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Anotace 

 

Předložená disertační práce se zabývá řešením problematiky vzájemného ovlivnění několika 

povrchových půleliptických trhlin v jejich blízkém okolí. Navržená metodika je založena na 

vytvoření algoritmu pro tvorbu povrchové půleliptické trhliny a následném výpočtu lomových 

parametrů podél celého čela této sledované trhliny. Dále je vytvořen algoritmus pro tvorbu 

pomocných trhlin pro jejich libovolnou pozici. 

V této práci je provedena studie pro správné vyhodnocení výpočtu lomových parametrů podél 

čela sledované trhliny, a také pro výpočty napětí mezi blízkými vrcholy, abychom získali 

dostatečně přesné výsledky. Výpočty jsou provedeny pro zvolené konfigurace trhlin, pro 

různé tvary a velikosti trhlin, a pro zvolené způsoby zatížení. Je zde sledováno jejich 

vzájemné ovlivnění pomocí nárůstu hodnot v průbězích lomových parametrů podél čela jedné 

z trhlin. Jako další možnost řešení problematiky bylo zvoleno sledování napjatosti mezi 

blízkými vrcholy těchto trhlin a nárůst napětí mezi nimi.  

Všechny numerické výpočty v této práci byly provedeny metodou konečných prvků 

komerčním softwarem Ansys 11.0. 
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Abstract 

 

The proposed dissertation work deals with solution of the problem of mutual influence several 

semi-elliptical surface cracks in their neighborhood. The proposed methodology is based on 

the creation of an algorithm for creating semi-elliptical surface crack and the subsequent 

fracture parameters calculation along the entire crack front of this observed crack. 

Furthermore, the algorithm for creating auxiliary cracks is designed, for their arbitrary 

position. 

In this work is performed a study for the correct evaluation of fracture parameters calculation 

along the crack front, and also for calculations of the stresses between close crack tips to 

obtain sufficiently accurate results. Calculations are performed for chosen crack 

configurations, for different shapes and sizes of cracks, and chosen type of loading. 

There is observed their mutual interaction by increased the values in course of fracture 

parameters along the crack front on one of the cracks. As another possibility to solve the 

problem, there was chosen to monitor state of stress and increase of stresses between close 

crack tips. All numerical solutions in this work were done by FEM software Ansys 11.0. 
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Seznam použitého značení 

 

Veličina Označení Jednotka 

iC
 Konstanty empirických vztahů interakce trhlin [-] 

E Modul pružnosti v tahu [MPa] 

Et Tangenciální modul  [MPa] 

GS Modul pružnosti ve smyku [MPa] 

H Vzdálenost trhlin od vodorovné osy [mm] 

J Riceův J-integrál  mmMPa    

K Faktor intenzity napětí  mmMPa   

KIC Lomová houževnatost materiálu  mmMPa   

Re Mez kluzu materiálu [MPa] 

S Vzdálenost trhlin od svislé osy [mm] 

Y Funkce tvaru a způsobu zatížení trhliny [-] 

a Velikost hlavní poloosy trhliny [mm] 

a Charakteristický rozměr trhliny [mm] 

ai Konstanty lineární extrapolace z posuvů [-] 

b Velikost vedlejší poloosy trhliny [mm] 

c Charakteristický rozměr trhliny [mm] 

d Vzdálenost vrcholů povrchových trhlin  [mm] 

d Vzdálenost středů povrchových trhlin  [mm] 

gd  Velikost zrna materiálu (velikost můstku mezi 

trhlinami) 
[mm] 

k Redukční faktor [-] 

n Násobek velikosti zrna [-] 

n´ Násobek podílu velikosti zrna [-] 

p Aplikovaný tlak na plochy [MPa] 

r Radiusvektor polárního souřadnicového systému  [mm] 
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s Vzdálenost blízkých vrcholů trhlin  [mm] 

t Tloušťka tělesa s trhlinami [mm] 

u Posunutí ve směru osy x [mm] 

v Posunutí ve směru osy y [mm] 

 Úhel pootočení od horizontální osy na povrchu [deg] 

 Úhel pootočení uvnitř tělesa od horizontální roviny [deg] 

 Úhel vynášený od povrchu trhliny [deg] 

 Interakční faktor ovlivnění trhlin [-] 

μ Poissonovo číslo [-] 

  Úhel polárního souřadnicového systému [deg] 

  Normálové napětí [MPa] 

nom Nominální napětí [MPa] 

x Normálové napětí (složka napětí) ve směru osy x [MPa] 

y Normálové napětí (složka napětí) ve směru osy y [MPa] 

red Redukované napětí [MPa] 

 Smykové napětí [MPa] 

 

Seznam použitých zkratek 

 

BKIN  bilineární kinematický materiálový model 

EPLM elastoplastická lomová mechanika 

K1  první mód faktoru intenzity napětí 

K2  druhý mód faktoru intenzity napětí 

K3  třetí mód faktoru intenzity napětí 

LELM lineární elastická lomová mechanika 

MKP  metoda konečných prvků 

RN  stav rovinné napjatosti 

RD  stav rovinné deformace 

SINT  redukované napětí dle Guestovy hypotézy pevnosti 

SEQV   redukované napětí dle HMH (Huber Mises Hencky) hypotézy pevnosti 

S1  první (největší) hlavní napětí 

SY  složka napětí y 



Ing. Marek Bárta                                 Disertační práce                                    VŠB-TU Ostrava  

9 

 

 

1. ÚVOD 

 

Oblast lomové mechaniky se začala nejvíce rozvíjet v období druhé světové války. Impulsem 

pro vznik tohoto oboru bylo potopení několika lodí Liberty, viz [1]. Nicméně základy tohoto 

vědního oboru položili Griffith [17], Inglis [18] již v dřívější době okolo roku 1915, na které 

dále navázali Westegaard, Irwin, a spol. ve svých pracích [15], [16].  

Pro zkoumání vlastností materiálu při výskytu vad, či trhlin v materiálu, byly vynaloženy 

značné finanční prostředky, což podpořilo vznik a značné rozšíření této vědní disciplíny. 

 

Spousta autorů se již dříve před vývojem numerických metod zabývalo problematikou lomové 

mechaniky, viz [1], [2], [3], [4], atd. V mnoha pracích, jako [1], [4] byly odvozeny vztahy 

pro popis napjatosti a deformace okolo čela trhliny pro všechny tři módy faktoru intenzity 

napětí pro základní způsoby zatížení trhlin a stanoveny vztahy pro výpočet faktoru intenzity 

napětí K podél čela trhliny pro různé tvary a způsoby zatížení trhliny [3], [7], [8].  

Mnoho výpočtů závisí na tabelizovaných koeficientech, což omezuje tyto výpočty na přesně 

specifikované problémy. I přes velké množství prací dodnes není známa celá řada řešení 

pro různé tvary trhlin a jejich způsoby zatížení a pro mnoho případů nelze analytické vztahy 

odvodit. 

V následujícím obrázku jsou zobrazeny různé typy výpočtů, kterými lze vyčíslit faktor 

intenzity napětí. 

 

Obr. 1.1 Blokové schéma zobrazující různé metody  

pro stanovení faktoru intenzity napětí dle [11] 

Stress intensity factor 

Analytical Numerical Experimental 

Complex stress function 

Komplexní funkce napětí Weight function 

Greens functions 

Stress concentration 

 

Finite element methods 

Boundary element methods 

Boundary collocation 

Compliance  

Photoelasticity 
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Pro vyhodnocení faktoru intenzity napětí K se v současné době nejvíce využívají numerické 

výpočty dle metody konečných prvků. Výhodou metody konečných prvků je, že poskytuje 

výpočty pro jakýkoliv tvar tělesa a velikost trhliny. Nicméně stanovení faktoru intenzity 

napětí je velmi komplikovaný problém, neboť závisí na poli posuvů a napětí. 

O této problematice se ve své knize zmiňuje Anderson [1], který se zabývá vlivem kvality sítě 

a možnostmi jak vypočítat lomové parametry s dostatečnou přesností. Také byly použity 

metody založené na různých typech prvků, jak se zmiňuje [20], kde je opět řešena 

problematika vyhodnocení K.  

 

Oblíbenou oblastí zájmu je výskyt trhlin v tlakových nádobách [8], [9], [14]. Také byl 

proveden rozsáhlý výzkum výskytu povrchových trhlin v tělese, viz [7], [13]. V současné 

době se mnoho prací zabývá také vznikem trhliny při valivém kontaktu a jejím šíření, viz 

příloha č.1, [51], [52], [53]. 

Mnoho autorů se zabývá převážně problematikou lineární elastické lomové mechaniky (dále 

LELM), která je použitelná pro mnoho technických materiálů [3], [4], [15]. Mezi materiály, 

u kterých lze využít LELM patří materiály s malou lomovou houževnatostí, 

např. vysokopevnostní oceli.  

V obrázku 1.2 je znázorněna schematická závislost napětí při porušení vůči lomové 

houževnatosti KIC.  

 

 

 

Obr. 1.2 Účinek lomové houževnatosti na mechanismus porušení dle [1] 

 

Pro málo houževnaté materiály se napětí mění lineárně podle KIC a převládá křehké porušení. 

U velmi vysokých hodnot lomové houževnatosti již není platná LELM a porušení 
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je doprovázeno mechanismem tečení materiálu. U středních hodnot houževnatosti, kde se 

uplatňuje nelineární lomová mechanika, nastává přechod mezi křehkým porušením 

při lineárně elastických podmínkách a tvárným porušením kolapsem.  

 

Lomová houževnatost KIC je materiálovou charakteristikou, která závisí na mnoha faktorech, 

jako je např. teplota, tloušťka tělesa, atd. Vyjadřuje odolnost materiálu proti iniciaci lomu 

v případě, že je v materiálu trhlina.  

 

1.1. Současný stav řešené problematiky  

 

V minulých letech došlo k razantnímu rozvoji výpočetní techniky a tím i numerických metod, 

zejména výpočty pomocí metody konečných prvků, které umožňují stanovit spoustu 

lomových parametrů pro různé tvary trhlin a způsoby zatížení, včetně tvarů těles s trhlinami. 

Problematika průchozích trhlin již byla prostudována poměrně dostatečně. Na rozdíl od toho 

problematika neprůchozích trhlin, jako jsou povrchové půleliptické (půlkruhové), či vnitřní 

eliptické (kruhové) trhliny, zatím nebyla příliš řešena. Jedním z důvodů je problematika 

tvorby modelu s trhlinou (trhlinami) a dále složitost vyhodnocení lomových parametrů.  

Většinou byla nahrazena tvorba 3D trhliny (povrchové nebo vnitřní) vhodně zvolenými 

okrajovými podmínkami, čehož autor sám využíval ve své diplomové práci [63], na kterou 

navazuje, kde byla řešena problematika povrchových trhlin v tlakových nádobách válcového 

tvaru.  

 

Právě tvorba 3D modelu je jeden z hlavních cílů autora a dále vyhodnocení lomových 

parametrů podél celého čela trhliny, aby bylo zřejmé, jaký tvar mají průběhy lomových 

parametrů podél celého čela trhliny. K tomuto účelu byly vytvořeny algoritmy, které jsou 

schopny vymodelovat půleliptické povrchové trhliny a provést výpočet vybraných lomových 

parametrů (J-integrálu a faktoru intenzity napětí K).  

 

U některých problémů týkajících se průchozích trhlin se vyskytují skutečné trojrozměrné 

geometrické vlivy, které je třeba zvážit, např. součásti určité tloušťky, atd. V takovýchto 

případech je nutná a nevyhnutelná 3D lomová analýza pro správné ohodnocení a zachycení 

vlivu geometrie a z tohoto důvodu také pro správné ohodnocení blízkého okolí trhliny. 
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Stanovení lomových parametrů pomocí analytických vztahů je možné převážně jen pro 

jednoduché případy trhlin, které jsou zatížené jednotlivými módy porušení. Spousta 

takovýchto úloh je popsáno v [3]. Nicméně trhliny se mohou vyskytovat v materiálu různě, 

což vyvolá kombinované namáhání různě orientovaných trhlin (víceosý stav napjatosti). Pro 

takovéto případy je velmi obtížné, nebo již téměř nelze odvodit analytické řešení. Pro tyto 

účely je velmi užitečné numerické modelování a provádění výpočtů pomocí mnoha softwarů 

jako je např. Ansys, kde lze vypočítat lomové parametry pro téměř „jakýkoliv tvar“ a způsob 

zatížení půleliptických, eliptických, či průchozích trhlin. 

 

Většina dostupné literatury se zabývá jedinou trhlinou v materiálu. Jak lze ovšem 

předpokládat, trhliny se v materiálu vyskytují nahodile, což umožňuje výskyt několika trhlin 

v jejich blízkém okolí. Úlohy s několika trhlinami v materiálu v blízkém okolí jsou kvůli své 

složitosti řešeny téměř výjimečně, převážně kvůli složitosti tvorby 3D modelu trhliny. 

Výskyt několika trhlin v jejich blízkém okolí je jedním z nejčastějších problémů při stanovení 

životnosti například u letadel, tlakových lahví a potrubních systémů. Takovéto shluky trhlin 

se často vyskytují v oblastech působením únavy materiálu. Vznik únavového porušení je 

obvykle předcházen vzájemnou interakcí a slučováním právě takovýchto trhlin. Při tomto 

procesu jsou rychlosti a směry šíření trhlin podstatně ovlivněny velikostí, tvarem a vzájemnou 

vzdáleností trhlin. 

 

V případě, že struktura obsahuje více než jednu trhlinu, je nezbytná studie interakce trhlin pro 

spolehlivé stanovení únavového poškození a strukturální integrity. Silná napěťová vlna může 

často způsobit vznik řady trhlin v tělese a kumulativní účinek interakce trhlin může významně 

zhoršit poškození struktury. 

 

Abychom mohli posoudit, jestli jsou trhliny slučitelné nebo neslučitelné, bylo stanoveno 

mnoho různých pravidel, která jsou závislá zejména na tvaru a velikosti trhlin a na jejich 

vzájemné poloze. Současné hodnocení interakce trhlin pomocí norem jako jsou ASME [35], 

[41], API 579-1/ASME FFS-1 [36], BS7910 [37], R6 [38], BSI PD6493 [28], FKM, A 16, 

RSE-M, JSME a WES 2805 [21] poskytují různá pravidla pro kombinace většího počtu 

povrchových trhlin do jediné povrchové trhliny pro stanovení způsobilosti pro použití v 

provozu. Tato pravidla, stanovují, zdali jsou trhliny slučitelné a lze je považovat za jedinou 

trhlinu nebo neslučitelné, potom je nutné řešit výskyt takových to trhlin samostatně. Nicméně 

kritéria pro slučování jsou rozdílné v těchto normách a standardech.  
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Jsou především založena na charakteristickém rozměru trhlin nebo také na pevně stanovené 

vzdálenosti, jako např. v normě ASME, kde je uvažována jako pevná vzdálenost velikost 1/2 

palce (1/2 inch). Tyto pravidla (normy) pro posuzování slučitelnosti jsou značně 

zjednodušovány a udávají převážně konzervativní výsledky.  

 

Norma ASME [41] v části IWA–3300 posuzuje větší množství vad v těsné blízkosti, které se 

vzájemně ovlivňují (interakce vad). Interakce vad vyžaduje vyhodnocení vzdálenosti mezi 

blízkými vrcholy sousedících vad (trhlin). Je založena zejména na tom, zda dvě trhliny 

způsobí značně vyšší nárůst faktoru intenzity napětí interakce trhlin než pro jedinou trhlinu.  

Shluk rovinných trhlin, které jsou blízko sebe, musí být někdy kombinován a vyhodnocen 

jako jediná rovinná trhlina. Pravidla, kterými se řídí způsob, jakým mají být trhliny 

kombinovány, jsou uvedeny v IWA–3330 [41]. Charakteristická hloubka a délka pro některé 

typické případy je znázorněna na obr. 1.3. 

 

Obr. 1.3 Pravidla slučování pro různé typy shluků vad v rovině dle [41] 
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Zaměřme se na oblast zájmu, a to povrchové trhliny: 

1.) Shluk vad č.1 je případ dvou přilehlých povrchových vad (trhlin). Vady lze hodnotit jako 

dvě oddělené samostatné vady v případě, že je vzdálenost mezi nimi větší než jedna polovina 

hloubky větší vady. Je-li vzdálenost mezi trhlinami menší než jedna polovina hloubky větší 

vady, pak přilehlé vady jsou charakterizovány jako jediná vada s hloubkou, která je rovna 

maximální hloubce dvou sousedních vad. A délka sloučené vady je vzdálenost mezi 

vzdálenými vrcholy obou vad.  

2.) Shluk vad č.5 je případ povrchové vady s přilehlou podpovrchovou vadou. V tomto 

případě musí být vada považována za jedinou povrchovou vadu, pokud je vzdálenost mezi 

těmito dvěma vadami menší, než je maximální hloubka povrchové vady d2 nebo čtvrtina 

celkové hloubky podpovrchové vady 0,5d1. Ačkoliv to není v obrázku zobrazeno, délka 

kombinované vady musí být větší než 2a v případě, že jsou slučitelné a jsou charakterizovány 

jako jediná vada. 

 

Dřívější kritéria o vzdálenosti S mezi vadami byly více konzervativní v tom, že vady musely 

být odděleny mnohem většími vzdálenostmi, aby se vyhnuly slučitelnosti. Revize byla 

provedena na základě přesnější analýzy lomové mechaniky a údaji ze zkoušek mnoha 

zkoušených vzorků ke stanovení, že dřívější pravidla norem byla příliš omezující. 

V mnoha případech vady nejsou v jedné rovině, nebo mohou být skloněny pod úhlem mimo 

rovinu. Proto pro účely hodnocení musí být vady rozděleny do dvou rovinných vad 

promítnutím vad na roviny maximálních hlavních napětí. 

V případě, že shluk slučitelných vad existuje v různých rovnoběžných rovinách, nesmí být 

tyto roviny od sebe vzdáleny o více než 1/2 palce (13 mm) abychom je mohli považovat za 

slučitelné. 

 

1.1.1. Interakce a slučitelnost dvou průchozích trhlin 

 

Hasegawa a kol se v publikacích [21], [22] zabývali interakcí a vzájemným ovlivněním dvou 

průchozích trhlin a stanovili pro zvolené velikosti a konfigurace trhlin oblasti interakce 

faktoru intenzity napětí mezi dvěma trhlinami. Pro specifickou skupinu trhlin stanovili 

pravidlo slučování založené na LELM. Jedná se však o specifický problém a dosažené 

výsledky nelze zobecnit pro použití na jiný typ úlohy pro ostatní druhy trhlin. V závěrech je 

naznačeno jakým způsobem by mohla být slučitelnost trhlin řešena komplexněji. 
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V článku [21] publikovaném v roce 2009 Hasegawa, Koichi, a Katsumasa popisují a posuzují 

slučitelnost trhlin pro vybrané konfigurace průchozích trhlin. Je zde navrženo pravidlo 

slučitelnosti navržené pro různé pozice a vzdálenosti trhlin. Článek [21] objasňuje a 

vysvětluje současná pravidla pro různé mezinárodní normy pro slučování a vzájemné 

ovlivnění faktoru intenzity napětí pro průchozí trhliny.  

 

Obr. 1.4 Zobrazení principu kótování a označení průchozích vad dle [21] 

 

Pravidla slučování jsou definovány dle různých vztahů. Tab. 1.1 zobrazuje pravidla slučování 

pro vybrané mezinárodní normy dle [21]. Téměř všechna pravidla použitá v normách jsou 

založena na srovnání vzdáleností mezi vadami s velikostí vady, kromě francouzské RSE-M 

normy, která je závislá na oblasti vzájemného ovlivnění. Například, v ASME a JSME 

normách je vzdálenost od vodorovné osy H srovnávána s pevnou oddělovací vzdáleností 12,5 

mm (1/2 palce). Navíc v JSME je čára slučování mezi vzdáleností od horizontální a vertikální 

osy stanovena z experimentálních dat pro ohodnocení únavového růstu trhliny. Ve WES 2805 

je H srovnáváno s minimální poloviční délkou pro průchozí trhliny a minimální poloviční 

hloubkou pro povrchové trhliny. V API 579, BS7910, FKM, a A16, viz [21] je posuzována 

přímá vzdálenost D, vzdálenost od svislé osy S, nebo vzdálenost od vodorovné osy H se 

sumou polovičních délek trhlin. 
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Tab. 1.1 Pravidla slučování vad dle jednotlivých norem (převzato z [21]) 

 

 

Jak můžeme vidět v tab. 1.1, pravidla slučování se značně liší. Proto, se dá očekávat, že 

získáme různé výsledky pro zbývající životnost, a proto vznikne rozdíl v bezpečnosti pro 

součást s trhlinou, ačkoli je počáteční konfigurace trhlin stejná. 

