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1. Analýza rizika v průběhu ražby tunelu (DTBN)

Příklad jednoduché 

bayesovské sítě 

Příklad dynamické bayesovské sítě 

s diskrétním časem
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1.1 Bayesovské sítě



1. Analýza rizika v průběhu ražby tunelu (DTBN)

1.2 Hybridní model DFT/DTBN - selhání TBM v čase

Selhání : řezného 
disku

řezného 
nástroje 
(dláta)

ložiska 
aj. DFT pro selhání štítu 

při ražbě tunelu 

pomocí TBM

Ekvivalentní 

model DTBN 

k původnímu DFT 



1. Analýza rizika v průběhu ražby tunelu (DTBN)

Orientační hodnoty intenzit poruch základních událostí

Událost Intenzita poruch/prstenec Popis události

X1 0.0001 Závada řezného disku

X2 0.0002 Úprava konsistence rubaniny

X3 0.0003 Neodhalené jílové zeminy

X4 0.0003 Závada na výpusti rubaniny (kalu)

X5 0.0002 Závada na pracovním disku (noži)

X6 0.0005 Závada na rezervním noži

X7 0.0005 Závada na řezném nástroji

X8 0.0004 Závada na přítlačném systému

X9 0.0002 Závada v těsnících materiálech

X10 0.0001 Závada na šneku

Vývoj pravděpodobnosti selhání 

ražby TBM (vrcholová událost TF) 

v čase

1.2 Hybridní model D FT/DTBN - selhání TBM v čase



2. Analýza vlivu nejistot na predikci deformací při 
ražbě tunelu

� 2.1. Analýza užitím „Metody opěrných napětí CCM“

Princip metody opěrných napětí



� 2.2. Simulace FEM pomocí CCM

2. Analýza vlivu nejistot na predikci deformací při 
ražbě tunelu



� 2.3 Stochastický model

2. Analýza vlivu nejistot na predikci deformací při 
ražbě tunelu

� 2.4 Hierarchický Bayesův
model



2. Analýza vlivu nejistot na predikci deformací při 
ražbě tunelu

� 2.5. Apriorní vs. aposteriorní rozdělení 
materiálových parametrů s využitím měření v J022



2. Analýza vlivu nejistot na predikci deformací při 
ražbě tunelu

� 2.6. Předpověď sedání v místě J024



3. Analýza rizika požáru silničního tunelu

� 3.1. Probabilistic descritption of fire

o PROBABILITY OF JOINT 
STATES MODELED AS A 
MARKOV CHAIN

•

o PROBABILITY MASS 
FUNCTIONS OF HRR=Q
FOR JOINT STATES i

• Fire intensities of
joint states

Risk = Probable damage
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3. Analýza rizika požáru silničního tunelu

o PROBABILITY OF JOINT 
STATES

For a homogenous Markov chain

o PROBABILITY MASS FUNCTIONS 
OF HRR=Q FOR JOINT STATES i

PC and V

V or PC with one TB

V or PC with one DTB
or two TB

TB  with DTB or two DTB

Σ V or PC with one 
TB

Σ V or PC with one DTB or 
two TB

Σ TB  with DTB or 
two DTB

/(,	 = /(0	13  

� 3.1. Probabilistic descritption of fire



Chart of the transition states for a TB 
swapping lanes

Evolution of the TB / V probability
red line – no swapping of lanes
blue line  – swapping with the same

probability
dotted line – swapping with different

probabilities

3. Analýza rizika požáru silničního tunelu

� 3.1. Probabilistic descritption of fire



o 3.2. Damage of tunnel lining as a consequence of one fire 
accident

o FIRE RISK ASSESSMENT
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3. Analýza rizika požáru silničního tunelu
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