál o bezpečnosti strojů 
a strojních zařízení

Druhá sekce přináší informace o unikát-
ním projektu Bezpečnost strojů Schneider 
Electric. Návštěvník webového portálu může 

kliknout na otázku „Proč je nutná ochrana 
proti úrazům?“ a získat informace o příči-
nách a následcích pracovních úrazů. Odkaz 
Legislativní rámec vede k informacím o nor-
mách platných pro oblast bezpečnosti strojů 
a strojních zařízení. 

Sekce Reálné aplikace přináší krátký a vý-
stižný popis konkrétních řešení zrealizovaných 
na území České republiky. Zároveň je návštěv-

níkům dána možnost oslovit s dotazem 
přímo specialistu na použití bezpeč-
nostních prvků pro stroje a zařízení. 

Čtvrtou sekcí je Fórum zaměřené 
na problémy bezpečnosti. Na otáz-
ky zde odpovídá „guru“ bezpečnosti 
v Čechách – Ing. František Valenta. 
Z účastníků tohoto fóra bude každý 
měsíc navíc vylosován jeden aktiv-
ní tazatel a odměněn přehrávačem 
MP3 Philips. 

Poslední sekce – Školení a semi-
náře – nabízí možnost přihlásit se 
na aplikační školení nebo semináře 
o bezpečnosti. Ke stažení jsou zde 
připraveny přednášky ze seminářů již 
uskutečněných, stejně jako směrnice 

a harmonizované standardy, které se vztahu-
jí k bezpečnosti. 

Návštěva specializovaného portálu  
www.preventa.schneider-electric.cz je dob-
rým krokem na cestě k bezpečným strojům.

 (Schneider Electric CZ, s. r. o.)

Obr. 1. Portál společnosti Schneider Electric věnovaný 
bezpečnosti strojů a strojních zařízení