 

Bylo zjištěno, že tendence vzájemného ovlivnění je téměř stejná jako u půlkruhových trhlin 

teoretické analýzy v práci [21]. Vzájemné ovlivnění bylo dále sledováno na faktoru intenzity 

napětí pro velké a malé trhliny pomocí výpočtů dle MKP. Faktor intenzity napětí v bodě A 

(viz obr. 1.4) klesá s klesajícím poměrem 12 / aa . Bylo stanoveno, že oblast vzájemného 

ovlivnění ohraničená poměry 0/KK IA  pro velkou trhlinu v bodě A v případě dvou trhlin 

různé velikosti, je značně menší ve srovnání s dvěma stejně velkými trhlinami. Naopak, 

vzájemné ovlivnění na vnitřním vrcholu menší trhliny je větší dle MKP analýzy (v případě 

dvou trhlin různé velikosti). Ačkoli je ovlivnění na malé trhlině větší než pro větší trhlinu, 

faktor intenzity napětí samotný je pro menší trhlinu menší (hodnota K je menší), neboť K je 

funkcí velikosti trhliny. Byly stanoveny závěry, ze kterých plyne, že dominantní trhlina 

ovlivněná lomem je ta větší trhlina mezi těmito dvěma. 

 

 



Ing. Marek Bárta                                 Disertační práce                                    VŠB-TU Ostrava  

17 

 

V případě stejných průchozích trhlin jsou na obr. níže zobrazeny obrysy ovlivnění faktoru 

intenzity napětí na vnitřním vrcholu v bodě A sledované trhliny 0/KK IA . 

 

Obr. 1.5 Obrysy ovlivnění faktoru intenzity napětí pro dvě průchozí trhliny (převzato z [21]) 

Tvary obrysů jsou zobrazeny v obr. 1.5 a mají tendenci narůstat ve směru 45stupňů v 

diagramu 
12/ aS  a 

12/ aH . Tvary obrysů napodobují tvar plastické zóny na čele trhliny. 

Ačkoliv byly ovlivnění 
IAK  pro dvě průchozí trhliny získány z MKP analýzy, nelze určit 

efekt ovlivnění na lomové chování. Proto byly vyrobeny a použity křehkolomové tahové 

experimentální vzorky z uhlíkové oceli. Z experimentů bylo odhadnuto pro dvě stejné trhliny, 

že hranice, kdy dochází k šíření trhliny a následnému jejich sloučení je mezi 6 a 10 %. 

 

Kritéria pravidel slučování v ASME a JSME normách jsou závislé pouze na vzdálenosti od 

vodorovné osy H. V [21] bylo popsáno, že API 579, BS7910 a FKM, a A16 definují pravidlo 

slučování jako funkci délek obou trhlin. Tyto normy dávají příliš konzervativní výsledky ve 

srovnání s experimentálními daty, zejména, jestliže je protější trhlina malá. RSE-M norma je 

závislá na oblasti ovlivnění. Všeobecně, je tato oblast široká a pravidla slučování jsou 

nejkonzervativnější ve srovnání s ostatními normami.  

Z numerických výpočtů a experimentálních dat [21] byl stanoven nárůst okolo 6% pro 

ovlivnění faktoru intenzity napětí jako hranice mezi neslučitelnými a slučitelnými trhlinami. 

Při uvážení pravidel slučování pro LELM v normách byl navrhnut vztah vyjádřený jako 

 21 2,2min aaH  , který odpovídá ovlivnění 6%, což je považovaná hranice pro ovlivnění 

dvou trhlin. Bylo navrhnuto, jestliže  21 2,2min aaH   potom mohou být trhliny slučitelné 

pro daný typ velikostí, pozic trhlin a způsobu zatížení. 
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1.1.2. Interakce dvou povrchových trhlin v jedné rovině 

 

Oblast zájmu interakce dvou povrchových trhlin v jedné rovině se v čase postupně vyvíjela a 

zabývalo se jí postupně mnoho autorů. Několik z nich je zde zmíněno v následujícím textu. 

Autoři se zabývali různými pravidly interakce, mezi nejoblíbenější patří norma ASME, viz 

[27], [35], [41]. Byly vyhodnoceny lomové parametry a také interakční faktory ovlivnění 

trhlin. 

 

V roce 1994 vydali Leek a Howard publikaci [23], kde posuzovali povrchové trhliny, které 

jsou významné v tom, že jsou snad nejčastějším typem vady nalezené v mnoha součástech, 

vyskytující se zejména jako výsledek svarových defektů. K interakci dochází, v podobě 

nárůstu hodnoty K, existují-li dvě povrchové trhliny v poměrně těsné blízkosti. 

 

Obr. 1.6 Schematické znázornění označení dvou povrchových trhlin v jedné rovině [23] 

Tento vliv může být popsán pomocí interakčního faktoru  definovaného jako: 

II KK ´              (1.1) 

tak, aby aktuální ´IK  v bodě na ovlivněné trhlině (zahrnující vliv interakce) byl roven 

interakčnímu faktoru tomto bodě vynásobeného IK  v tomto bodě, který by nastal v případě, 

že by existovala pouze jediná trhlina (bez vlivu interakce). Hodnoty pro interakční faktory 

některých geometrií trhlin v jedné rovině v tělese polonekonečné a nekonečné tloušťky byly 

vypočteny Murakami a kol. [25], O'Donoghue [24] a Leek a Howard, viz [23], a další. 

 

Mezi pravidla slučování (normy), které jsou v současné době nejrozšířenější, patří např. 

ASME [27] nebo PD 6493 [28]. Jak ASME tak PD6493 naznačují, že by měly být dvě 

povrchové trhliny přehodnoceny na jedinou povrchovou trhlinu v případě, že geometrie 

trhliny splňuje určité podmínky.  
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Geometrické podmínky pro přehodnocení jsou dle [23]: 

ASME max2 as  , 

PD6493 
min2 cs  .           (1.2) 

Podmínka z PD6493 je lehce zmírněna oproti dříve doporučené podmínce 21 ccs   [28]. 

Počátky a odůvodnění této podmínky však nejsou známy. 

 

Obr. 1.7 Zobrazení předpokládaného sloučení a následného růstu povrchových trhlin 

(převzato z [23]) 

V práci autoři narazili na zajímavou skutečnost, že v případě, že jsou trhliny blíže k sobě, než 

je popsáno v  [23, tab. 1], skutečný maximální K by se zvýšil (jako se zvyšuje interakce), 

zatímco předpokládaný maximální K získaný za předpokladu jediné sloučené trhliny by se 

snížil. Proto je možné, že u některých geometrií trhlin předpoklad jediné sloučené trhliny 

neposkytuje bezpečný odhad KI,max. 

Jak vyplývá z Leek a Howard [23], Murakami [25] a O'Donoghue a kol. [24], interakce mezi 

povrchovými trhlinami závisí na ca /  , cs / , ta /  a typu zatížení. V [23] bylo zjištěno, že v 

mnoha případech nejméně konzervativní odhady nastanou pro dvě stejně velké trhliny než pro 

jednu větší a druhou menší. 

Autory Leekem a Howardem byly navrženy a vyvinuty nové metody posuzování trhlin na 

základě kontinuálního způsobu výpočtu interakčních faktorů povrchových trhlin v jedné 

rovině a byly uznány poněkud těžkopádné pro všeobecné použití. Proto byly další návrhy 

zaměřeny na poskytnutí bezpečných a realistických prognóz, přičemž aby zůstaly snadné pro 

aplikaci a použití. 

 

V práci [39] publikované v roce 2003 se autoři Sethuraman, Reddy, Ilango zabývali interakcí 

půleliptických povrchových trhlin řešením metodou konečných prvků a porovnávali 

numerické výsledky s teoretickým řešením dle Murakamiho [40]. 

Byly provedeny numerické výpočty pro široký rozsah rozměrů trhlin a jejich vzájemné 

konfigurace, pro poměry rozměrů trhlin (od 0,3 do 1,2 ca / ), pro poměry hloubek trhlin (od 

1,25 do 6 at / ), a pro relativní vzdálenost trhlin (od 0,33 do 0,9 dc /2 ) a pro normalizovanou 
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pozici na čele trhliny (od 0 do 2 pro  /2 ). Tato studie se zabývá interakcí dvou rovinných 

povrchových trhlin o stejném tvaru a velikosti v tělese konečných rozměrů zatížené 

vzdáleným tahovým napětím. Schéma 3D problematiky s trhlinami je na obr. 1.8. 

 

Obr. 1.8 Zobrazení řešené problematiky v [39] a principu kótování (převzato z [39]) 

Na základě 3D řešení dle MKP byly vyhodnoceny normalizovaný faktor intenzity napětí a 

faktor interakce trhlin   (poměr mezi K pro dvě trhliny a jedinou trhlinu v tělese o stejných 

rozměrech a okrajových podmínkách). Byl vyhodnocen široký rozsah konfigurací a výsledky 

jsou zobrazeny jak v grafické formě, tak v tabulkové formě v práci [39].  

 

S použitím numerických výsledků byl navržen empirický vztah pro poměry ca / , at / , 

dc /2 ,  /2   pro vyhodnocení faktorů interakce trhlin působením na sebe navzájem [39]: 

131211109

2153423121

CCCCC
RRCRCRCRCC          

20191817161514

3218137326

CCCCCCC
RRRCRRCRRC  ,        (1.3) 

kde atR /1  , caR /2  , dcR /23  , 

a konstanty iC  jsou uvedeny v [39, tab. 3]. 

Navrhovaná empirická závislost předpovídá pro uvažované rozsahy faktoru interakce trhlin v 

kritických lokacích s +-2% s 3D numerickými výsledky.   
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Kim a Huh v roce 2010 vydali článek [34], kde se také zabývali interakcí dvou povrchových 

trhlin ležících v jedné rovině a to jak pro lineární elastické řešení tak pro elastoplastické 

numerické řešení pomocí metody konečných prvků. Čímž navázali na práci [23] Leeka a 

Howarda a následně [39] Sethuramana a spol. Tento článek je představen stručněji a to 

z důvodu podrobnějšího přiblížení výsledků, neboť je zkoumán efekt interakce trhlin pomocí 

vyhodnocení jednak elastického faktoru intenzity napětí K a také elastoplastického J-integrálu 

sousedících trhlin ve stejné rovině v desce prostřednictvím 3D elastické a elastoplastické 

analýzy.  

 

Na základě detailní 3D analýzy byly provedeny numerické výpočty a je sledována vzájemná 

interakce dvou povrchových trhlin v tělese zatíženého vzdáleným tahovým napětím. 

Systematicky byly vyšetřovány účinky na lomové parametry ovlivňující interakci trhlin, jako 

jsou geometrické parametry, relativní vzdálenosti mezi trhlinami a tvar trhlin. Zvláště byl 

zkoumán vliv poměrů stran, tj. různý tvar trhlin. Na základě MKP výsledků byly získány 

průběhy K a J-integrálu podél celého čela trhlin. Byly zkoumány pravidla pro přijatelnost 

kombinace trhlin stanovených ve zvolených normách a diskutovány příslušná doporučení pro 

interakci trhlin v jedné rovině.  

 

Existuje několik norem popisujících pravidlo slučování pro tento typ trhlin. Když je použita 

norma ASME Sec. XI [35], vzdálenost mezi trhlinami S  by měla být srovnatelná s polovinou 

hloubky větší trhliny  21,max5,0 aa , viz obr. 1.9. Pokud je hodnota větší nebo rovna 

vzdálenosti mezi trhlinami, trhliny mohou být uvažovány jako jediná trhlina. 

 

Obr. 1.9 Zobrazení principu kótování řešené problematiky v [34](převzato z [34]) 

Na druhé straně normy API 579-1/ASME FFS-1, BS7910, a R6 používají délku obou trhlin 

jako parametr rozhodující o interakci, a BS7910 poskytuje různá pravidla v závislosti na 

poměru hloubky trhliny a délky trhliny. Kritérium slučování těchto norem je sumarizováno 

v tab. 1.2, kde Smin je minimální vzdálenost mezi sousedícími trhlinami pro kombinaci trhlin 

do jediné trhliny. 
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Tab. 1.2 Pravidla slučování pro vybrané normy, viz [34] 

Norma Pravidlo slučování 

ASME část XI  21min ,max5,0 aaS   

API 579-1/ASME FFS-1 21min ccS   

BS7910 (a R6) 
0min S pro c/a>1, nebo 

 21min ,min2 ccS  pro c/a<1 

 

Jestliže S<Smin, interakce dvou trhlin v rovině nastane a trhliny lze uvažovat jako jedinou 

trhlinu o rozměrech: 

  Sccc  2122 ,           (1.4)  

 21,max aaa  ,            (1.5) 

, kde c je polovina délky, a je hloubka nové trhliny. 

 

Numerické řešení bylo provedeno v  Abaqusu, při použití lineárního izotropního 

materiálového modelu při využití materiálové plasticity pomocí Ramberg Osgooda. Bylo 

využito zjednodušení modelu pomocí vhodně zvolené symetrie modelu, takže je dostačující 

polovina modelu pro dvě trhliny a čtvrtina pro jedinou trhlinu. Pro studii byly zvoleny tři 

případy poměrů stran ac / , viz tab. 1.3, obr. 1.10.  

 

Obr. 1.10 Tvary trhlin zkoumané v této studii [34]  

Na základě výsledků z těchto 3 případů s různými poměry stran trhlin bylo zjištěno, že efekt 

ovlivnění trhlin může být významně ovlivněn tvarem trhlin, tj. poměrem stran trhlin. Nárůst 

faktoru intenzity napětí tělesa se dvěma trhlinami v bodě A jsou okolo 7-12% pro 3/ ac  a 

1-7% pro 1/ ac  ve srovnání s jedinou trhlinou v desce. Nárůst klesá s narůstající 

vzdáleností mezi trhlinami. V případě 5,0/ ac , účinek nárůstu v bodě A na povrchu mezi 

trhlinami není důležitý pro vzdálenosti mezi trhlinami vypočtenými v této studii, zatímco 
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nárůst K ovlivněním na povrchu pod úhlem  0 , viz obr. 1.9, činí okolo 13%. Všimněme 

si, že efekt ovlivnění v bodě A klesá s klesajícím poměrem stran trhlin. 

 

Tab. 1.3 Hodnoty interakce v bodě A na povrchu [34] 

c/a S Interakce v bodě A 

3 

0,2t 1,119 

2t 1,079 

2,5t 1,074 

1 

0,2t 1,071 

0,5t 1,021 

t 1,007 

0,5 

0,2t 1,035 

0,3t 1,018 

0,5t 1,002 

 

Z dosažených výsledků bylo stanoveno, že pravidla slučování API 579-1/ASME FFS-1 

poskytují nejvíce konzervativní výsledky ve srovnání s jinými pravidly. Kombinační pravidlo 

ASME Sec. XI také poskytuje konzervativní kritérium pro případy 3/ ac  a 1/ ac . Podle 

zjištění [22], ASME norma umožňuje nárůst 18% až 25% faktoru intenzity napětí při 

posuzování podpovrchové trhliny. Z tohoto důvodu můžeme říci, že maximální nárůst o 12% 

pro 3/ ac  a 7% pro 1/ ac  a 13% pro 5,0/ ac  je také akceptovatelný. Kromě toho 

minimální vzdálenost mezi trhlinami založená na ASME Sec. XI může být dále zkrácena. 

Kombinační pravidlo založené na BS7910 (a R6) poskytuje vhodný nástroj pro zachycení 

efektu ovlivnění trhlin, i když se zdá být pro případ c/a=0,5 konzervativní.  

 

Hodnoty J-integrálu byly vypočteny podél čela trhliny jen pro 3/ ac . Hodnoty J-integrálu 

narůstají podél čela trhliny od  110 do  180  pro větší trhlinu obdobně jako u průběhu 

K a maximální ovlivnění je na povrchu v bodě A (  180 ), zatímco maximální hodnota je v 

největší hloubce, stejně jako u elastických výpočtů. Oblast ovlivnění pro menší trhlinu je 

zvětšena a to na intervalu  0 do  180 , což odpovídá elastickému řešení. Proto 

můžeme na závěr říct, že efekt ovlivnění je u elastoplastického řešení obdobný tomu 

elastickému. 
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Na základě získaných výsledků bylo zjištěno, že všechny kombinační pravidla současných 

norem hodnocených ve studii Kim a Huh [34] pro daný typ trhlin poskytují velmi 

konzervativní výsledky ve srovnání s přípustným nárůstem v ASME normě při posuzování 

podpovrchových trhlin. Na základě tohoto zjištění, lze dojít k závěru, že BS7910 poskytuje 

odpovídající kombinační pravidlo pro dvě povrchové trhliny v rovině, zatímco API 579-

1/ASME FFS-1 poskytuje nejkonzervativnější výsledky. 

 

Pro hlubší trhliny poskytují všechny normy velmi konzervativní pravidla. Zejména u ASME 

Sec. XI se zdá, že má norma určitý prostor pro zkrácení kritické vzdálenosti mezi dvěma 

sousedícími trhlinami.   

 

Získané výsledky mohou být použity pro vytvoření konkrétnějšího návodu efektu interakce 

trhlin pro charakteristický tvar trhliny pro vyhodnocení integrity součásti s vadami. 

 

1.1.3. Interakce dvou paralelních povrchových trhlin mimo jednu rovinu 

 

V [26] publikovaného v roce 1999 zkoumali Moussa, Bell, Tan interakci dvou paralelních 

stejných povrchových trhlin mimo jednu rovinu, viz obr. 1.11. Trhliny jsou umístěny 

v nekonečné desce a jsou podrobeny dostatečně vzdálenému tahovému napětí nebo 

ohybovému zatížení. 

 

Obr. 1.11 Schéma desky se dvěma trhlinami vzdálenými o h  

mimo jednu rovinu (převzato z [26]) 
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Moussa, Bell a Tan [26] se zaměřili na některé z norem, které lze uplatnit pro analyzování 

problému výskytu několika trhlin v literatuře. Podívejme se na metody používané současnými 

návrhovými pravidly stanovené v normách, jako jsou ASME [27] a BSI PD6493 [28], 

k posouzení shluku vad vedoucího k poškození. Trhliny jsou obvykle uvažovány jako jediná 

trhlina, která musí splňovat určitá pravidla. 

 

Tab. 1.4 Pravidla slučování pro vybrané normy, viz [26] 

Norma Pravidlo slučování 

ASME B&PV část XI  21 2,2max aaS   

BSI PD6493  21 22
2

1
ccS   

 

Kishimoto a Soboyejo [31] zjistili, že aplikace těchto pravidel na povrchové trhliny je 

relativně snadná a lze je aplikovat jak na experimentální výsledky tak pro konečnoprvkovou 

kalibraci. 

 

Také Soboyejo a Knott [29] uvedli, že pro vyhodnocení únavové životnosti by mohlo být 

uspokojivé předpokládat růst několika trhlin nezávisle na sobě, dokud se jejich vrcholy 

nedostanou do určité oblasti, která je funkcí jejich relativní geometrie. Jestliže je toto 

kritérium splněno, obě trhliny potom můžou být přehodnoceny a uvažovány jako jediná 

trhlina s hraniční křivkou nového tvaru trhliny. Tento proces může být realistickou predikcí 

šíření trhliny v některých případech, ale není nezbytně bezpečné jej použít všeobecně. 

 

V běžné praxi je doporučováno jak pro ASME [27], tak pro BSI PD6493 [28] charakterizovat 

povrchové trhliny promítnutím do roviny kolmé k hlavnímu napětí a předpokládat tvar trhliny 

jako půleliptický o rozměrech obdélníku, který plně obklopuje tvar trhliny, či vady. Takováto 

trhlina je jednoznačně definována povrchovou délkou 2c a hloubkou a, viz obr. 1.11. 

 

V případě výskytu dvou trhlin je nejprve každá trhlina charakterizována, jak bylo zmíněno 

výše pro získání paralelních trhlin. Svislá vzdálenost mezi rovinami předpokládaných trhlin H 

se považuje jako minimální vzdálenost, která existuje mezi skutečnými trhlinami.  
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To znamená, že problém je omezen na dvě půleliptické trhliny, které jsou buď v jedné rovině, 

nebo jsou v různých rovinách vzdálených o H.  

 

Interakce dvou paralelních trhlin zatížených tahovým napětím a ohybovým zatížením, které se 

zcela překrývají, byla zkoumána Moussa aspol. [33]. Cílem práce Moussa, Bell a Tan [26] 

bylo sledovat účinek relativní vzdálenosti dvou povrchových trhlin v různých rovinách, viz 

obr. 1.11, na průběhy faktoru intenzity napětí podél čela trhliny.  

Byla provedena studie pomocí parametrů, jako jsou horizontální a vertikální vzdálenost mezi 

dvěma povrchovými trhlinami pro konkrétní tvar trhliny a hloubku trhliny vzhledem 

k tloušťce desky. Faktor intenzity napětí pro tyto případy trhlin je počítán pomocí 3D lineární 

analýzy pomocí metody konečných prvků v komerčním softwaru ABAQUS.  

Získané hodnoty faktoru intenzity napětí jsou následně porovnány s odpovídajícími 

hodnotami získanými přehodnocením dvou trhlin do jediné. Výsledky studie Moussa aspol. 

[26] mohou být použity pro lepší pochopení pravidel potřebných k přehodnocení několika 

povrchových trhlin v blízkém okolí.  

 

V práci [26] byly odvozeny empirické vzorce (uvedené v [26]) pro vzájemné ovlivnění K, 

které se vztahují k účinku vzájemné polohy trhlin. 

 

1.2. Závěr rešerše 

 

Ačkoli se naskýtá diskuze o tom, zda povrchová trhlina ve skutečnosti opravdu dosáhne 

dokonale půleliptický tvar, v literatuře jsou značné důkazy o tom, že tato charakteristika je 

opodstatněná a vhodná [30]. 

 

Řešení pro interakční faktory průchozích trhlin jsou dostupné v literatuře pro specifické 

pozice a velikosti trhlin, např. [21] a jak je ukazuje Leek a Howard, viz [23] a jsou 

konzervativní při aplikaci na sledované povrchové trhliny. Pokud existuje dvě nebo více 

povrchových trhlin může nastat interakce a růst až se spojí, což značně komplikuje jejich 

celou analýzu. V práci [30] Leek a Howard také uvedli, že se pravidla slučování pro trhliny v 

jedné rovině značně liší. Do značné míry je to vzhledem k tomu, že znalosti o chování 

vzájemného ovlivnění takovýchto trhlin je stále relativně omezené. Vzhledem ke složitosti 

tohoto problému nebyla tato problematika široce studována a v technické veřejnosti jsou 

obavy, že metody, které v současné době slouží k posouzení vzájemně se ovlivňujících 
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povrchových trhlin, zejména ty uvedené v ASME 1 a PD6493, můžou vést k velmi 

nereálnému ohodnocení z hlediska únavové životnosti. V těchto případech se současná 

pravidla pro přehodnocení trhlin značně spoléhají na inženýrskou praxi a zkušenosti, raději 

než na vědecké poznatky [32]. 

 

Faktor intenzity napětí pro povrchové trhliny v nekonečném tělese byl studován mnoha 

badateli, např. [23], [26], [34], [39], nicméně analýzám shluku několika trhlin v jejich blízkém 

okolí v nekonečném tělese byla věnována poměrně malá pozornost. Řešení takovýchto úloh je 

hlavním cílem autora.  

Jedná se o téměř neprozkoumanou oblast a v budoucnu najde své uplatnění, obzvláště 

ve strojním a stavebním průmyslu, v leteckém průmyslu, v jaderné energetice, 

atd. např. u řešení problematiky tlakových nádob apod. 

 

Navzdory tomu, že je v současné době dostupnost efektivních metod a současné výpočetní 

techniky - vysoce výkonných počítačů, které mají řešit problematiku 3D trhlin, problematika 

řešení interakce povrchových nebo vnitřních trhlin je v literatuře málo obsažena a není příliš 

rozšířena, spíše se tato problematika vyskytuje vzácně. Zejména kompletní parametrické 

studie interakce 3D rovinných povrchových trhlin v desce konečných rozměrů nebyla řešena. 

 

Navíc žádný dokument se nesnaží ocenit to, že se interakce mezi trhlinami zvyšuje, v případě, 

že se trhliny stejné geometrie vyskytují v menší součásti určitých rozměrů. 

 

1.3. Cíle disertační práce 

 

V disertační práci se budeme zabývat vzájemnou interakcí několika povrchových trhlin 

pro jejich vzájemné různé konfigurace. Pro řešení této problematiky bude použita metoda 

konečných prvků. Je zapotřebí nejprve vytvořit model s několika trhlinami blízko sebe.  

Pro tyto účely bude vytvořen algoritmus, který vytvoří 3D model povrchové trhliny 

v materiálu. Následuje jej algoritmus, ve kterém budou vypočteny zvolené lomové parametry. 

Faktor intenzity napětí a J-integrál bude vždy vypočten podél čela zvolené trhliny, abychom 

mohli sledovat změny v jejich průbězích. 

 

Budeme se zabývat převážně lineární elastickou lomovou mechanikou (LELM). Do této 

oblasti spadá kriterium faktoru intenzity napětí. Také budou provedeny výpočty při uvážení 
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elastoplastické lomové mechaniky (EPLM), kde bude využito kriteria J-integrálu, jako 

lomového parametru, neboť ten lze použít jak na lineární (LELM), tak na nelineární (EPLM) 

elasticko-plastickou lomovou mechaniku.  

V teoretické části bude rozebrána problematika napěťového pole v okolí trhliny a výpočty 

lomových parametrů. 

 

Pro vyhodnocení faktoru intenzity napětí se nejprve budeme zabývat správným výběrem 

vzdáleností uzlů od čela trhliny. 

Porovnání provedeme pro různé vzdálenosti uzlů od čela trhliny a vyjádříme je jako poměr 

vzdálenosti uzlů od čela trhliny a poloměru trhliny, abychom výsledky mohli aplikovat 

pro různé velikosti trhliny. 

Dále provedeme výpočet faktoru intenzity napětí dle lineární extrapolace a budeme se zabývat 

volbou uzlů pro výpočet K. Následně porovnáme jednotlivé typy výpočtů K. 

 

Budou provedeny výpočty faktoru intenzity napětí řady půleliptických povrchových trhlin: 

- pravidelně rozmístěných 

- náhodně orientovaných 

 

Naskytuje se zde možnost vyhodnotit, jaká seskupení trhlin jsou ještě tolerovatelná z hlediska 

šíření poruchy, trhliny, defektu. 

 

Další velmi zajímavou problematikou, kde lze využít vytvořených algoritmů, je napjatost 

v můstku o velikosti zrna mezi trhlinami. Tato problematika se uplatňuje u velmi malých 

rozměrů trhlin v řádech velikosti zrna, kde není příliš vhodné vyhodnocovat lomové 

parametry, ale raději se zabývat napěťovým stavem, který bude pravděpodobně rozhodovat o 

spojování trhlin. 

Zajímavou problematikou je bezpochyby i případ dvou trhlin, které jsou centrálně umístěny 

ve dvou sousedících zrnech. Jedná se tzv. „small cracks“, což jsou trhliny, které ani v jednom 

rozměru nepřesahují rozměry velikosti zrna materiálu, např. [45], [46], [47]. 

 

Do příloh byl umístěn velice zajímavý příklad numerického výpočtu při aplikaci lomové 

mechaniky v úloze valivého kontaktu. Zde je řešeno tlakové namáhání povrchu s trhlinou 

včetně uvážení smykové složky tlaku na povrchu vznikající prokluzem kola na povrchu. 
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2. KRITERIA LOMOVÉ MECHANIKY  

 

Pro posouzení velikosti trhlin byla stanovena různá kritéria. V současné době patří mezi 

nejpoužívanější kritérium faktoru intenzity napětí a kriterium J-integrálu. 

 

2.1. Faktor intenzity napětí 

 

Faktor intenzity napětí K představuje základní pojem lomové mechaniky. Poprvé byl 

definován Irwinem [15] jako charakteristika napěťového pole v bezprostředním okolí čela 

trhliny. Je závislý na velikosti nominálního napětí v okolí trhliny a na délce trhliny. V tělesech 

konečných rozměrů závisí rovněž na tvaru těles.  

 

Základní způsoby zatížení 

Rozeznáváme 3 základní způsoby (módy) zatížení, pomocí jejichž kombinace lze popsat 

trhlinu pomocí principu superpozice účinků. 

I. Způsob zatížení – tah, ohyb. 

II. Způsob zatížení – podélný smyk neboli střih. 

III. Způsob zatížení – krut. 

Všechny tři případy jsou zobrazeny v obr. 2.1. 

 

 

Obr. 2.1 Základní způsoby zatížení 

 

V prvním zatěžovacím módu rozhoduje napětí σI, při druhém smykové napětí II a v třetím 

smykové napětí III (anti rovinný případ). 

 

 

III 
I II 
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tah, ohyb                střih          krut    

     KI                  KII               KIII 
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Pro faktory intenzity napětí průchozí trhliny platí: 

III YaK  , (2.1a) 

IIIIII YaK  ,  (2.1b) 

IIIIIIIII YaK  , (2.1c) 

kde σ,  jsou napětí od zatěžujících veličin,  

iY  jsou funkce tvaru a způsobu zatížení trhliny,  

a  je délka trhliny pro povrchové trhliny a polovina délky trhliny pro vnitřní trhliny. 

 

Popis napjatosti 

Napěťová oblast v okolí čela trhliny je popsána pomocí veličin polárního souřadnicového 

systému r  a   (obr. 2.2).  

 

Obr. 2.2 Napjatost v okolí čela trhliny 

 

Byly odvozeny vztahy, které popisují tuto napěťovou oblast pro všechny tři způsoby zatížení, 

např. [1], [5]. Jako příklad jsou zde uvedeny vztahy pro napěťovou oblast prvního způsobu 

zatížení: 
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IK  je faktor intenzity napětí pro první způsob zatížení. 
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Také byly odvozeny složky vektoru posuvů. Pro první mód jsou dány takto: 
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3
k  pro stav rovinné napjatosti,   (2.5a) 

43k  pro stav rovinné deformace.  (2.5b) 

Mělo by být zmíněno, že na povrchu tělesa se nachází stav rovinné napjatosti a s narůstající 

hloubkou převládá stav rovinné deformace např. [4]. 

 

2.2. Kritérium Riceova J-integrálu 

 

J-integrál je v poslední době jeden z nejpoužívanějších parametrů lomové mechaniky. 

Je velmi oblíben u numerických výpočtů v důsledku jeho přesnosti a jednoduchosti výpočtu 

[1], [43], [44]. J-integrál lze použít jak na lineární elastické výpočty (LELM), tak na 

nelineární výpočty při uvážení elasticko-plastické lomové mechaniky (EPLM).  

 

Vyjádříme-li energetickou bilanci pod křivkou ohraničující oblast čela trhliny (obr. 2.3), 

po úpravách dojdeme ke vztahu, který určuje J-integrál, viz [19]: 







 ds

x

u
TdyWJ . (2.6) 

Γ je libovolná křivka, která ohraničuje oblast okolo čela trhliny (viz obr. 2.3) a vede od spodní 

k horní ploše.  

W je hustota deformační energie, 

T  je vektor sil působící ve směru normály ke křivce , 

n  je normála ke křivce Γ, 

u  je vektor posunutí, 

ds  je element křivky. 
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Obr. 2.3 Okolí čela trhliny 

 

Bylo odvozeno [1], [4], že J-integrál je přímo úměrný druhé mocnině faktoru intenzity napětí: 

*

2

E

K
J I

I  , (2.7) 

kde EE *  pro stav rovinné napjatosti,  (2.8a) 

2

*

1 


E
E  pro stav rovinné deformace.  (2.8b) 

Ze vztahu (2.7) lze vyjádřit faktor intenzity napětí: 

*EJK II  . (2.9) 

Nezapomeňme se zmínit, že tento vztah je platný pouze pro první mód zatěžování při uvážení 

LELM. 

 

 

3. NUMERICKÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ LOMOVÉ MECHANIKY 

 

Numerické řešení problémů lomové mechaniky je provedeno pomocí metody konečných 

prvků. Úlohy v této práci jsou řešeny v programu ANSYS 11.0.  

V této práci se budeme zabývat pouze prostorovými trhlinami (3D), kde je řešení složitější. 

Převážně tvorba 3D modelu trhliny je značně komplikovaná. 

 

V okolí čela trhliny se vyskytují velké gradienty napětí. Pro zachycení napěťového 

a deformačního pole je nutné v této oblasti vytvořit dostatečně jemnou síť, abychom 

co nejlépe vyhodnotili chování materiálu ovlivněné výskytem trhliny [2], [4]. 

a 

u  

T  

ds 
x 

y n  
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Pro lineární elastické problémy se napětí v blízkosti čela trhliny mění se singularitou podle 

výrazu r/1  viz rovnice (2.2a-2.2c), kde r  je vzdálenost od čela trhliny, obr. 2.2, str. 30. 

Pro konečnoprvkové modelování je vhodné v této oblasti využít takzvané singulární prvky, 

které mají tu vlastnost, že jsou jejich meziuzly posunuty do ¼ délky hrany k jednomu vrcholu 

prvku, což při tvorbě sítě těmito prvky umožní modelovat singularitu přetvoření na čele 

trhliny [55].  

 

Pro vytvoření sítě okolo čela trhliny se v programu Ansys používá příkaz KSCON, 

který generuje singulární prvky v okolí zvoleného bodu a umožňuje zjemnění sítě. 

Nevýhodou je, že se tento příkaz dá použít jen u plošné sítě. 

 

Pro tvorbu sítě ve 3D úlohách (prostorových) je vytvořen tunel okolo čela trhliny, přes který 

je vytažena takto vytvořená plošná síť podél čela trhliny, viz obr. 3.8, str. 39.   

 

3.1. Výpočet lomových parametrů 

 

Program ANSYS umožňuje vypočítat: 

 Faktor intenzity napětí (KI, KII, KIII) příkazem KCALC 

 J-Integrál (příkazem CINT) 

Dále bude proveden výpočet K dle lineární extrapolace z výsledných posuvů a přepočet K z J-

integrálu, který je platný pouze pro první mód zatěžování. 

 

Další možností výpočtu K je výpočet dle lineární extrapolace z výsledných napětí v okolí čela 

trhliny. Dle poznatků v mnoha pracích jako např. [1] se však tato metoda jeví jako nejméně 

přesná, proto nebude použita. 

 

Samotný výpočet faktoru intenzity napětí podél čela trhliny je značně komplikovaný, neboť 

bodové metody výpočtu K vypočítají pouze hodnotu v jediném bodě čela trhliny. Proto je 

třeba nadefinovat opakování pomocí cyklů, které tento výpočet zopakují podél zvoleného 

počtu bodů podél čela trhliny. Navíc je zapotřebí, aby pomocné uzly potřebné pro výpočty 

lomových parametrů ležely ve směru normály k čelu trhliny v daném bodě a dané pozici. 

K tomuto účelu bude tunel podél čela trhliny rozřezán právě takovýmito řezy, abychom 

vyhodnocovali lomové parametry správně, zejména u eliptických trhlin.  
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Byla tedy vždy nadefinována pozice a natočení pracovní roviny ve zvoleném bodě čela trhliny 

tak, aby řez touto rovinou směřoval ve směru normály k čelu trhliny. 

 

3.1.1. Výpočet faktoru intenzity napětí pomocí KCALC  

 

Faktor intenzity napětí lze vypočítat vnitřním příkazem KCALC. Zde jsou vypočteny všechny 

tři módy odděleně. 

Tento výpočet je založen na lineární interpolaci faktoru intenzity napětí vypočteného 

z výsledných posuvů. 

Při výpočtu faktoru intenzity napětí tímto příkazem je nutno postupovat následovně: 

 

- definice lokálního souřadnicového systému čela trhliny 

Je nutno zvolit počátek nového souřadnicového systému v libovolném bodě, který leží 

na křivce určující čelo trhliny. Orientace souřadnicových os musí být v souladu s obrázkem 

3.1. Trhlina je situována v rovině x-z, kde osa x určuje směr, ve kterém by docházelo k 

teoretickému šíření trhliny, osa y je normálou k lícním plochám trhliny. 

 

Obr. 3.1 Schéma trhliny s požadovaným souřadnicovým systémem 

 

Takto daný souřadnicový systém navíc musí být souřadnicový systém aktivního modelu 

(CSYS) a souřadnicový systém výsledků (RSYS).  

 

- definování cesty podél lícní plochy trhliny 

Prvním uzlem je uzel na čele trhliny. V případě symetrického modelu jsou požadovány další 

dva přídavné uzly, pro celý model jsou požadovány další 4 uzly tak, jak je zobrazeno 

v obrázku 3.2. 

Jelikož budeme modelovat celou trhlinu v materiálu, bude nutné nadefinovat všech 5 uzlů 

pro zvolenou pozici na čele trhliny. 

čelo trhliny 

lícní plocha trhliny 
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a) poloviční model                         b) celý model 

Obr. 3.2 Zobrazení uzlů pro definici cesty a směrů os lokálního souřadnicového systému 

 

Mělo by být zmíněno, že dle poznatků [1] by neměly být brány v úvahu pro výpočet uzly 

prvního prstence prvků okolo čela trhliny. Zde jsou hodnoty ovlivněny singularitou v blízkém 

okolí čela trhliny, čímž jsou výsledky zkresleny.  

Výběrem uzlů pro definování cesty se zabýváme v následujícím příkladu, kap. 4.  

 

- vlastní výpočet faktoru intenzity napětí 

Zde lze zvolit, zdali se jedná o stav rovinné napjatosti nebo stav rovinné deformace. 

Jak již bylo zmíněno, na povrchu tělesa se nachází stav rovinné napjatosti a s narůstající 

hloubkou převládá stav rovinné deformace. 

 

3.1.2. Výpočet Riceova J-integrálu  

 

Vyhodnocení J-integrálu patří do oblasti energetických metod. Pro jeho vyčíslení existuje 

v mnoha MKP softwarech vnitřní příkaz. V softwaru ANSYS je zde příkaz CINT. Výpočet 

je proveden pro zvolený počet obrysů okolo čela trhliny. Jak plyne z teorie, J-integrál není 

závislý na obrysu, přes který je vypočítán. 

Dle poznatků v [1] by však nemělo dojít k vybrání první oblasti prvků okolo čela trhliny kvůli 

již zmíněnému výskytu singularity v blízkém okolí čela trhliny. Z tohoto důvodu by měly být 

vybrány alespoň dva prstence prvků okolo čela trhliny. Při větším počtu prstenců se odchylka 

od přesného řešení liší minimálně, a to v jednotkách procent, viz [1, obr. 12.24]. 

Pro výpočet J-integrálu je nutné zadat: 

- definice nového výpočtu 

- výběr uzlů definujících čelo trhliny 

V tomto případě jsou vybrány uzly ležící na křivce, která reprezentuje čelo trhliny. 
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- směr normály k trhlině 

Zde platí stejná pravidla pro normálu k trhlině stejně jako u příkazu KCALC. 

- počet obrysů 

- zdali se jedná o symetrickou úlohu 

 

Požadované vstupní hodnoty jsou popsány v nápovědě programu ANSYS (kap. 12) [55]. 

Po nadefinování potřebných vstupních hodnot, zjistíme příkazem PRCINT hodnoty J-

 integrálu v jednotlivých obrysech okolo čela trhliny pro uzly ležící na křivce, 

která reprezentuje čelo trhliny. 

 

Řešení K pomocí Riceova J-integrálu 

Dle známého vztahu (2.9) lze pro první mód zatěžování tělesa J-integrál přepočítat na faktor 

intenzity napětí K. 

 

3.1.3. Výpočet faktoru intenzity napětí dle lineární extrapolace z posuvů  

 

Třetím uvedeným způsobem výpočtu faktoru intenzity napětí je lineární extrapolace z 

výsledných posuvů v uzlech před čelem trhliny. Jedná se o uzly vyskytující se na lícních 

plochách, které zachycují vliv deformace lícních ploch trhliny po účinku zatížení (u prvního 

módu se jedná o otevření trhliny).  

 

Zde je zapotřebí vypočítat hodnotu faktoru intenzity v jednotlivých uzlech před čelem trhliny 

z posuvů získaných dle numerického řešení pomocí MKP pro deformaci lícních ploch trhliny, 

a vzdálenosti r před čelem trhliny, dle vztahu (3.1) viz [1], [21, kap. 19.8], který je odvozen 

z rovnice (2.3b), str. 31, pro θ=180º. 

rk

Gv
K

S

I

2

1

2




            (3.1)
 

V případě celého modelu platí tento vztah analogicky i pro další dva módy K, viz [55] 

při záměně posuvů ve vztahu (3.1). 

Poté přes lineární extrapolaci získáme rovnici regresní přímky pro uzly lícní plochy: 

xaay  10 , viz [6],           (3.2) 

kde a0 , a1 jsou konstanty lineární extrapolace. 
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Jelikož požadujeme zjistit hodnotu K ve zvoleném bodě na čele trhliny, kde je r=0, 

(tedy x=0), potom hledaný faktor intenzity napětí dle regresní analýzy je přímo konstanta a0. 

 

  

 

  






n
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n
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2

0 , viz [6],       (3.3) 

kde xi jsou hodnoty vzdálenosti před čelem trhliny r, viz obr. 2.2, str. 30 pro θ=180º, 

yi jsou hodnoty K vypočtené v dané vzdálenosti dle vztahu (3.1). 

 

3.2. Algoritmus pro tvorbu trhliny 

  

Pro zkoumání chování několika trhlin v jejich blízkém okolí byl vytvořen algoritmus, 

který je schopen vygenerovat povrchovou půlkruhovou, či půleliptickou trhlinu o požadované 

velikosti (o různých velikostech hlavní a vedlejší poloosy elipsy) různě natočenou od obou os. 

Jedná se o pootočení trhliny uvnitř desky od horizontální roviny (úhel ), a dále o pootočení 

trhliny od horizontální osy na povrchu (úhel  kde leží hlavní poloosa půlelipsy, viz obrázek 

níže. 

            

         a)        b)  

a) pootočení uvnitř tělesa od horizontální roviny, b) pootočení od horizontální osy na povrchu  

Obr. 3.3 Schéma možností pootočení půleliptické trhliny 

Celý tento algoritmus je parametrizován, což umožňuje rychle a přehledně měnit např. 

velikost, tvar a pozici trhliny v prostoru. 
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V algoritmu lze dále pomocí vstupních parametrů nadefinovat počet řezů ve směru normály 

podél čela trhliny, přes které jsou dále počítány hodnoty faktoru intenzity napětí K a J-

integrál. V těchto řezech lze potom nalézt potřebné uzly pro výpočty K.  

Ostatní potřebné hodnoty (velikost objemu s trhlinou, velikost tunelu okolo trhliny, velikost 

prvků pro vytvoření sítě okolo čela a lícních ploch trhliny, atd.) byly parametrizovány v 

závislosti na velikosti hlavní a vedlejší poloosy půleliptické trhliny.  

 

Postup tvorby 

Nejprve jsou vytvořeny body pro tvorbu objemu (kvádru), ve kterém bude namodelován tunel 

obklopující čelo trhliny včetně lícních ploch trhliny. Následně je namodelováno čelo trhliny 

pomocí eliptického souřadného systému vytažením čar z bodů a pomocné čáry pro tvorbu 

tunelu. 

 

Obr. 3.4 Vytažení čela trhliny 

Poté byly namodelovány lícní plochy trhliny a následně tunel obklopující čelo trhliny včetně 

lícních ploch. Plochy pod čelem trhliny byly vytvořeny z čar a musely být namodelovány 

dvojmo, přičemž jedny jsou přiřazeny horní části objemu a druhé k dolní části objemu, aby 

mohlo dojít k otevření trhliny. Tyto protější plochy u čela trhliny mají vždy jedinou společnou 

čáru a tou je čelo trhliny. 

  

Obr. 3.5 Tvorba lícních ploch a tunelu okolo čela trhliny 
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Následně byl tunel okolo čela trhliny rozříznut zvoleným počtem řezů ve směru normály 

k čelu trhliny (to je důležité zejména u elipsovitých trhlin), které budou sloužit pro výběr uzlů 

pro správné vyhodnocení lomových parametrů.  

 

Obr. 3.6 Zobrazení řezů ve směru normály k čelu trhliny   

Poté byl vytvořen horní a spodní objem kvádru vytvořený z ploch pomocí čar a bodů. 

Tento objem (kvádr s trhlinou) bude následně zakomponován do základního geometrického 

modelu pomocí vyříznutí stejně velkého a orientovaného objemu a následného „slepení“ se 

základním objemem.  

Abychom získali singulární prvky podél čela trhliny, ve středním řezu vytvoříme příkazem 

KSCON plošnou síť prvkem „mesh 200“.  

 

Obr. 3.7 Plošná síť v tunelu okolo čela trhliny a zobrazení uzlů singulárních elementů 

Takto je vytvořena plošná síť okolo bodu čela trhliny, která je poté vytažena přes předem 

vytvořený tunel v síť objemovou pomocí prvku „SOLID 186“, viz obr. 3.8. 

  

Obr. 3.8 Vytažení plošné sítě přes tunel okolo čela trhliny 
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Zde bylo použito doporučení používat prvky typu "brick" při sloučení hran tak, abychom 

dostali prvky na čele trhliny typu "wedge". Klasické "tetraedry" (čtyřstěny) nejsou vhodné 

pro tvorbu sítě okolo čela trhliny, neboť u nich dochází ke spojení více prvků v jednom uzlu 

na čele trhliny, což značně negativně ovlivňuje výsledky, viz [1]. 

O problematice vhodnosti typu použitých prvků bude pojednáno v následující kap. 10.1.1.  

Následně byla vytažena zjemněná plošná síť podél lícních ploch trhliny. 

 

Obr. 3.9 Síť v okolí čela a lícních ploch půlkruhové trhliny 

 

3.3. Algoritmus pro výpočet lomových parametrů 

 

Druhým algoritmem, který navazuje na vytvořený model, je algoritmus, kde jsou počítány 

hodnoty faktoru intenzity napětí podél čela trhliny dle již zmíněných tří metod pro výpočet K, 

o kterých je pojednáno v kap. 3.1.  a výpočet J-integrálu.  

 

Jedná se o přepočet prvního módu K z J-integrálu, dále výpočet jednotlivých módů K dle 

vnitřního příkazu KCALC v programu Ansys, stanovení jednotlivých módů K pomocí lineární 

extrapolace z posuvů. Dalším lomovým parametrem je J-integrál získaný příkazem CINT, 

který je také uložen ve výsledcích.  

Nevýhodou výpočtu K je, že se jedná o bodovou metodu výpočtu, tj. faktor intenzity napětí je 

počítán pouze v jediném bodě čela trhliny. Abychom získali přehled o hodnotách faktoru 

intenzity napětí (průběhu K) podél čela trhliny, je nutné nadefinovat cyklus, který provede 

výpočet K podél čela trhliny ve všech zvolených bodech (uzlech). Tyto body jsou stanoveny 

počtem zvolených řezů podél čela trhliny, kde jsou připraveny pomocné uzly pro výpočty K. 

Vypočtené hodnoty K jsou postupně ukládány do sloupcových vektorů, které mají rozměr dle 

zvoleného počtu řezů podél čela trhliny, zadaných v předchozím algoritmu. 

čelo trhliny 

lícní 

plochy 

trhliny 
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Po provedení všech výpočtů jsou výsledky automaticky uloženy ve zvoleném názvu souboru s 

příponou .txt. 

Hodnoty faktoru intenzity napětí podél čela trhliny jsou uloženy ve sloupcových vektorech: 

modK1, modK2, modK3 – K dle příkazu KCALC,  

KCJINTEGRAL – K přepočteno dle J-integrálu, viz [2], [5], (platný pouze pro první mód 

zatěžování) 

KCLE1, KCLE2, KCLE3 – K stanoveno pomocí lineární extrapolace. 

Dále je zde uložen vektor s hodnotami J-integrálu ve vektoru JINTEGRAL 

a vektor s úhly natočení jednotlivých řezů POZICEUZLU. 

Také jsou zde uloženy všechny použité parametry.  

 

3.4. Algoritmus pro tvorbu pomocné trhliny 

 

Pro řešení problematiky několika trhlin v blízkém okolí byl obdobně jako v kap. 3.2. 

nadefinován algoritmus, který vytvoří v okolí sledované trhliny pomocnou trhlinu. Pro tyto 

účely byla vytvořena pomocná trhlina zjednodušením již vytvořeného algoritmu pro tvorbu 

trhliny. Tento algoritmus je značně zjednodušen, neboť u této trhliny již není zapotřebí 

vytvářet řezy podél čela trhliny ani počítat lomové parametry. 

Zde je pouze nadefinována tvorba čela trhliny a lícních ploch. Poté byl vytvořen horní a 

spodní objem kvádru vytvořený z ploch pomocí čar a bodů. 

Tento objem (kvádr s trhlinou) je zakomponován do základního geometrického modelu 

pomocí vyříznutí stejně velkého a orientovaného objemu a následného slepení se základním 

objemem.  

Dále byla nadefinována zjemněná síť na lícních plochách ve směru působení trhlin na sebe 

navzájem. U pomocné trhliny označme vcholy hlavní a vedlejší pooosy A´ a B´. Označení 

vrcholů trhlin bude vysvětleno v obr. 3.10 na následující straně. 

 

Tato pomocná trhlina má pro výpočty pouze geometrický, či tvarový význam.  Jejím účelem 

je vzájemné ovlivnění polí napětí a deformací sledované trhliny s touto trhlinou a jejich 

působení na sebe navzájem. 
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Obr. 3.10 Síť na lícních plochách pomocné trhliny se zjemněním k vrcholu A´ 

 

 

4. APLIKACE NA JEDNU VNITŘNÍ KRUHOVOU TRHLINU 

 

Po vytvoření již zmíněných algoritmů je vhodné nejprve provést testovací numerické výpočty 

pro případ, kde je známo přesné analytické řešení a numerické výpočty dostatečně naladit tak, 

aby byla chyba numerických výpočtů od analytického řešení co nejmenší v rámci daných 

možností, abychom správně vyhodnocovali hodnoty faktoru intenzity napětí a J-integrálu. 

Pro tyto účely byl zvolen případ jediné kruhové trhliny uvnitř nekonečného tělesa zatíženou 

dostatečně vzdáleným tahovým normálovým napětím, což odpovídá prvnímu způsobu (módu) 

zatížení (obr. 4.1). 

Bude stanoveno, v jaké vzdálenosti před čelem trhliny je vhodný výběr uzlů, a podle toho 

budou upraveny rozměry tunelu, který byl k tomuto účelu mimo jiné také vytvořen. 

Numerický model bude vytvořen pomocí povrchové půlkruhové trhliny při využití jedné 

roviny symetrie, abychom mohli simulovat výpočet trhliny vnitřní (kruhové). 

Výpočet příkazem KCALC je závislý na volbě uzlů před čelem trhliny, proto provedeme 

studii, v jaké oblasti by měly být uzly vybírány před čelem trhliny, aby byla odchylka 

od přesného řešení co nejmenší. 

Dále stanovíme výběr uzlů pro lineární extrapolaci, abychom zmenšili odchylku výsledků 

na co nejmenší. Graficky porovnáme, které uzly jsou vhodné pro výpočet. 

 

Analytické řešení 

Byla tedy zvolena kruhová trhlina v nekonečném tělese zatížená tahovým normálovým 

napětím, kde faktor intenzity napětí je dán vztahem, viz [2], [3]:  
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aK I 


2


,             (4.1)
 

a … poloměr kruhové trhliny 

 … tahové napětí působící na těleso v dostatečné vzdálenosti od trhliny ve směru normály 

k lícním plochám. 

Výhodou tohoto případu je to, že faktor intenzity je pro takovýto způsob zatížení a tvar trhliny 

konstantní podél celého čela trhliny. 

 

Pro trhlinu o velikosti zvoleného poloměru a=20mm a tahové napětí MPa20  vychází 

hodnota prvního módu faktoru intenzity napětí: 

mmMPaK I  9253,1002020
2


         (4.2)

 

Pozn. Druhý a třetí mód jsou nulové pro daný způsob zatížení. 

 

Obr. 4.1 Kruhová penízková trhlina v nekonečném tělese zatížena tahovým napětím 

 

Numerický výpočet 

Pro tvorbu modelu trhliny a výpočet lomových parametrů využijeme vytvořené algoritmy. 

Byla vytvořena polovina modelu s využitím jedné roviny symetrie dle našeho požadavku, 

abychom mohli v budoucnu posuzovat povrchové půlkruhové či půleliptické trhliny na 

povrchu objemu.  

 

Objem kvádru byl zvolen jako 5-ti násobek velikosti poloměru trhliny ve všech směrech 

od středu trhliny. Tento objem byl stanoven jako dostačující, aby nahrazoval nekonečný 

objem dle analytického výpočtu.  
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Aplikované okrajové podmínky 

Na horní ploše bylo zadáno tahové normálové napětí pomocí záporně zadaného tlaku p na 

plochu. Na spodní ploše byl odebrán posuv kolmý na plochu (ve svislém směru), což vyvolá 

reakční síly odpovídající požadovanému normálovému tahovému napětí =20MPa. 

Na přední plochy byla aplikována symetrická okrajová podmínka, aby model odpovídal 

požadované úloze (vnitřní kruhové trhliny v tělese). 

Na zadní ploše a na bočních plochách byl odebrán posuv kolmý na danou plochu, abychom 

zabránili deformaci modelu v daných směrech a simulovali chování nekonečného tělesa s 

trhlinami. Tím byl model dostatečně uchycen, aby mohl být proveden statický výpočet a 

následně vyhodnoceny lomové parametry. 

 

Tvorba sítě 

Pomocí algoritmu byla vytvořena plošná síť okolo bodu čela trhliny, která byla poté vytažena 

přes předem vytvořený tunel v síť objemovou pomocí prvku „SOLID 186“ a následně byla 

vytažena zjemněná plošná síť podél lícních ploch trhliny. 

Poté byla již manuálně vytvořena volná objemová síť v okolních objemech pomocí prvků 

typu čtyřstěnu. 

Obr. 4.2 Geometrický model reprezentující nekonečné těleso s trhlinou 

 

namodelovaná trhlina 

rovina pro zadání 

symetrické okrajové 

podmínky 
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Obr. 4.3 Volná síť v základním objemu v okolí čela a lícních ploch půlkruhové trhliny 

 

4.1. Volba uzlů pro výpočet K dle příkazu KCALC 

 

Pro správné vyhodnocení faktoru intenzity napětí se musíme zabývat oblastí v blízkém okolí 

čela trhliny, aby výsledné hodnoty byly vyhodnoceny s dostatečnou přesností.  

 

Proto provedeme porovnání pro různé vzdálenosti uzlů před čelem trhliny, viz obr. 3.2, str. 35 

a vyjádříme je jako poměr vzdálenosti uzlů od čela trhliny a poloměru kruhové trhliny, 

abychom výsledky mohli aplikovat pro různé tvary a velikosti trhliny. 

Pro vyhodnocení faktoru intenzity napětí v závislosti na vzdálenosti před čelem trhliny byly 

vybrány vzdálenosti uzlů před čelem trhliny pro 15 případů. Vzdálenosti byly postupně 

zvětšovány od čela trhliny (0,01a), kde se nachází singulární prvky až po 0,54a, což je 

přibližně polovina poloměru kruhové trhliny. 
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Obr. 4.4 Hodnoty faktoru intenzity napětí v závislosti na zvolených uzlech 

různě vzdálených před čelem trhliny 
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Z grafů v obr. 4.4 je patrný vypočtený průběh faktoru intenzity napětí (vpravo) v závislosti 

na pořadí výběru uzlů vzdalujících se od čela trhliny z grafu vlevo. Čím je vzdálenost uzlů 

před čelem trhliny menší, tím je větší odchylka od přesného řešení.  

Přibližně od vzdálenosti uzlů v 8. volbě lze uvažovat výsledky za spolehlivé. Odchylka 

od přesného (analytického) řešení je vyčíslena v následující tabulce. 

 

Tab. 4.1 Vyhodnocení K v závislosti na relativní vzdálenosti uzlů od čela trhliny 

 
relativní vzdálenost  

x/a uzlů 2, 4 

relativní vzdálenost  

x/a uzlů 3, 5 
K pomocí KCALC odchylka v % 

1 0,0125 0,0500 94,21 6,65 

2 0,0125 0,0750 94,47 6,40 

3 0,0500 0,0750 96,77 4,12 

4 0,0500 0,1000 97,83 3,06 

5 0,0500 0,1125 98,07 2,82 

6 0,0500 0,1250 98,23 2,67 

7 0,0500 0,1500 98,44 2,46 

8 0,0750 0,1500 100,10 0,82 

9 0,0750 0,1750 100,14 0,78 

10 0,1000 0,1750 100,29 0,63 

11 0,1000 0,2000 100,33 0,59 

12 0,1000 0,2688 100,44 0,48 

13 0,1500 0,3375 100,75 0,17 

14 0,2000 0,4063 101,06 0,13 

15 0,2688 0,5438 101,47 0,54 

 

Od 8. řádku (volby) je odchylka numerického výpočtu od přesného řešení do 1%, což lze brát 

jako velmi přesné výsledky. Jedná se o poměr od 0,075 x/a[-] pro první dva uzly a 0,15 x/a[-] 

pro další dva (vzdálenější) uzly. Se zmenšující se vzdáleností od čela trhliny chyba narůstá až 

na cca 7%.  

Nezapomeňme podotknout, že přesnost řešení je ovlivněna vysokou kvalitou sítě v okolí čela 

trhliny.  

Zde bylo použito pro jedinou trhlinu cca 80 tisíc uzlů, jedná se o velmi jemnou síť, což lze 

i odečíst z výsledků, které jsou velmi přesné pro tento typ výpočtů, neboť u numerických 

výpočtů lomových parametrů je obvykle připouštěna odchylka výsledků do 10 %. 
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Shrnutí 

Tato provedená analýza nalezne uplatnění při budoucích numerických výpočtech dle MKP 

pro správné vyhodnocení faktoru intenzity napětí.  

Pro správné vyhodnocení K bychom měli pro jeho výpočet vybírat uzly v blízkosti čela 

trhliny od poměru 0,075 až 0,20 x/a[-] pro první dva uzly a 0,15 až 0,5 x/a[-] pro další dva 

(vzdálenější) uzly. V algoritmu byl zvolen poměr 0,1 x/a[-] pro první dva uzly (uzel č. 2 a 4) 

a 0,2 x/a[-] pro další dva uzly (uzel č. 3 a 5), což odpovídá výběru uzlů č. 11. 

 

4.2. Volba uzlů pro výpočet K dle lineární extrapolace 

  

U tohoto testovacího příkladu byla použita lineární extrapolace z posuvů pomocí programu 

Excel, abychom mohli sledovat vliv výběru uzlů před čelem trhliny na přesnost výsledků. 

V algoritmu již je však nadefinován výpočet a0, neboli K dle rozboru v kap. 3.1.3 dle vztahů 

uvedených v [6] pomocí cyklování přes celé čelo trhliny ve zvoleném počtu řezů pro získání 

celého průběhu K podél čela trhliny. 

 

Pro libovolně zvolený bod na čele trhliny byl proveden výpočet K dle lineární extrapolace dle 

vztahu (3.1) z výsledných posuvů a stanoveny následující závěry vyplývající z grafu výběru 

uzlů v obrázku 4.5. 

 

1. řada uvažuje pro výpočet všechny uzly před čelem trhliny, tj. včetně uzlu posunutého 

do 1/4.  

V 2. řadě je pro lineární regresi tento uzel vynechán. A v 3. řadě jsou vynechány uzly dva 

před čelem trhliny.  

Jak je patrné z průběhů v grafu v obr. 4.5, nejpřesnější výsledky udává lineární extrapolace 

provedená v 3. řadě, tj. při vynechání dvou uzlů před čelem trhliny, kde konstanta 

mmMPaKa 05,1000  . Zde je odchylka od přesného řešení minimální. Z tohoto důvodu 

jsou v algoritmu vynechány právě tyto dva uzly náležící první řadě prvků okolo čela trhliny.  

Třetí uzel již není potřeba vynechat, neboť odchylka od přesného (analytického) řešení je již 

minimální. 
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Lineární extrapolace z posuvů
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Obr. 4.5 Vyhodnocení faktoru intenzity napětí v závislosti na zvolených uzlech před čelem 

trhliny pro lineární extrapolaci  

 

Lineární extrapolace prokládá přímku přes několik bodů pomocí metody nejmenších čtverců, 

což zaručuje, že i při výběru uzlu blízko čela trhliny nedojde k tak velkému ovlivnění 

výsledku jako v případě příkazu KCALC. Lineární extrapolace je tedy stabilnější a je méně 

citlivá na výběr uzlů, čímž udává přesnější hodnoty faktoru intenzity napětí. 

 

4.3. Volba počtů obrysů pro výpočet J-integrálu 

 

Dle zkušeností nabytých v [63] je vhodné nebrat pro vyhodnocení J-integrálu v úvahu několik 

prvních prstenců okolo čela trhliny, kde se nachází singulární prvky. Výpočet J-integrálu patří 

mezi energetické metody, proto je doporučeno použít pro správné vyhodnocení větší počet 

obrysů, aby byla dostatečně zahrnuta napjatost vznikající koncentrací napětí okolo čela 

trhliny. 

Proto byl zvolen 4. obrys prvků nad čelem trhliny dle zkušeností nabytých v [63], kde je již 

zahrnut dostatečný počet prstenců prvků pro zachycení napjatosti v blízkém okolí čela trhliny. 

Následně můžeme J-integrál přepočítat na faktor intenzity napětí dle vztahu (2.9) pro stav 

rovinné deformace, neboť se jedná o vnitřní trhlinu. 
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4.4. Srovnání výsledků dle jednotlivých typů výpočtů 

 

V obrázku 4.6 je vyobrazen průběh faktoru intenzity napětí podél čela trhliny pro úhly 0 až 

180º jako poměr s analytickým (přesným) řešením pro různé typy výpočtů, které byly 

zmíněny výše. Díky využití jedné roviny symetrie je vyhodnocen průběh K pouze na polovině 

čela trhliny (na intervalu 0 až 180º). Na druhé polovině je průběh obdobný, proto jej není 

nutné zobrazovat. 

 

  

Obr. 4.6 Porovnání průběhu prvního módu faktoru intenzity napětí s analytickým řešením 

podél čela trhliny dle všech tří popsaných metod 

 

Srovnáme-li výsledky analytického řešení s výsledky numerickými, zjistíme, že faktor 

intenzity napětí vypočtený pomocí J-integrálu (příkazem CINT) je mírně přesnější 

než hodnota K získaná příkazem KCALC a pomocí lineární extrapolace. Nicméně odchylka 

numerických výpočtů od analytického řešení nepřesáhla 1 %, výsledky jsou považovány za 

velmi přesné. 
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5. PRŮBĚH K V ZÁVISLOSTI NA VELIKOSTI VEDLEJŠÍ POLOOSY 

ELIPTICKÉ TRHLINY 

 

Zajímavým případem je zajisté, jak se bude měnit průběh faktoru intenzity napětí se 

zmenšující se velikostí vedlejší poloosy eliptické trhliny pro stejný způsob zatížení a tvar 

tělesa jako v předchozí kapitole. Proto provedeme výpočty pro zvolené poměry b/a a budeme 

sledovat vliv na změnu průběhu K podél čela trhliny. 

Byla zvolena velikost hlavní poloosy a=20mm a postupně měněna velikost vedlejší poloosy b 

(od 5 do 20mm). Tahové napětí bylo opět zvoleno =20MPa. 

 

Analytické řešení 

Analytické řešení je provedeno dle vztahů uvedených v [1]. Jedná se pouze o přibližné řešení: 

)(


 f
Q

b
K I 

,                                            (5.1) 

65.1

464.11 
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,                                        (5.2) 

4/1

2

2
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b
f

,                 (5.3) 

Význam označení a, b,  je patrný z následujícího obrázku. 

Q a f() jsou funkce tvaru a úhlu elipsy. 

Analytický výpočet K podél čela trhliny byl proveden v programu Excel. 

 

Obr. 5.1 Vynášení úhlu podél čela trhliny, viz [1] 
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Obr. 5.2 Průběh K dle analytického řešení podél čela trhliny pro různé poměry b/a 

 

Numerický výpočet 

Numerické řešení bylo provedeno obdobně jako v předchozím příkladu (kap. 4.), až na změnu 

parametru b v algoritmu, udávající velikost vedlejší poloosy. Všechny podstatné parametry 

pro tvorbu modelu a výpočet MKP zůstaly stejné jako v předchozí kapitole (okrajové 

podmínky, velikost objemu kvalita sítě, atd.). 

 

Průběh faktoru intenzity napětí podél čela trhliny je zobrazen v následujících obrázcích. 

Díky využití jedné roviny symetrie je vyhodnocen průběh K pouze na polovině čela trhliny 

jako v předchozím příkladu, a to na intervalu 0 až 180º. Na druhé polovině je průběh 

obdobný, z tohoto důvodu není nutné jej zobrazovat. 

 

Vyhodnocení a závěr 

Pro vyhodnocení  změny tvaru eliptické trhliny byl zvolen v obr. 5.3 průběh K dle J-integrálu, 

který vykazoval nejmenší odchylku z použitých typů výpočtů K.  
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Obr. 5.3 Průběh K vypočteného z J-integrálu podél čela trhliny pro různé poměry b/a 

Při zmenšujícím se b dochází ke snížení K, přičemž maximum zůstává v největší hloubce 

pod úhlem 90º. S klesajícím se b dochází ke zvětšení odchylky mezi numerickým výpočtem 

a analytickým řešením dle rovnice (5.1).  

 

V následujícím obrázku je vidět největší odchylka numerického a analytického výpočtu, 

jedná se o nejmenší poměr b/a=0,25[-]. 

  

Obr. 5.4 Průběh K podél čela trhliny pro poměr b/a=0,25[-]  ( b=5mm, a=20mm) 

Průběh faktoru intenzity napětí dle všech tří typů numerických výpočtů je téměř stejný 

s minimální odchylkou, jak lze vidět v obr. 5.4.  

Nicméně odchylka analytického řešení od numerických výpočtů činí pro tento nepříznivý 

průběh cca 17% pod úhlem 90º a cca 15% pod úhlem 0 a 180º. 
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6. DVĚ VNITŘNÍ KRUHOVÉ TRHLINY VE VZDÁLENOSTI d OD 

SEBE  

 

Konečně se dostáváme k problematice dvou trhlin v tělese, které se navzájem ovlivňují. 

Budeme sledovat vliv trhlin na sebe navzájem vzhledem ke vzdálenosti mezi jejich blízkými 

vrchloly A a A´ označenou d. Trhlinu s vrcholy hlavní a vedlejší pooosy A a B označme jako 

sledovanou trhlinu, jedná se o trhlinu umístěnou nalevo. Trhlinu s vrcholy hlavní a vedlejší 

pooosy A´ a B´ označme jako pomocnou trhlinu, jedná se o trhlinu umístěnou napravo. Vše je 

zobrazeno v obrázku 6.1. 

Byly zvoleny dvě stejně velké kruhové trhliny o poloměru a=20mm zatížené dostatečně 

vzdáleným tahovým normálovým napětím od těchto trhlin =20MPa  v pomyslně 

nekonečném tělese. 

 

Obr. 6.1 Schéma dvou kruhových trhlin v pomyslně nekonečném tělese 

 

Numerické řešení 

Nyní se budeme zabývat pouze numerickým řešením, neboť model pro výpočet vybraných 

lomových parametrů je již dostatečně naladěn. Navíc můžeme porovnat hodnoty faktoru 

intenzity napětí s případem jediné trhliny v nekonečném tělese. 

Byl vytvořen model se dvěma půlkruhovými trhlinami vzdálenými o vzdálenost d od sebe 

pomocí již zmíněného algoritmu, při využití jedné roviny symetrie jako v předchozích 

příkladech, což reprezentuje dvě kruhové trhliny v nekonečné desce. 

V následující tabulce jsou uvedeny zvolené vzdálenosti blízkých vrcholů trhlin A a A´. 
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Tab. 6.1 Měnící se vzdálenost trhlin 

d= 0,2a 0,4a 0,6a 0,8a 1a 

 

Po provedení numerického výpočtu byl vypočten průběh prvního módu K podél čela jedné z 

těchto trhlin (sledované trhliny s vrcholy A a B) pomocí algoritmu pro výpočet K dle všech tří 

metod. Průběhy vypočteného K jsou zobrazeny v následujícím grafu.  

 

Vyhodnocení 

Působením obou trhlin na sebe navzájem dochází k nárůstu hodnoty prvního módu K. 

Největší nárůst prvního módu K je v místě na čele trhliny, které je nejblíže mezi oběma 

trhlinami označené A a A´ v obr. 6.1. Byly zvoleny kruhové trhliny, abychom mohli posoudit 

nárůst prvního módu K oproti případu jediné trhliny v tělese, kde známe přesné řešení, které 

je také zakresleno v grafu na obr. 6.2. Nárůst prvního módu K v místě A pro vzdálenost d=1a 

činí cca 5%. 

  

Obr. 6.2 Průběh prvního módu K podél čela zvolené trhliny pro vzdálenost trhlin d=1a 

 

Jak lze vidět z následujícího grafu, čím jsou obě trhliny k sobě blíže, tím větší je hodnota 

prvního módu K na čele trhliny v nejbližším místě jejich vzdáleností, tj. v místě A (obr. 6.1).  

Nepřesnosti v průbězích podél čela trhliny jsou způsobeny kvalitou sítě, pro d=0,2a musel být 

zmenšen v důsledku malé vzdálenosti obou trhlin tunel okolo čela trhliny, tím se zhoršila 

kvalita sítě okolo čela trhliny a také výběr uzlů pro výpočet K. 

A 
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Obr. 6.3 Průběh K podél čela zvolené kruhové trhliny pro různé vzdálenosti trhlin d 

 

V následující tabulce můžeme pozorovat nárůst prvního módu faktoru intenzity napětí v 

závislosti na vzdálenosti vrcholů trhlin d oproti případu jediné trhliny v nekonečném tělese. 

Pro nejbližší zvolenou vzdálenost d=0,2a činí pro tuto konfiguraci nárůst prvního módu K ve 

vrcholu A cca 25%. 

 

Tab. 6.2 Nárůst prvního módu faktoru intenzity napětí v závislosti na vzdálenosti vrcholů 

trhlin d oproti případu jediné trhliny 

d= 0,2a 0,4a 0,6a 0,8a 1a 

Nárůst K1 25% 11% 8% 6% 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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7. LINEÁRNÍ ELASTICKÉ ŘEŠENÍ POLÍ NAPĚTÍ A DEFORMACÍ 

VYBRANÉHO SHLUKU POVRCHOVÝCH TRHLIN 

 

Velice zajímavou problematikou je zajisté výskyt několika povrchových trhlin ve své 

blízkosti. 

Navazujeme zde na poznatky nabyté v [21], příp. [22], kde byla řešena problematika pro 

případ vodorovných průchozích trhlin, byl využit pouze zjednodušený 2D model průchozí 

trhliny. 

Jelikož máme připraveny již zmíněné algoritmy, provedeme studii, jak se budou chovat 

lomové parametry s měnící se vodorovnou a svislou vzdáleností vrcholu A sledované trhliny a 

vrcholu A´ pomocné trhliny vůči sobě na povrchu v tělese se dvěma vodorovnými 

povrchovými půlkruhovými či půleliptickými trhlinami o velikosti hlavní poloosy a=20mm, 

viz obr. 7.1. Jako zástupce lomových parametrů byl vybrán J-integrál, který lze využít jak u 

elastických, tak i u elastoplastických výpočtů. 

Byl zvolen první mód porušování tělesa. Bylo zvoleno namáhání vzdáleným tahovým 

napětím ve směru normály k lícním plochám trhliny jako v předchozích výpočtech ovšem zde 

se jedná o povrchové trhliny. 

Navážeme zde na provedené testovací výpočty (pro případ jediné kruhové trhliny 

v nekonečné desce), kde jsme se snažili zajistit co nejmenší odchylku u numerických výpočtů 

lomových parametrů. 

 

7.1.  Aplikace na dvě povrchové půlkruhové trhliny  

 

Byl vybrán případ dvou stejně velkých půlkruhových trhlin o velikosti a=20mm zatížené 

vzdáleným normálovým tahovým napětím MPa vzdálené od sebe ve vodorovném směru 

S/2a=0,15[-], a ve svislém směru o H=0[-]. 
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Obr. 7.2 Okrajové podmínky  

 

 

Obr. 7.1 Schéma dvou povrchových půlkruhových trhlin v nekonečném tělese  

Tvorba modelu 

Model byl vytvořen analogicky jako v kap. 5 při potlačení symetrické okrajové podmínky na 

předních plochách objemu obsahující trhliny, čímž dosáhneme volného povrchu.  

 

Ostatní okrajové podmínky zůstaly analogické. Na horní 

ploše bylo zadáno tahové normálové napětí pomocí záporně 

zadaného tlaku na plochu. Na spodní ploše byl odebrán 

posuv kolmý na tuto plochu, což vyvolá reakční síly 

odpovídající požadovanému normálovému tahovému napětí 

=20MPa. Na zadní ploše a na bočních plochách byl 

odebrán posuv kolmý na danou plochu, abychom zabránili 

deformaci modelu v daných směrech a simulovali chování 

nekonečného tělesa s trhlinami.  

Objem tělesa byl zvolen dostatečně veliký na to, aby 

reprezentoval nekonečné těleso a byl zachycen celý napěťový stav v okolí trhlin. 

Po vytvoření sítě na lícních plochách trhlin a v tunelu byla následovně vytvořena volná síť 

v okolním objemu. 
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Obr. 7.3 Zobrazení použité sítě pro dvě půlkruhové trhliny vzdáleny o S/2a=0,15[-], H=0[-]  

Výsledky numerického řešení 

V následujícím obrázku je znázorněn průběh redukovaného napětí dle HMH hypotézy 

pevnosti. Jak lze vidět, napětí okolo vrcholů na povrchu čela trhliny mají předpokládaný tvar 

dle analytických vztahů a lze pozorovat vzájemné ovlivnění polí napětí obou trhlin. 

 

Obr. 7.4 Průběh redukovaného napětí dle HMH hypotézy [MPa] pro dvě stejně velké 

povrchové půlkruhové trhliny vzdálené od sebe o S/2a=0,15[-], H=0[-]  

V následujícím grafu je porovnán průběh J-integrálu podél čela sledované trhliny s případem 

jediné povrchové půlkruhové trhliny v „nekonečné“ desce. Lze pozorovat, že došlo k nárůstu 

J-integrálu působením trhlin na sebe navzájem.  
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Průběh J-integrálu podél čela sledované půlkruhové povrchové trhliny o 

velikosti a=20mm
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Obr. 7.5 Průběh J-integrálu podél čela trhliny 

Nárůst v nejbližším místě obou trhlin, tj. bod A na povrchu objemu (úhel 0°), činí 31%. 

Zajímavostí je, že došlo k nárůstu J-integrálu podél celého čela trhliny. 

 

7.2. Stanovení hladin nárůstu J-integrálu v závislosti na různých 

vzdálenostech S a H pro dvě půlkruhové trhliny 

 

V této podkapitole je sledován nárůst J-integrálu na povrchu ve vrcholu  sledované trhliny (v 

bodě A) pro různé pozice pomocné trhliny.  

V případě různých vzdáleností trhlin od sebe bude docházet k různému nárůstu hodnot J-

integrálu oproti případu jediné trhliny, což je patrné v následujícím grafu, kde byly nejprve 

vypočteny hodnoty J-integrálu ve zvolených vertikálních a horizontálních vzdálenostech S/2a 

a H/2a blízkého vrcholu pomocné trhliny vůči vrcholu sledované trhliny obdobně jako v [21], 

kde byly řešeny průchozí trhliny. Takto úmyslně zvolené vzdálenosti vytváří paprsky od bodu 

na povrchu (vrcholu) sledované trhliny označeném A. Každý z pěti paprsků je označen 

v obrázku 7.6 jinou barvou. 

A 
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Zobrazení pozice vcholu protější (pomocné) trhliny A´ 

od vrcholu zkoumané trhliny A

 a nárůst hodnoty J-integrálu oproti případu jediné trhliny
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Obr. 7.6 Paprsky vzdáleností vrcholu A´ pomocné trhliny od vrcholu A sledované trhliny 

U každého paprsku byla stanovena rovnice regrese pomocí polynomů různých řádů, aby co 

nejlépe vystihovaly tvar křivky nárůstu J-integrálu na každém paprsku. Z rovnice 

polynomické regrese lze poté najít zvolené hladiny nárůstu J-integrálu a pozici od vrcholu 

sledované trhliny. Po spojení nalezených bodů o stejných hladinách nárůstu na každém 

paprsku dostaneme vrstevnice, které nám udávají hladiny se stejným nárůstem J-integrálu 

oproti případu jediné trhliny. 

V následujícím obrázku je již vyobrazen přímo graf s vrstevnicemi pro nárůst od 20 % až po 

55 % oproti případu jediné půlkruhové povrchové trhliny v nekonečném tělese. 
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Obr. 7.7 Zobrazení vrstevnic s hladinami nárůstu J-integrálu oproti případu jediné trhliny 

pro poměr b/a=1,0[-] 

 

Vyhodnocení 

Z grafu je patrné, že oblasti pod jakoukoliv takovouto křivkou (vrstevnicí) nám udávají 

plochu, kde je nárůst J-integrálu větší, než je daná hladina na vrstevnici. Nachází-li se tedy 

pozice protější trhliny v této oblasti, je zaručené, že bude nárůst J-integrálu větší. Najdeme-li 

hladinu, při jaké bude docházet ke spojení trhlin, budeme znát polohu, kdy k tomuto spojení 

dojde a kdy ne, což nám bude udávat právě křivka (vrstevnice) s takovýmto nárůstem. 

S takovýmto nástrojem by mohlo být stanovitelné, zdali nám pozice dvou trhlin vůči sobě 

způsobí spojení trhlin přes sebe navzájem nebo ne. 

 

 

 

 

Zobrazení pozice protější trhliny vůči kořeni zkoumané trhliny 

 a odchylka výsledků pro J od případu jediné trhliny (b/a=1 [-])
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7.3. Stanovení hladin nárůstu J-integrálu v závislosti na různých 

vzdálenostech S a H pro dvě půleliptické trhliny 

Obdobně jako v předchozí podkapitole stanovíme vrstevnice pro různé hladiny nárůstu J-

integrálu v závislosti na různých vzdálenostech S a H pro zvolený poměr hlavní a vedlejší 

poloosy půleliptických povrchových trhlin b/a=0,5[-], kde byla opět zvolena velikost hlavní 

poloosy a=20mm. 

V následujícím obrázku je již vyobrazen přímo graf s vrstevnicemi pro nárůst od 10 % až po 

35 % oproti případu jediné půleliptické povrchové trhliny v nekonečném tělese. 

 

Obr. 7.8 Zobrazení vrstevnic s hladinami nárůstu J-integrálu oproti případu jediné trhliny 

pro poměr b/a=0,5[-] 

Porovnání grafů pro oba typy trhlin 

Pokud porovnáme vrstevnice s hladinami nárůstu J-integrálu pro půlkruhové a půleliptické 

trhliny, zjistíme, že půlkruhové trhliny ve stejných oblastech udávají větší hodnoty nárůstu J-

integrálu než půleliptické, což je zapříčiněno tvarem povrchových trhlin. Půlkruhové trhliny 

jsou tedy nebezpečnější než půleliptické trhliny při uvážení stejné polohy dvou povrchových 

trhlin. A tvary křivek hladin nárůstu J-integrálu si jsou pro oba případy podobné. 

Zobrazení pozice protější trhliny vůči kořeni zkoumané trhliny 

 a odchylka výsledků pro J od případu jediné trhliny (b/a=0,5 [-])
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7.4. Překrytí dvou půlkruhových a půleliptických povrchových trhlin 

Zajímavé výsledky můžeme získat v případě, že se trhliny překrývají ve směru toku napětí. 

Provedeme obdobné výpočty jako v kap. 7.1 a budeme sledovat průběh J-integrálu podél čela 

sledované trhliny. Byla zvolena pevná vzdálenost H/2a=0,2[-].  

Abychom měli přehled, v jaké pozici se trhliny vůči sobě navzájem nacházejí, je zde uvedeno 

schematické znázornění se zavedeným smyslem kótování pozice trhlin od svislé osy. 

V případě záporné hodnoty S jsou trhliny překryty (případě kladného S se trhliny 

nepřekrývají). 

 

Obr. 7.9 Naznačení principu kótování pro případ překrývání trhlin 

Výpočty provedeme jak pro půlkruhové trhliny, kde velikost trhlin byla zachována 

(a=b=20mm), tak i pro půleliptické trhliny. Zde byl zvolen poměr b/a=0,5[-], kde je velikost 

vedlejší poloosy rovna polovině velikosti hlavní poloosy (tedy b=10mm). 

 

 

 

 

 



Ing. Marek Bárta                                 Disertační práce                                    VŠB-TU Ostrava  

64 

 

a) Dvě půlkruhové trhliny 

 

Obr. 7.10 Průběh J-integrálu pro vzájemně různé vzdálenosti od svislé osy pro dvě 

půlkruhové trhliny (a=b=20mm) vzdálené od sebe o H/2a=0,2[-] 

Překrytím obou vodorovných trhlin dochází k poklesu v průběhu J-integrálu, což je 

způsobeno společným působením trhlin na tok napětí ve svislém (taženém) směru, čímž se 

toto působení rozloží mezi obě trhliny a z tohoto důvodu dochází ke zmíněnému poklesu. 

V případě překrytí trhlin nabývá J-integrál největších hodnot pod povrchem závislosti na 

velikosti překrytí trhlin. Nicméně nijak významně nepřevyšuje hodnotu J-integrálu na 

povrchu u protějšího vrcholu trhliny. 

Jestliže jsou trhliny nad sebou ( aS 21 ) pak dochází ke snížení průběhu J-integrálu, 

přičemž průběh podél čela trhliny zůstává tvarově stejný. Dochází pouze ke snížení hodnot 

podél čela trhliny.  
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b) Dvě půleliptické trhliny (b/a=0,5[-]) 

 

Obr. 7.11 Průběh J-integrálu pro vzájemně různé vzdálenosti od svislé osy pro dvě 

půleliptické trhliny (b=10mm, a=20mm) vzdálené od sebe o H/2a=0,2[-] 

Zde dochází obdobně jako u půlkruhových trhlin k poklesu v průběhu J-integrálu podél čela 

sledované trhliny s nárůstem velikosti překrytí trhlin.  

Také zde platí, že v případě trhlin nad sebou ( aS 21 ) dochází ke snížení průběhu J-

integrálu, přičemž průběh podél čela trhliny zůstává obdobný. Dochází pouze ke snížení 

hodnot podél čela trhliny.   

Maximální hodnoty J-integrálu v průběhu podél čela se nacházejí v největší hloubce pod 

úhlem 90º pro většinu zvolených poměrů S/2a. Až v případě vzájemně velkého překrytí nad 

polovinu velikostí trhlin ( aS 26,0  ) dochází k posunu maxima ve směru nepřekryté části 

trhlin. 

Maximum pod úhlem 90º vzniká z důvodu tendence trhliny se šířit do hloubky obdobně, jako 

u eliptických trhlin viz kap. 5. 
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8. PRUŽNĚ PLASTICKÉ ŘEŠENÍ POLÍ NAPĚTÍ A DEFORMACÍ 

VYBRANÉHO SHLUKU POVRCHOVÝCH PŮLKRUHOVÝCH 

TRHLIN 

  

8.1. Popis materiálového modelu 

 

V případě modelování plasticity materiálu lze využít mnoho materiálových modelů v 

závislosti na typu řešené úlohy. Mezi nejjednodušší materiálové modely zahrnující plastické 

chování materiálu patří zajisté bilineární kinematický materiálový model, který je běžně 

dostupný ve výpočetních softwarech jako je Ansys [55]. Tento model je vhodný pro řešení 

úloh, kterými se zabýváme v této práci. 

Lineární kinematický model zpevnění je nejstarší a nejjednodušší model zpevnění. Tento 

model navrhl Prager již v roce 1956 [51], [55]. U tohoto modelu je změna kinematického 

tenzoru lineárně závislá na přírůstku plastické deformace. 

U jednoosého stavu napjatosti a podmínky plasticity von Mises lze odvodit vztah mezi 

přírůstkem napětí d a přírůstkem plastické deformace dp.  

 d
C

d p

1
 ,            (8.1) 

kde konstanta C je přímo rovna plastickému modulu Et, který udává sklon plastické 

deformační křivky [51]. 

 

Obr. 8.1 Identifikace lineárního kinematického modelu  
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Nevýhodou lineárního kinematického pravidla je, že model nelze doporučit u 

komplikovaného vícenásobného zatěžování. To však není náš případ, proto můžeme tento 

model pro jednoduché způsoby zatížení použít. Obrovskou výhodou tohoto modelu je jeho 

jednoduchost. 

Tento model se doporučuje všeobecně použít u malého napěťově deformačního chování 

materiálu, které splňuje kriterium pevnosti von Mises (což zahrnuje většinu kovů). U tohoto 

modelu se nedoporučuje aplikace na velké plastické deformace. Výhodou tohoto modelu je, 

že jej lze kombinovat s vlastnostmi umožňující simulování Creepu a Hillovy anizotropie pro 

složitější chování materiálu. 

 V této kapitole byly zadány následující materiálové konstanty získané dle měření. Jedná se o 

materiál 11 375 o mezi kluzu Re=235MPa, modulu pružnosti v tahu E=210000MPa, 

Poissonovu číslu =0,3[-] a tangenciálním modulu Et=1932MPa, viz [66]. 

 

8.2. Aplikace na jedinou povrchovou půlkruhovou trhlinu 

 

Pro tento typ výpočtů bude nejprve provedeno testovací řešení polí napětí a deformací pro 

případ jediné povrchové půlkruhové trhliny o poloměru a=20mm zatížené dostatečně 

vzdáleným tahovým normálovým napětím. Pro vytvoření modelu objemu s trhlinou a výpočty 

byly použity vytvořené algoritmy, jako v předchozích příkladech. 

Zatížení 

Trhlina byla postupně zatěžována tahovým normálovým napětím, které bylo postupně 

zvětšováno z 50MPa na 100MPa a 150MPa a sledován nárůst plastické zóny na čele trhliny. 

Toto napětí je dostatečné, aby došlo ke vzniku plastické zóny. Dochází tedy k uplatnění 

elastoplastické lomové mechaniky (EPLM), kde pro vyhodnocení lomových parametrů lze 

zde z vybraných lomových parametrů využít pouze J-integrál. Vyhodnocení K není možné, 

neboť jeho platnost je omezena na lineární elastickou lomovou mechaniku (LELM). 

Výsledky 

S postupným nárůstem normálového tahového napětí dochází k nárůstu velikosti plastické 

zóny. Na následujících obrázcích můžeme sledovat zobrazení plastického přetvoření okolo 

čela půlkruhové trhliny na povrchu objemu v bodě A. 

S nárůstem zatížení dochází ke zvětšení oblasti s plastickou složkou přetvoření. 
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Obr. 8.2 Zobrazení plastického přetvoření na čele trhliny pro bod A na povrchu  

 pro zatížení normálovým napětí 50MPa, 100MPa a 150MPa 

=50MPa 

=100MPa 

=150MPa 
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Následně byl vyhodnocen J-integrál podél čela trhliny a porovnán s průběhem lineárně 

elastického řešení (LELM) pro největší zvolené zatížení tahovým normálovým napětím o 

velikosti 150MPa. 

 

Obr. 8.3 Srovnání průběhu J – integrálu pro případ použití  LELM a EPLM 

Z grafu je patrné, že J-integrál u elastoplastického výpočtu změnil svůj tvar podél čela trhliny 

jen minimálně, a to v místech, kde byla překročena mez kluzu materiálu a to v blízkosti 

povrchu. Pod povrchem došlo k nárůstu hodnot oproti lineárnímu elastickému řešení. 

Zajímavé bude porovnání průběhů pro případ ovlivnění druhou povrchovou půlkruhovou 

trhlinou v blízkém okolí. Provedeme tedy výpočet se dvěma trhlinami vedle sebe. 

 

8.3. Výpočet dvou stejných povrchových půlkruhových trhlin  

 

Byla zvolena vzdálenost dvou půlkruhových trhlin S/2a=0,15[-], H/2a=0[-], obdobně jako ve 

výpočtu v kap. 7.1. a numerický model byl vytvořen analogicky včetně kvality sítě, aby bylo 

možné věrohodně porovnávat výsledky.  

Trhliny byly zatíženy tahovým normálovým napětím o velikosti 150MPa, obdobně jako 

v předchozím výpočtu, abychom mohli porovnat průběhy J-integrálu a sledovat vliv působení 

trhlin na sebe navzájem.  

Na následujících obrázcích lze vidět plastická zóna na povrchu objemu v nejbližším místě 

obou trhlin, na kterých lze vidět vzájemné ovlivnění působením obou trhlin na sebe navzájem. 

Průběh J-integrálu podél čela půlkruhové povrchové trhliny
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Obr. 8.4 Zobrazení plastické zóny pomocí plastického přetvoření mezi blízkými vrcholy  

trhlin A a A´ na povrchu tělesa 

Na následujícím obrázku je zobrazen průběh redukovaného napětí dle Huber Mises Henckyho 

hypotézy na deformovaném modelu, kde můžeme vidět zvětšeně otevření obou trhlin. 

 

Obr. 8.5 Průběh redukovaného napětí dle HMH hypotézy pevnosti [MPa] 

A´ A 
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V grafu na obrázku níže, lze pozorovat průběh J-integrálu podél čela sledované trhliny. Je zde 

patrný nárůst v blízkosti povrchu trhliny (bodu A), kde dochází k ovlivnění protější trhlinou.  

 

Obr. 8.6 Srovnání průběhu J – integrálu pro případ jediné trhliny a dvou trhlin vedle sebe 

S/2a=0,15[-], H/2a=0[-] při použití EPLM (bilineární kinematický model zpevnění)  

Došlo k nárůstu přibližně dvojnásobku (nárůst J-integrálu o 98%) oproti případu jediné trhliny 

v materiálu a to pod úhlem cca 14º. Nárůst v nejbližším místě obou trhlin, tj. bod A sledované 

trhliny na povrchu objemu (úhel 0°) činí 74% oproti případu jediné trhliny. 

Zajímavostí je, že můžeme pozorovat nárůst hodnot J-integrálu podél celého čela sledované 

trhliny nejen u elastických výpočtů (obr. 7.5, str. 59), ale i u elastoplastických výpočtů. 

 

Závěr  

Byl proveden výpočet a vyhodnocení parametrů lomové mechaniky pro vybranou konfiguraci 

povrchových půlkruhových trhlin (S/2a=0,15[-], H/2a=0[-]). 

Výpočty byly provedeny jednak pro lineární isotopický materiál splňující lineární elastickou 

lomovou mechaniku (LELM), kde byl vyhodnocován faktor intenzity napětí a J-integrál, 

viz kap. 7. A také jednak pro bilineární kinematický materiálový model (kap. 8) vyhovující 

elastoplastické lomové mechanice (EPLM), kde splňuje platnost J-integrál. 
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Srovnáme-li ovlivnění dvou povrchových půlkruhových trhlin s případem jediné trhliny při 

využití LELM a EPLM, zjistíme, že většího nárůstu J-integrálu nastalo u elastoplastického 

výpočtu, viz tabulka níže. 

Tab. 8.1 Porovnání nárůstu J-integrálu pro LELM a EPLM 

Výpočet: 
Nárůst J-integrálu na 

povrchu (bod A) 

Nárůst J-integrálu pod 

povrchem (úhel cca 14º) 

LELM 31% 27% 

EPLM 74% 98% 

 

Závěrem můžeme říci, že většího ovlivnění působením trhlin na sebe navzájem oproti případu 

jediné trhliny nastává při uplatnění elastoplastického výpočtu pro daný způsob zatížení vlivem 

vzniku plastického přetvoření na povrchu a v jeho blízkosti. 

 

 

9. SMYKOVÉ ZATÍŽENÍ V ROVINĚ S POVRCHOVÝMI 

PŮLKRUHOVÝMI TRHLINAMI 

 

Abychom mohli sledovat působení trhlin na sebe navzájem i u dalších módů zatížení tělesa, 

bylo vybráno zatížení pomyslně nekonečného tělesa s dvěma povrchovými půlkruhovými 

trhlinami, jak je naznačeno na obrázku 9.1, které vyvolá maximální smykové napětí v rovině 

lícních ploch trhlin odpovídající aplikovanému normálovému napětí. Tato napjatost by u 

výpočtů průchozích trhlin (v případě 2D modelu), vyvolala napjatost prostého smyku, tedy 2. 

způsobu (módu) zatížení, viz obr. 2.1, str. 29.   

V případě 3D modelu je napjatost v takovémto tělese značně komplikovanější než u rovinné 

napjatosti prostého smyku. 

Otázkou je, jak se tato napjatost projeví u povrchových půlkruhových 3D trhlin, jak se změní 

tvar lícních ploch a čela trhliny po zatížení takovouto napjatostí. Provedeme tedy studii, jak se 

tato napjatost projeví na průběhu faktoru intenzity napětí pro jednotlivé módy a dále jak bude 

vypadat průběh J-integrálu podél čela sledované trhliny (s vrcholem A). 
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Obr. 9.1 Schéma řešené problematiky 

Nejprve provedeme numerický výpočet na jediné trhlině umístěné uprostřed tělesa a následně 

budeme provádět výpočty dvou trhlin vzdálených od sebe symetricky od svislé osy symetrie 

tělesa, jako na obr. 9.1, kde jejich vzdálenost je označena jako S (vzdálenost vrcholů trhlin A 

a A´ od osy symetrie je tedy S/2). 

Numerický výpočet 

V této kapitole se budeme zabývat pouze lineární elastickou lomovou mechanikou, proto 

využijeme pouze lineární elastický izotropní materiál o modulu pružnosti v tahu 

E=210000MPa, Poissonovu číslu 0,3[-]. Normálové napětí na povrchu bylo zvoleno 

obdobně jako v kap. 4-7, a to =20MPa, a velikost půlkruhových povrchových trhlin byla 

také zachována (a=20mm). 

Tvorba modelu 

Pro tyto účely je dostačující pouze pootočit základní objem, do kterého jsou následně 

vkomponovány povrchové půlkruhové trhliny. Základní objem byl zvolen čtvercového 

průřezu o dostatečné tloušťce vzhledem k rozměrům trhlin.  

Nejprve byl proveden výpočet pouze s jedinou trhlinou uprostřed průřezu. Následně bylo 

provedeno několik výpočtů, kdy byla postupně měněna vzdálenost S mezi trhlinami, dle 

následující tabulky.  
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Tab. 9.1 Zvolené vzdálenosti trhlin 

S/2a= [-] 0,05 0,10 0,15 0,20 

 

Okrajové podmínky 

Na dvou sousedících plochách (obr. 9.2) bylo zadáno tlakové zatížení ve směru normály na 

tyto plochy, přičemž jedno ze zatížení bylo zadáno kladně, což odpovídá tlakovému 

normálovému napětí a druhé zatížení bylo zadáno záporně, což reprezentuje tahové 

normálové napětí. Na protějších plochách byl odebrán vždy kolmý posuv (ve směru normály) 

na danou plochu, což zapříčiní vznik reakčních sil v uzlech na těchto plochách, které 

odpovídají protějším normálovým napětím. Na zadní ploše byl odebrán posuv pro uchycení 

ve zbývajícím směru, viz obr. níže. Pomocí odebrání těchto posuvů je model dostatečně 

uchycen v prostoru ve všech směrech.  

 

Obr. 9.2 Znázornění okrajových podmínek zadaných ve výpočtu MKP 

Pro tvorbu sítě bylo použito stejné nastavení, tj. byla vytvořena obdobně jako v předchozích 

případech při nutném zmenšování tunelu okolo čela trhliny a to zejména pro malé hodnoty 

S/2a, kdy jsou vrcholy trhlin A a A´ velmi blízko u sebe. 

V následujícím obrázku je zobrazen průběh redukovaného napětí dle HMH hypotézy pevnosti 

včetně kvality sítě okolo čela trhliny pro případ jediné trhliny v tělese. Lze pozorovat 

„arašídovitý tvar“, který odpovídá napěťovému stavu okolo kořene trhliny pro případ 

průchozí 2D trhliny [4], [5]. 
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Obr. 9.3 Průběh red. napětí dle HMH hypotézy  v okolí bodu A na povrchu trhliny [MPa] 

V případě dvou trhlin, které jsou dostatečně blízko sebe, dochází ke vzájemnému ovlivnění, 

což můžeme pozorovat v grafech v průbězích lomových parametrů, které jsou uvedeny níže. 

Takovéto ovlivnění je znázorněno pro zvolenou vzdálenost trhlin S/2a=0,10[-]. 

 

Obr. 9.4 Průběh red. napětí dle HMH hypotézy [MPa] v můstku mezi trhlinami  

pro S/2a=0,10[-]  

A 

A´ A 
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Výsledky a vyhodnocení 

Nejprve je zde zobrazen průběh jednotlivých módů faktoru intenzity napětí v jediné 

půlkruhové trhlině pro případ rovinné napjatosti. První mód se zde neprojeví, je nulový podél 

celého čela trhliny. Zatímco druhý mód zatěžování a třetí mód zatěžování má následující 

průběh podél čela trhliny. 

 

Obr. 9.5 Průběh jednotlivých módů faktoru intenzity napětí podél čela půlkruhové trhliny 

Následně byly provedeny výpočty se dvěma trhlinami, kde můžeme sledovat nárůst faktoru 

intenzity napětí v místě na povrchu tělesa v bodě A, který se nachází na čele sledované trhliny 

v nejbližší pozici k druhé trhlině, viz obr. 9.1.  

 

Obr. 9.6 Průběh druhého módu K podél čela sledované půlkruhové trhliny 
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Obr. 9.7 Průběh třetího módu faktoru intenzity napětí podél čela sledované půlkruhové trhliny 

Druhý mód má klesající tendenci s narůstající hloubkou a pro úhel 90º nabývá téměř nulové 

hodnoty, zatímco třetí mód pod povrchem narůstá a v největší hloubce nabývá v průběhu 

svého maxima (neuvážíme-li nárůst na povrchu v bodě A, kde dochází k největšímu 

vzájemnému ovlivnění v průběhu K). 

S klesající vzdáleností obou trhlin dochází k většímu ovlivnění obou trhlin navzájem a tím i 

k nárůstu faktoru intenzity napětí. 

V následujícím grafu můžeme pozorovat průběh J-integrálu podél čela sledované trhliny. 

Maximum se nachází na povrchu trhliny. Můžeme zde opět sledovat nárůst J-integrálu v bodě 

A na povrchu, kde dojde k největšímu ovlivnění působením obou trhlin na sebe navzájem. 

 

Obr. 9.8 Průběh J-integrálu podél čela sledované půlkruhové trhliny 
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J-integrál zde vyjadřuje „pomyslný smíšený mód“, který bychom dostali sloučením všech 

módů faktoru intenzity napětí.  

V následující tabulce můžeme pozorovat vliv trhlin působením na sebe navzájem.  

Tab. 9.2 Nárůst lomových parametrů v bodě A oproti případu jediné trhliny 

Nárůst hodnot K a J-integrálu oproti 

případu jediné trhliny v bodě A [-] 

2. mód K 

(KII) 

3. mód K   

(KIII) 
J-integrál 

S/2a=0,05[-] 1,44 1,55 1,79 

S/2a=0,10[-] 1,23 1,21 1,47 

S/2a=0,15[-] 1,16 1,10 1,32 

S/2a=0,20[-] 1,14 1,06 1,24 

 

Zaměříme se na nejbližší vzdálenost trhlin S/2a=0,05[-], kde dochází k největšímu ovlivnění 

trhlin působením na sebe navzájem a tím i nárůstu hodnot sledovaných lomových parametrů. 

U faktoru intenzity napětí, v případě druhého módu porušování dojde k nárůstu na povrchu 

sledované trhliny v bodě A o 44%, zatímco v případě třetího módu nárůst činí 55% oproti 

případu jediné trhliny. Největší nárůst nastane v případě J-integrálu, kde nárůst činí téměř 

80% oproti případu jediné trhliny v místě na povrchu v bodě A (pod úhlem º). 

 

Tyto provedené výpočty nám udávají představu o průběhu lomových parametrů podél čela 

povrchových trhlin a nárůstu lomových parametrů v případě výskytu dvou povrchových trhlin 

v jejich blízkosti pro daný způsob zatížení. 

Jak dochází ke změně lomových parametrů v případě 3D povrchových trhlin namísto 

průchozích 2D trhlin a tím i částečně o změně tvaru lícních ploch a čela povrchových trhlin 

v případě smykového zatížení roviny lícních ploch. 
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10. NAPJATOST V MŮSTKU O VELIKOSTI ZRNA MEZI DVĚMA 

POVRCHOVÝMI PŮLKRUHOVÝMI TRHLINAMI 

 

S využitím vytvořeného nástroje v podobě algoritmů se zde naskytuje možnost zkoumání 

počátku slučování mikrotrhlin v materiálu, při jejich výskytu v těsné blízkosti, což je v praxi 

běžně se vyskytující jev.  

Můžeme předpokládat, že ke slučování mikrotrhlin dochází jako k jednomu z prvotních jevů 

při porušování materiálu vlivem působení vnějšího zatížení. 

U této problematiky již není příliš vhodné zabývat se vyhodnocováním lomových parametrů s 

ohledem na velikost trhlin, neboť lomové parametry jsou také funkcí velikosti trhliny, která je 

v těchto případech mnohonásobně menší než u „makrotrhlin“, které jsou v řádech milimetrů. 

Z tohoto důvodu se budeme zabývat pouze napěťovým stavem, který se vyskytuje mezi 

trhlinami, mezi jejich blízkými vrcholy A a A´, viz obr. 10.1.  

 

Označme nejbližší spojnici trhlin jako „můstek“, který se vyskytuje mezi blízkými vrcholy 

trhlin A a A´. Tento pomyslný můstek bude hlavní oblastí zájmu, budeme se zde zabývat 

napjatostí v takovémto můstku.  

 

Jako nejbližší možná vzdálenost trhlin, tj. můstek, byla zvolena velikost zrna materiálu a 

velikost mikrotrhlin je volena s ohledem na tuto velikost zrna, a to jako násobky velikosti 

zrna. 

gdna 2 ,             (10.1) 

kde 

n … násobek velikosti zrna, 

gd  … velikost zrna materiálu (velikost můstku mezi trhlinami), 

a … velikost hlavní poloosy půlkruhové trhliny. 

 

Při uvážení běžně se vyskytujících velikostí zrn v materiálu [45], [46], [48], [50], byla jako 

reprezentativní velikost zvolena velikost zrna dg=2.10
-5

m, tj. dg=0,02mm.  
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Obr. 10.1 Schematické znázornění dvou povrchových půlkruhových trhlin v tělese  

zatížené tahovým normálovým napětím 

Budeme se zabývat prvním módem porušování tělesa jako u některých případů výpočtu 

lomových parametrů. Těleso je zatíženo dostatečně vzdáleným tahovým normálovým 

napětím, neboli nominálním napětím o zvolené hodnotě nom=100MPa. Pro výpočty byly 

zvoleny dvě vodorovné půlkruhové povrchové trhliny o velikostech násobků velikosti 

můstku, viz obr. 10.1, umístěné v dostatečně velkém objemu, aby nedocházelo k jejich 

ovlivnění působením okolního prostředí a abychom zachytili celé napěťové pole ovlivněné 

výskytem trhlin. Velikost objemu byla redukována v závislosti na velikostech trhlin pro 

jednotlivé výpočty.  

Výpočty budou provedeny pro lineární izotropní materiál o modulu pružnosti v tahu 

E=210000MPa a Poissonovu číslu 0,3[-], tj. lineární elastické řešení. 

Nejprve je nutné, abychom dosáhli dostatečné kvality výsledků pro vyhodnocení numerických 

výpočtů, která je zejména závislá na tvorbě sítě a její kvalitě v dané oblasti mezi blízkými 

vrcholy A a A´ pro správné vyhodnocování napěťového stavu mezi trhlinami.  

V následující podkapitole je právě řešena problematika kvality sítě a typů použitých prvků, 

které jsou vhodné pro regulérní vyhodnocení řešené problematiky. 

 

10.1. Vliv kvality sítě na napjatost v můstku 

 

Při řešení problematiky napjatosti v můstku mezi trhlinami narazil autor na zajímavý jev. 

Jednalo se zejména o problém v průběhu složky napětí y.  
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Toto napětí nepředvídatelně klesalo u vrcholu A sledované trhliny, namísto předpokládaného 

nárůstu napětí vlivem gradientu napětí před čelem trhliny, jak je naznačeno na obr. níže. 

 

Obr. 10.2 Schéma předpokládaného průběhu složky napětí y v můstku 

Z tohoto důvodu zde byla zařazena tato kapitola, která se zabývá právě touto problematikou. 

Celý problém byl zapříčiněn kvalitou sítě a obzvláště typem použitých prvků. 

   

10.1.1. Vliv typů použitých prvků na tvorbu sítě 

 

Pro výpočty byly zvoleny dvě půlkruhové povrchové trhliny o velikosti 5 násobku velikosti 

můstku (n=5.dg). Provedeme výpočty pro srovnání výsledků pro různé typy prvků použité 

sítě. 

Jednak použijeme síť s prvky typu „wedge“, které reprezentují singulární prvky okolo čela 

trhliny, a dále použijeme volnou síť vytvořenou čtyřstěnnými prvky.  

a) Prvky typu „wedge“ 

Nejprve jsou zobrazeny výsledky pro síť okolo čela sledované trhliny vytvořená z plošné sítě 

prvky typu „wedge“, která byla použita pro všechny výpočty lomových parametrů 

v předcházejících kapitolách. 

Program Ansys při provedení výpočtu zobrazoval varování, že tento typ prvků je vhodný 

pouze pro malé gradienty napětí, což negativně ovlivnilo průběhy napětí mezi oběma vrcholy 

blízko sebe obou trhlin, viz obrázek níže. 

Zejména u vrcholu A dochází k poklesu složky napětí y namísto očekávaného nárůstu, což je 

zapříčiněno použitým typem prvku u vrcholu A. 

U vrcholu A´ k tomuto paradoxu nedochází, zde bylo použito volného síťování, které tuto 

anomálii nevykazuje. 
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Průběh složek napětí mezi blízkými vrcholy půlkruhových trhlin 
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Obr. 10.3 Průběh složek napětí při použití prvky typu wedge v tunelu 

b) Volná síť pomocí čtyřstěnů 

Jako druhý případ pro srovnání výsledků byla použita volná síť v tunelu se zjemněním na 

povrchu mezi těmito vrcholy.  

Průběh složek napětí mezi blízkými vrcholy půlkruhových trhlin 
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Obr. 10.4 Průběh složek napětí při použití volné sítě  

Zde můžeme pozorovat nárůst v průběhu složek napětí y (i x) u obou vrcholů trhlin A a A´, 

přičemž u obou vrcholů dochází k odlišnému nárůstu vzhledem k různé kvalitě sítě v blízkém 

okolí obou vrcholů. Proto se v následující podkapitole budeme věnovat vlivu zjemnění sítě na 

nárůst napětí v těsné blízkosti vrcholů. 
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Průběh J-integrálu pro oba případy 

Abychom měli přehled, jak jednotlivé typy použitých prvků ovlivňují přesnost výpočtu 

lomových parametrů, je zde v následujícím grafu provedeno porovnání průběhu J-integrálu 

podél čela pro trhlinu na levé straně (s vrcholem A). 

 

 Obr. 10.5 Průběh J-integrálu podél čela sledované trhliny 

Jak lze sledovat z průběhu J-integrálu podél čela sledované trhliny, pro výpočet lomových 

parametrů je vhodnější použít pro tvorbu sítě prvky typu „wedge“, které udávají přesnější 

výsledky a pozvolný průběh J-integrálu.  

Ovšem budeme-li se zabývat problematikou napjatosti v okolí blízkých vrcholů trhlin, tj. 

vyhodnocení složek napětí mezi blízkými vrcholy obou trhlin, je vhodnější použít volnou síť, 

která lépe vystihuje nárůst napětí ve vrcholu A sledované trhliny (na levé straně), kde 

v případě použití prvků typu „wedge“ dochází k poklesu složky napětí y, což nevystihuje 

poznatky průběhu napětí ve vrcholu trhliny, kde složka napětí y prudce narůstá. 

 

10.1.2. Vliv kvality sítě na napjatost v můstku  

 

Pro výpočty byly opět zvoleny dvě půlkruhové povrchové trhliny o velikosti 5 násobku 

velikosti můstku (n=5.dg). Napětí v můstku mezi trhlinami je velmi citlivé na kvalitu sítě 

v této oblasti, proto jsou provedeny výpočty napjatosti pro různou kvalitu sítě v této oblasti. 

Nejprve byla vytvořena poměrně hrubá síť o počtu 5 prvků podél můstku, která byla poté 

zjemňována a při tom sledován průběh napětí na tomto intervalu. Jako kvalitativní znak byl 

zvolen počet uzlů podél můstku mezi těmito dvěma trhlinami, tj. mezi body A a A´. Jedná se 

o uzly ve vrcholech prvků, meziuzly v hranách byly pro vyhodnocení vynechány. 

Porovnání průběhů J-integrálu pro oba typy použité sítě 

na sledované trhlině (s vrcholem A)
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Abychom měli přehled, jak vypadá napěťový stav v můstku mezi trhlinami, je v následujícím 

obrázku zobrazen průběh redukovaného napětí v můstku dle HMH hypotézy pevnosti. 

 

 

Obr. 10.6 Průběh red dle HMH hypotézy v můstku mezi trhlinami [MPa] 

V následujících grafech můžeme sledovat průběh napětí podél můstku od jedné trhliny 

k druhé. Jsou zde zobrazeny průběhy pro redukovaného napětí dle Huber Mises Henckyho 

hypotézy (HMH) pevnosti a také složka napětí y, která má největší vliv ze všech složek na 

nárůst napětí v této oblasti. 

Průběh red. napětí dle HMH podél můstku pro různou kvalitu sítě
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Obr. 10.7 Průběh redukovaného napětí dle HMH hypotézy podél můstku                                 

mezi povrchovými půlkruhovými trhlinami 
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Průběh složky napětí y podél můstku (dg=0.02mm) pro různou kvalitu sítě
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Obr. 10.8 Průběh složky napětí y podél můstku mezi povrchovými půlkruhovými trhlinami 

Síť v této oblasti byla zjemňována od 6 uzlů až po 53 uzlů mezi trhlinami (mezi vrcholy A a 

A´). Meziuzly nejsou brány pro vyhodnocení v potaz. 

   

6 uzlů                                                          21 uzlů 

 

35 uzlů                                                            53 uzlů 

Obr. 10.9 Zobrazení různé kvality sítě v můstku mezi trhlinami 

Následně byla stanovena pro složku napětí y rovnice lineární regrese v Excelu pro každou 

kvalitu sítě a dopočtena hodnota středního napětí v můstku (pro vzdálenost 0,5dg). 

Dalším vhodným způsobem jak vyhodnotit napjatost v můstku je stanovit redukované napětí 

uprostřed můstku a také y uprostřed můstku, které nám udávají nárůst oproti nominálnímu 

napětí nom, které jen minimálně zahrnuje gradienty napětí v těsné blízkosti vrcholů trhlin. 
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Tab. 10.1 Posouzení vlivu kvality sítě na napětí v můstku 

 
Rovnice lineární 

regrese 

Vypočtené stř. napětí 

z y [MPa] 

red HMH uprostřed 

můstku[MPa] 

y uprostřed 

můstku [MPa] 

Síť 1 – 6 uzlů y=514,43x+199,32 204,5 139,2 159,7 

Síť 2 – 8 uzlů y=4303,9x+172,61 215,6 142,4 164,5 

Síť 3 – 11 uzlů y=5039,8x+152,39 202,8 142,9 164,4 

Síť 4 – 14 uzlů y=-1679,9x+244,6 227,8 143,0 165,1 

Síť 5 – 17 uzlů y=1139,5x+213,5 224,9 143,1 165,2 

Síť 6 – 21 uzlů y=1611x+224,78 240,9 143,2 165,3 

Síť 7 – 25 uzlů y=5581,7x+193,69 249,5 143,2 164,8 

Síť 8 – 29 uzlů y=1734,1x+238,21 255,6 143,2 165,1 

Síť 9 – 35 uzlů y=-1932,2x+274,27 255,0 143,2 165,1 

Síť 10 – 41 uzlů y=412,16x+254,58 258,7 143,3 165,0 

Síť 11 – 53 uzlů y=-421,62x+292,31 288,1 143,5 165,5 

 

V následujícím grafu jsou vyobrazeny průběhy napětí v závislosti na kvalitě použité sítě.  

Vliv kvality sítě na napjatost v můstku mezi dvěma půlkruhovými povrchovými trhlinami
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Obr. 10.10 Průběh napětí v závislosti na kvalitě sítě posouzené dle počtu uzlů v můstku 

Vyhodnocení 

Jak lze pozorovat, s nárůstem počtu uzlů, tj. se zjemněním sítě dochází k nárůstu středního 

napětí pro složku napětí y získaného dle rovnice lineární regrese. Zatímco redukované napětí 

a složka napětí y uprostřed můstku zůstává téměř konstantní, až na mírné odchylky pro velmi 

hrubou síť. 
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Z obrázků 10.7 a 10.8 lze vidět, že v intervalu 0,001 až 0,019 je průběh ve všech případech 

velmi podobný a je minimálně citlivý na zjemnění sítě (až na velmi hrubou síť v prvním 

případě). Zatímco intervaly v blízkém okolí obou kořenů trhlin na povrchu tělesa v bodech A 

a A´, tj. intervaly 0 až 0,001 a 0,019 až 0,02, jsou velmi citlivé na zjemnění sítě. To je 

způsobeno již zmíněnými gradienty napětí v těchto oblastech, nicméně jedná se pouze o 10% 

celkové délky intervalu, proto by neměly mít zásadní vliv na napjatost v můstku, ale pouze 

podporují nárůst napětí v dané oblasti. 

Pro vyhodnocení napjatosti v můstku by mělo být dostačující vyhodnotit napětí na 90% 

intervalu v rozmezí 0,001 až 0,019. Případně k těmto výsledkům zahrnout i oblasti s velkými 

gradienty napětí ve zbylých intervalech. 

Co se týče v případě nárůstu vypočteného středního napětí dle y, které nelze objektivně 

použít pro posouzení sloučení trhlin, nárůst činí pro sítě č. 7-10 cca 2,5 až 2,6 oproti 

nominálnímu tahovému napětí. U nejjemnější sítě činil nárůst 2,89nom. U méně kvalitních sítí 

(síť č.1–6) byl nárůst nižší, což bylo způsobeno nedostatečným zahrnutím gradientů napětí u 

obou kořenů trhlin A a A´, způsobené malým počtem uzlů (resp. prvků) v oblastech u kořenů 

trhlin.  

U redukovaného napětí dle HMH hypotézy vyhodnocených uprostřed intervalu došlo 

k nárůstu cca 1,43 oproti nominálnímu napětí a u složky napětí y došlo k nárůstu cca 1,65 a 

oba tyto nárůsty byly velmi málo citlivé na kvalitu sítě. 

Závěr 

Jako doporučení pro další výpočty bylo stanoveno zjemnění sítě v můstku mezi trhlinami o 

počtu minimálně 10 uzlů, nicméně je doporučeno cca 20 až 30 uzlů pro dosažení dostatečně 

spolehlivých výsledků. Pro vyhodnocení napěťového stavu je doporučeno vyhodnocovat 

napětí uprostřed intervalu (y, red), neboť v této oblasti jsou výsledky méně citlivé na kvalitu 

sítě a poskytují dostatečně věrohodné výsledky ohledně nárůstu napětí v můstku. 
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10.2. Posouzení napjatosti v můstku pro různé velikosti trhlin 

 

Abychom mohli stanovit, kdy dojde ke spojení takovýchto trhlin, je zapotřebí zjistit, jaká 

velikost trhlin způsobí dostatečný nárůst napětí v můstku mezi nimi. Pro tyto účely byly 

provedeny výpočty pro různé velikosti trhlin jako násobky velikosti zrna dg: 

Tab. 10.2 Zvolené násobky velikosti zrna 

n= [-] 1 2 3 5 10 15 20 

Průběh složky napětí y podél můstku (d g=0.02mm)                

pro různé velikosti trhlin jako násobky zrna
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Obr. 10.11 Průběh složky napětí y podél můstku mezi povrchovými půlkruhovými trhlinami 

včetně zobrazení počtu uzlů v můstku mezi trhlinami pro jednotlivé násobky n 

Tab. 10.3 Hodnoty napětí y uprostřed můstku pro jednotlivé velikosti trhlin  

a stanovení nárůstu napětí oproti nom 

n=[-] 1 2 3 5 10 15 20 

y= [MPa] 109 123 138 165 224 270 319 

y/nom= [-] 1,1 1,2 1,4 1,7 2,2 2,7 3,2 

 

Vyhodnocení 

Jak je patrné z předchozí tabulky a grafu, se zvětšujícím se násobkem velikosti zrna n 

(zvětšující se velikost trhlin) dochází k nárůstu napětí v můstku mezi trhlinami.  

Největší nárůst uprostřed zrna je pro n=20[-] a činí 3,2 násobek nominálního tahového napětí 

(nom=100MPa). Nejmenší nárůst uprostřed zrna lze pozorovat pro trhliny stejně velké jako 

zvolená velikost zrna, tj. n=1[-] a činí pouze 1,1 násobek nominálního tahového napětí. 
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10.3. Pootočení pomocné trhliny od vodorovné osy 

 

Abychom mohli sledovat vliv pomocné trhliny na napjatost v můstku, provedeme výpočty 

napětí v můstku pro zvolené pootočení pomocné trhliny dle následující tabulky. Přičemž 

trhlina na levé straně s vrcholem A zůstává nehnuta ve vodorovné poloze a je sledován vliv 

pomocné trhliny pro různé úhly pootočení od vodorovné polohy.  

 

Obr. 10.12 Schematické znázornění pootočení pomocné trhliny od vodorovné polohy 

Vždy je vyhodnoceno napětí v můstku mezi těmito trhlinami v radiálním směru na intervalu o 

pevně zvolené velikosti zrna dg=0,02mm mezi dvěma povrchovými půlkruhovými trhlinami o 

velikosti 20-ti násobku velikosti zrna (n=20[-]), kde byl nárůst napětí uprostřed můstku 

největší vzhledem k různým velikostem trhlin, viz tab. 10.3, str. 88.  

Tab. 10.4 Zvolené úhly pootočení protější trhliny 

= [º] 0 15 30 45 60 75 90 105 120 

 

Počet prvků (popř. uzlů) byl zvolen s ohledem na předchozí výpočty pro posouzení kvality 

sítě a to cca 25 prvků (v závislosti na tvorbě sítě pro různé pootočení pomocné trhliny). 

Posouzení napjatosti uprostřed můstku 

V grafu níže lze pozorovat průběh redukovaného napětí dle HMH hypotézy pevnosti pro 

různé úhly natočení. 
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Průběh napětí dle HMH podél můstku pro různé úhly natočení pomocné trhliny
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Obr. 10.13 Průběh red. napětí dle HMH hypotézy pro různá pootočení pomocné trhliny 

Jelikož dochází i k natočení můstku mezi blízkými vrcholy trhlin, nelze objektivně pro 

vyhodnocení napěťového stavu v můstku brát v úvahu pouze složku napětí y. Proto budeme 

vyhodnocovat redukované napětí dle HMH hypotézy pevnosti, které zahrnuje všechny složky 

napětí. V následující tabulce uvedeno redukované napětí uprostřed můstku (ve vzdálenosti 

0,5dg). 

Tab. 10.5 Hodnoty napětí red uprostřed můstku pro jednotlivé úhly natočení 

pomocné trhliny a stanovení nárůstu napětí oproti nom 

= [deg] 0 15 30 45 60 75 90 105 120 

red= [MPa] 292 322 399 464 498 481 414 339 264 

red/nom= [-] 2,9 3,2 4,0 4,6 5,0 4,8 4,1 3,4 2,6 

 

Největšího nárůstu na převážné délce intervalu nastalo pro úhel natočení protější trhliny 

=60º. Toto napětí je pětinásobné oproti nominálnímu tahovému napětí 

(nom=100MPa)Zatímco při vodorovné pozici protější trhliny je nárůst redukovaného napětí 

dle HMH pouze téměř trojnásobný (2,9nom). Z tohoto důvodu je takováto konfigurace (pro 

úhel okolo 60 stupňů) nebezpečnější. Jelikož však došlo k natočení pomocné trhliny, lze 

očekávat, že nezachycuje plně tok tahového napětí ve svislém směru, nedochází 

k maximálnímu otevření trhliny. 
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Proto provedeme výpočet pro dvě vodorovné trhliny, které by měly plně zachytit tok 

tahového napětí ve svislém směru pro úhel mezi jejich blízkými vrcholy =60º a porovnáme 

nárůst napětí v můstku (uprostřed můstku). 



10.4. Dvě povrchové půlkruhové trhliny vzdáleny o dg pod úhlem =60º  

 

V předchozím příkladu bylo zjištěno, že největší nárůst napětí v můstku mezi dvěma trhlinami 

vzdálenými od sebe v radiálním směru o velikost zrna dg=0,02mm nastal pro pootočení 

pomocné trhliny vůči sledované trhlině, která je ve vodorovné poloze pro úhel =60º a nárůst 

napětí uprostřed zrna byl přibližně pětinásobný oproti nominálnímu tahovému napětí. 

Zajímavou otázkou je, jaký nárůst by nastal, necháme-li i pomocnou trhlinu ve vodorovné 

poloze vzdálenou o dg pod úhlem =60º. Proto provedeme výpočet pro takovýto případ, viz 

obr. níže, a srovnáme napětí v můstku. 

 

Obr. 10.14 Schematické znázornění řešené problematiky 

V následujícím obrázku je zobrazen průběh redukovaného napětí v můstku mezi trhlinami. 
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Obr. 10.15 Průběh red. napětí dle HMH hypotézy pevnosti v blízkosti můstku mezi trhlinami 

 

Posouzení napjatosti v můstku 

Z obrázku 10.15 je patrné, že dochází k propojení toku napětí mezi vrcholy obou trhlin A a 

A´, čímž dochází k největšímu možnému ovlivnění trhlin navzájem, což se projevilo ve studii 

natočení pomocné trhliny, kdy byl zaznamenán největší nárůst napětí uprostřed můstku pro 

pozici pomocné trhliny pod úhlem 60º.  

Průběh red. napětí dle HMH v můstku mezi trhlinami 
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Obr. 10.16 Průběh redukovaného napětí dle HMH hypotézy podél můstku o velikosti zrna 

dg=0,02mm mezi dvěma půlkruhovými povrchovými trhlinami (o velikosti 2a=20dg) 

Jak lze pozorovat v grafu výše, průběh redukovaného napětí v můstku pro vodorovnou 

pomocnou trhlinu nabývá větších hodnot téměř na celém intervalu kromě okrajů intervalu, 

kde se nacházejí vrcholy A a A´ obou trhlin, což jsou oblasti velmi citlivé na kvalitu sítě.  
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Tyto oblasti nelze spolehlivě vyhodnotit, zaměříme se proto opět na napětí uprostřed můstku 

(intervalu), kde lze spolehlivě posuzovat napjatost.  

Tab. 10.6 Hodnoty napětí red uprostřed můstku a stanovení nárůstu napětí oproti nom 

 Vodorovná pomocná trhlina Pomocná trhlina pootočena o 60º 

red= [MPa] 669 498 

red/nom= [-] 6,7 5,0 

 

Porovnáme-li redukované napětí dle HMH hypotézy pevnosti uprostřed intervalu, větší nárůst 

nastal u případu dvou vodorovných trhlin. Nárůst oproti nominálnímu tahovému napětí je 6,7 

násobný. U pootočené trhliny činil tento nárůst přibližně 5-ti násobek nominálního tahového 

napětí. Z tohoto důvodu je nepříznivější vodorovná pozice protější (pomocné) trhliny. 

 

 

11. ELASTOPLASTICKÉ ŘEŠENÍ NAPJATOSTI V MŮSTKU O 

VELIKOSTI ZRNA MEZI TRHLINAMI 

 

Většina materiálů je schopna vyvinout plastickou deformaci před porušením součásti.  Proto 

provedeme výpočet napětí v můstku při využití plasticity, která je schopna pokrýt velké 

gradienty napětí vznikem plastické zóny. Pro tyto účely byl zvolen bilineární kinematický 

materiálový model, který patří mezi nejjednodušší nelineární modely a jeho velkou výhodou 

je jeho jednoduchost při dosažení spolehlivých výsledků. Vzhledem k širokému rozptylu 

mechanických hodnot běžných materiálů jako jsou i oceli je tento materiálový model pro 

výpočty napjatosti dostačující. Tento materiálový model je detailněji popsán v kap. 8.1. 

 

11.1. Dvě vodorovné půlkruhové povrchové trhliny 

 

Pro tyto výpočty byl zvolen stejně jako v předchozích výpočtech první mód porušování tělesa, 

kterému odpovídá namáhání vzdáleným tahovým napětím ve směru normály k lícním 

plochám trhliny. Opět bylo zvoleno tahové normálové napětí, neboli nominální napětí o 

velikosti nom=100MPa a zvolena velikost půlkruhových povrchových trhlin jako 20ti 

násobek velikosti zrna (můstku) n=20[-] o pevně zvolené velikosti zrna dg=0,02mm, viz obr. 

níže. 
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Obr. 11.1 Schematické znázornění dvou povrchových půlkruhových trhlin v tělese zatížené 

tahovým normálovým napětím 

Pro výpočty byly zvoleny materiálové konstanty vzhledem k napjatosti v oblasti gradientů 

napětí o mezi kluzu Re=450MPa  pro 1. výpočet a Re=600MPa pro 2. výpočet, což byly 

zvoleny limitní hodnoty, kdy se začne rozvíjet plastická zóna podél čela trhlin. 

Dalšími konstantami bilineárního modelu jsou tangenciální modul Et=1932MPa, který udává 

sklon plastické větve nad mezí kluzu, dále modul pružnosti v tahu E=210000MPa a 

Poissonovo číslo =0,3[-], obdobně jako v kap. 8.1. 

Tvorba modelu a sítě 

Tvorba modelu je obdobná jako v předchozích výpočtech. U těchto výpočtů byla zjemněna síť 

podél můstku dle obr. níže. Bylo použito 33 prvků podél můstku pro všechny výpočty, což je 

dostatečné pro zachycení oblastí s gradienty u vrcholů trhlin A a A´ , viz kap. 10.1. 

 

Obr. 11.2 Zobrazení sítě podél můstku mezi dvěma půlkruhovými povrchovými trhlinami 

Pozn.  

Pro spuštění nelineárního výpočtu bylo nutné zvolit výpočet při uvážení velkých deformací. 

Dále byl zvolen minimální počet 10 substepů, maximální počet 100 substepů a 20 jako 

výchozí počet substepů. 
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V následujících obrázcích je vyobrazen průběh redukovaného napětí dle Huber Mises 

Henckyho hypotézy pevnosti na deformovaném modelu, kde můžeme vidět zvětšeně otevření 

obou trhlin. Největší nárůst napětí je v blízkosti vrcholů A a A´ na povrchu tělesa. Můžeme 

sledovat také nárůst napětí podél čela obou trhlin a u protějších vrcholů na povrchu. 

 

Obr. 11.3 Red. napětí dle HMH hypotézy pevnosti pro lineární elastický mat. model [MPa] 

 

Obr. 11.4 Red.  napětí dle HMH hypotézy pevnosti pro bilineární mat. model o Re=450MPa 
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Obr. 11.5 Red. napětí dle HMH hypotézy pevnosti pro bilineární mat. model o Re=600MPa  

Srovnání průběhů napětí pro jednotlivé výpočty 

V následujících grafech lze pozorovat průběh složky napětí y (označené v grafech „SY“), 

která má na napjatost v takto zatíženém tělese největší vliv ze všech složek napětí. Dále je zde 

vyhodnoceno redukované napětí dle HMH hypotézy pevnosti (označené v grafech „SEQV“) a 

také redukované napětí dle Guestovy hypotézy pevnosti (označené v grafech „SINT“).  

Jedná se o průběhy napětí podél můstku mezi trhlinami od kořene levé trhliny (bod A) ke 

kořeni pravé trhliny (bod A´) pro jednotlivé materiálové modely. Je zde uvedeno lineární 

elastické řešení, průběhy napětí pro bilineární materiálový model o Re=600MPa a 

Re=450MPa, následně jsou porovnány průběhy složky napětí y podél můstku. 

Průběh napětí mezi blízkými vrcholy obou trhlin 
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Obr. 11.6 Průběh napětí v můstku pro 

lineární elastický materiálový model 

 

Obr. 11.7 Průběh napětí v můstku pro 

bilineární mat. model o Re=600MPa 
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Průběh napětí mezi blízkými vrcholy obou trhlin pro 

bilineární materiálový model o Re= 450 MPa

0

100

200

300

400

500

600

0,000 0,005 0,010 0,015 0,020
Vzdálenost vrcholů trhlin A a A  ́[mm]

n
a
p

ě
tí

 [
M

P
a
]

SY

SEQV

SINT

 

Průběh složky napětí y mezi blízkými vrcholy obou trhlin       
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Vyhodnocení 

Jak lze pozorovat z grafu pro lineární elastické řešení, průběh napětí není symetrický, což je 

způsobeno rozdílnou kvalitou sítě u obou vrcholů trhlin A a A´. To bylo provedeno záměrně, 

čímž při provedení jediného výpočtu sledujeme zároveň vliv kvality sítě na napjatost. Při 

použití stejné sítě u obou vrcholů vychází téměř stejné průběhy napětí u těchto vrcholů. 

U elastoplastického řešení při využití bilineárního kinematického modelu lze pozorovat 

otupení v oblastech u obou vrcholů, při nárůstu napětí nad mez kluzu, kde se již projevuje 

plasticita (plastická složka), a začíná vznikat plastická zóna. U prvního výpočtu s mezí kluzu 

Re=600MPa je otupení v oblasti do cca 10 % u obou vrcholů, v druhém případě výpočtu 

s mezí kluzu Re=450MPa je tato oblast větší a to cca do 20% v závislosti na kvalitě sítě u 

obou vrcholů (u hrubší a tím horší sítě u vrcholu A´ je nárůst napětí menší a tím je i menší 

oblast otupení, cca 10 až 15%).  

Na obr. 11.9 je porovnán průběh složky y pro provedené tři typy výpočtů. V oblasti okolo 

středu můstku (zrna) jsou průběhy napětí obdobné a to na 80% celého intervalu, a to 

symetricky okolo středu můstku (0,5dg). V oblastech na okrajích můstku (zrna) v blízkosti 

vrcholů trhlin A a A´ jsou průběhy odlišné v závislosti na typu výpočtu. 

 

 

 

 

Obr. 11.8 Průběh napětí v můstku pro 

bilineární mat. model o Re=450MPa 

  

Obr. 11.9 Srovnání průběhů složky 

napětí y podél můstku 
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11.2. Dvě povrchové půlkruhové trhliny vzdáleny o dg pod úhlem =60º  

 

V příkladu v kap. 10.4 bylo zjištěno, že největší nárůst napětí v můstku mezi dvěma trhlinami 

(o násobku n=20[-]) vzdálenými o velikost zrna dg=0,02mm nastal pro pomocnou trhlinu ve 

vodorovné poloze vzdálenou o dg pod úhlem =60º a nárůst napětí uprostřed můstku (zrna) 

byl přibližně 6,7 násobku oproti nominálnímu tahovému napětí. Proto provedeme výpočty pro 

takovýto případ, viz obr. 10.14 str. 91, a srovnáme napětí v můstku. S ohledem na napjatost 

v můstku byla zvolena mez kluzu materiálu Re=1000MPa  a v druhém případě Re=600MPa. 

V následujícím obrázku je zobrazen průběh redukovaného napětí v můstku mezi trhlinami. 

 

Obr. 11.10 Průběh red. napětí dle HMH pro bilineární mat. model o Re=1000MPa 

 

Obr. 11.11 Průběh red. napětí dle HMH pro bilineární mat. model o Re=600MPa 
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V obrázcích lze pozorovat zjevné propojení toku napětí mezi vrcholy obou trhlin A a A´, čímž 

dochází k největšímu možnému ovlivnění trhlin navzájem. 

V grafu níže jsou porovnány průběhy redukovaného napětí dle HMH hypotézy pevnosti. Je 

zde průběh pro lineární model, pro bilineární model o Re=1000MPa a Re=600MPa. 
Průběh redukovaného napětí dle HMH podél můstku
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Obr. 11.12 Průběh redukovaného napětí dle HMH hypotézy pevnosti podél můstku o velikosti 

zrna dg=0,02mm mezi dvěma půlkruhovými povrchovými trhlinami (o velikosti 20dg) 

Co se týče oblasti okolo středu můstku, tj. uprostřed zrna, zde je průběh obdobný. Na krajích 

můstku dochází ke „zplastizování“ (oříznutí) špiček napětí. Průběh napětí je zde níže než u 

elastického výpočtu a není tak citlivý na kvalitu sítě. 

Tab. 11.1 Hodnoty napětí red uprostřed můstku a stanovení nárůstu napětí oproti nom 

 
Elastický 

výpočet 

Elastoplastický výpočet          

Re=1000MPa 

Elastoplastický výpočet   

Re=600MPa 

red= [MPa] 669 661 603 

red/nom= [-] 6,7 6,6 6,0 

 

Srovnáme-li napětí uprostřed intervalu u elastického výpočtu a elastoplastického výpočtu 

s mezí kluzu Re=1000MPa, rozdíl hodnot je minimální a téměř zanedbatelný, neboť došlo ke 

„zplastizování“ pouze u vrcholů trhlin. Nárůst je cca 6,7 násobný oproti nominálnímu napětí. 

U elastoplastického výpočtu s mezí kluzu Re=600MPa je hodnota meze kluzu nižší než 

střední napětí v předchozích dvou případech, neboť dojde k „zplastizování“ podél celého 

můstku a hodnoty napětí jsou nižší, mírně nad mezí kluzu. 
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Závěr k napjatosti v můstku o velikosti zrna mezi trhlinami 

Dané výpočty posloužily jako studie pro vyhodnocení napjatosti v můstku mezi dvěma 

půlkruhovými povrchovými trhlinami zatíženými normálovým tahovým napětím ve směru 

normály k lícním plochám trhlin, což odpovídá prvnímu módu porušování. Tyto výsledky 

poslouží pro vyhodnocení napjatosti v můstku v závislosti na různých velikostech trhlin, např. 

jako násobků velikosti můstku (zrna) n. A následně ke stanovení velikosti trhlin oproti 

velikosti zrna, která je potřebná, aby došlo ke spojení takovýchto trhlin.  

Největší nárůst napětí v můstku mezi dvěma trhlinami nastal pro pomocnou trhlinu ve 

vodorovné poloze vzdálenou o dg pod úhlem =60º . 

V případě dvou vodorovných trhlin o násobku n=20[-] vzdálených o velikost zrna 

dg=0,02mm byl nárůst přibližně 6,7 násobný oproti nominálnímu napětí (pro elastický 

výpočet).  

Získali jsme přehled o nárůstu napětí mezi blízkými vrcholy povrchových půlkruhových trhlin 

pro jejich vybrané konfigurace.  

 

 

12. NAPĚTÍ MEZI DVĚMA POVRCHOVÝMI PŮLKRUHOVÝMI 

TRHLINAMI UMÍSTĚNÝMI UPROSTŘED DVOU SOUSEDÍCÍCH ZRN 

 

Zajímavou problematikou navazující na předchozí výpočty dvou povrchových půlkruhových 

povrchových trhlin vzdálených od sebe o velikost zrna materiálu je bezpochyby případ dvou 

trhlin, které jsou centrálně umístěny ve dvou sousedících pomyslných zrnech. Jedná se tzv. 

„small cracks“, což jsou trhliny, které ani v jednom rozměru nepřesahují rozměry velikosti 

zrna [47], [49], [50]. Takovéto dvě trhliny jsou zobrazeny na obrázcích 12.2 a 12.3 a jsou plně 

vybarveny. 

Opět byla zvolena velikost zrna dg=0,02mm. Trhliny jsou umístěny na povrchu tělesa 

reprezentujícího nekonečný objem zatíženého dostatečně vzdáleným normálovým tahovým 

napětím, neboli nominálním napětím o zvolené velikosti jako v předchozích výpočtech 

nom100MPa.  
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Velikost trhlin je postupně měněna jako podíl velikosti zrna.  

´
2

n

d
a

g
 ,             (12.1) 

kde n´ bylo voleno dle následující tabulky. 

Tab. 12.1 Zvolené hodnoty n´ 

n´= [-] 2,0 1,5 1,1 1,05 1,02 1,01 

 

Trhliny byly postupně zvětšovány od velikosti poloviny velikosti zrna (n´=2[-]), až téměř 

zaujaly celé zrno (n´=1.01[-]).  

Pro výzkum byly zvoleny dvě konfigurace povrchových půlkruhových trhlin v tělese: 

 

Obr. 12.1 Schematické znázornění dvou povrchových půlkruhových trhlin v tělese zatížené 

tahovým normálovým napětím 
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a) Trhliny orientovány vodorovně 

 

Obr. 12.2 Vodorovná pozice dvou povrchových půlkruhových trhlin 

b) Trhliny pootočeny o =45º ve směru největších smykových napětí 

 

Obr. 12.3 Dvě povrchové půlkruhové trhliny pootočeny o =45º 

Cílem této studie je sledování, jak se takovéto trhliny navzájem ovlivňují z pohledu 

napěťového stavu, neboť jak již bylo zmíněno, sledovat lomové parametry v těchto u trhlin 

v řádech „mikrorozměrů“ není příliš vhodné. 

Bude nás zajímat průběh napětí mezi blízkými vrcholy A a A´ těchto trhlin. Při takovéto 

konfiguraci se vyskytuje konstantní vzdálenost středů půlkruhových trhlin a proměnnou 

vzdáleností je v tomto případě vzdálenost vrcholů A a A´, která se mění dle volby n´. Proto je 

vhodné tento interval (mezi vrcholy A a A´) normalizovat, abychom mohli v grafech sledovat 

nárůst napětí pro různá n´. V grafech tedy bude relativní vzdálenost vrcholů trhlin na intervalu 

od 0 do 1. 
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V této kapitole se budeme zabývat pouze lineárním elastickým řešením. Jako v předchozích 

výpočtech je uvažován izotropní elastický materiál (E=210000MPa, µ=0,3[-]).  

Objem zahrnující obě trhliny byl zvolen dostatečně velký, aby splňoval předpoklady 

nekonečného tělesa se dvěma povrchovými trhlinami vždy vzhledem ke zvolenému n´. 

Okrajové podmínky byly zachovány jako v předchozích případech, viz str. 44, proto se jimi 

zde nebudeme zabývat. 

Kvalita sítě 

Kvalita sítě mezi blízkými vrcholy A a A´ byla zachována a cílem bylo dosáhnout přibližně 

20 až 30 uzlů pro dostatečné pokrytí intervalu (můstku) mezi blízkými vrcholy, viz kap. 10.1.  

To vyžadovalo velmi jemnou síť převážně pro malé n´, zejména pro n´=1,01[-], kde mezi 

blízkými vrcholy byla velmi malá vzdálenost. Na obrázku níže je zobrazen zvětšeně 

deformovaný model včetně kvality sítě pro n´=1,01[-], kde bylo dosaženo počtu 20-ti uzlů 

mezi vrcholy A a A´. 

 

Obr. 12.4 Zobrazení kvality sítě mezi blízkými vrcholy A a A´ na deformovaném modelu 

POZN: Uvážíme-li, že vzdálenost vrcholů trhlin A a A´ pro n´=1.01[-] je mm41098,1  , na 

které bylo dosaženo zjemnění sítě pomocí 20-ti uzlů, vzdálenost uzlů byla dosažena cca 

mm6108   v můstku. Jelikož se jedná o prvky s meziuzly, vzdálenost uzlů a meziuzlů je 

cca mm6104  . 

 

A A´ 
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12.1. Vyhodnocení pro vodorovně orientované trhliny  

 

Průběh napětí mezi blízkými vrcholy dvou půlkruhových povrchových trhlin 
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Obr. 12.5 Průběh redukovaného napětí dle HMH hypotézy pevnosti                                        

pro případ vodorovných trhlin (=0º) 

Pro vyhodnocení napětí nelze objektivně vyhodnotit oba okraje intervalu, kde se nacházejí 

gradienty napětí, které jsou velmi citlivé na kvalitu sítě v dané oblasti. Proto se budeme 

zabývat oblastí uprostřed intervalu na pomyslné hranici sousedících zrn, kde je napjatost 

ovlivněna pouze vzájemným působením povrchových půlkruhových trhlin na sebe navzájem. 

Lze pozorovat, že čím více se zvětšuje velikost trhlin, se zmenšujícím se n´, tím větší je nárůst 

napětí mezi jejich blízkými vrcholy A a A´. To je způsobeno, jednak zvětšující se velikostí 

trhlin, ale hlavně přibližováním vrcholů trhlin k sobě navzájem s narůstající velikostí trhlin.  

Nyní se zaměříme na hodnoty napětí uprostřed intervalu, kde se nachází pomyslná hranice 

sousedících zrn, kterou trhliny teoreticky musí překonat, aby mohlo dojít k jejich spojení. 

Hodnoty redukovaného napětí dle HMH hypotézy pevnosti, která zahrnuje všechny složky 

napětí, jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 12.2 Hodnoty napětí na pomyslné hranici sousedících zrn 

n´= [-] 1,01 1,02 1,05 1,1 1,5 2,0 

red= [MPa] 817 505 292 192 108 96 

red,/nom=[-] 8,2 5,1 2,9 1,9 1,1 1,0 
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Jak lze pozorovat z hodnot redukovaného napětí dle HMH hypotézy pevnosti, čím jsou trhliny 

větší s klesajícím n´, a tím jsou i blíže k sobě vrcholy trhlin A a A´, tím větší je nárůst napětí 

na hranici zrn uprostřed intervalu. Pro poměr n´=1,05[-] je nárůst téměř trojnásobný 

(red/nom=2,92[-]), což odpovídá i případu z předchozích výpočtů, kde byla velikost trhlin 

2a=20dg, dg=0,02mm a nárůst napětí je shodný. To je způsobeno stejnými poměry ve 

vzdálenostech a velikostech trhlin (v obou případech je podíl n´=1,05[-]). 

V případě nejbližší vzdálenosti blízkých vrcholů A a A´ pro poměr n´=1,01[-] je nárůst napětí 

uprostřed intervalu největší a činí 8,2 násobku nominálního tahového napětí. 

 

12.2. Vyhodnocení pro trhliny pootočeny o 45º ve směru největších 

smykových napětí 

Průběh napětí mezi blízkými vrcholy dvou půlkruhových povrchových trhlin 
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Obr. 12.6 Průběh redukovaného napětí dle HMH hypotézy pevnosti                                         

pro případ pootočených trhlin pro =45º 

Opět se budeme zabývat oblastí uprostřed intervalu, kde je napjatost ovlivněna pouze 

vzájemným působením povrchových půlkruhových trhlin na sebe navzájem. Lze pozorovat, 

že čím se zvětšuje velikost trhlin, se zmenšujícím se n´, tím větší je nárůst napětí mezi jejich 

blízkými vrcholy A a A´. nicméně je tento nárůst menší než u případu vodorovných trhlin.  

Opět se zaměříme na hodnoty napětí uprostřed intervalu, kde se nachází pomyslná hranice 

sousedících zrn, kterou trhliny teoreticky musí překonat, aby mohlo dojít k jejich spojení.  

Hodnoty redukovaného napětí dle HMH hypotézy pevnosti jsou uvedeny v následující 

tabulce. 
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Tab. 12.3 Hodnoty napětí na hranici myšlených sousedících zrn 

n´= [-] 1,01 1,02 1,05 1,1 1,5 2,0 

red= [MPa] 763 479 280 183 102 93 

red/nom= [-] 7,6 4,8 2,8 1,8 1,0 0,93 

 

Jak lze opět pozorovat z hodnot redukovaného napětí dle HMH hypotézy pevnosti, čím jsou 

trhliny větší s klesajícím n´, a tím jsou i blíže k sobě vrcholy trhlin A a A´, tím větší je nárůst 

napětí na hranici zrn uprostřed intervalu. 

V případě pootočených trhlin v tělese pod úhlem =45º dochází k menšímu otevření 

půlkruhových povrchových trhlin než v případě vodorovných trhlin, což se projevilo i 

v menším nárůstu napětí uprostřed intervalu v místě pomyslné hranice mezi sousedícími zrny. 

V případě nejbližší vzdálenosti blízkých vrcholů A a A´ pro poměr n´=1,01[-] je nárůst napětí 

uprostřed intervalu největší a činí 7,6 násobku nominálního tahového napětí. 

Nebezpečnější případ dvou povrchových půlkruhových trhlin tedy nastane pro vodorovnou 

pozici trhlin, kdy dochází k největšímu otevření lícních ploch a nárůstu napětí v můstku mezi 

nimi. 
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13. ZÁVĚR 

 

V předložené disertační práci byla stanovena metodika pro řešení problematiky vzájemného 

ovlivnění půlkruhových a půleliptických povrchových trhlin pomocí metody konečných 

prvků. K numerickému řešení byl v této disertační práci využit komerční software Ansys 

11.0. 

Při tvorbě trhlin byly vytvořeny algoritmy, které jsou velmi užitečný nástroj a lze je dále 

využít u problematiky vyhodnocování povrchových trhlin i pro jiné typy úloh, kde se 

vyskytují různě orientované povrchové trhliny, neboť trhliny lze libovolně umístit na povrchu 

tělesa a libovolně natáčet okolo obou os, jak je popsáno v kap. 3.2. 

Pomocí algoritmů je proveden jednak výpočet J-integrálu a také je vypočten faktor intenzity 

napětí dle třech zmíněných možností podél čela sledované trhliny. 

Byly stanoveny průběhy faktoru intenzity napětí podél čela jedné z trhlin (sledovaná trhlina), 

u které lze zjistit maximální hodnoty K, což lze dále využít k posouzení, zdali se bude mít 

trhlina tendenci se šířit, či ne a stanovit předpokládaný směr šíření trhliny.  

V práci byly řešeny úlohy při použití lineárního elastického materiálu, což umožňuje využít 

metody podobnosti, a vyřešené úlohy lze aplikovat i na jiné velikosti trhlin, při zachování 

daných použitých poměrů mezi jednotlivými parametry, jako jsou velikosti trhlin, vzdálenosti 

trhlin, zatížení, apod.  Pro zvolené výpočty bylo využito také elastoplastického materiálového 

modelu a sledován nárůst plastického přetvoření na čele trhliny. 

V této práci jsou sledovány dvě oblasti zájmu působení povrchových půlkruhových, či 

půleliptických trhlin na sebe navzájem. Nejprve je sledován vliv působení trhlin na nárůst 

vybraných lomových parametrů. Druhou oblastí zájmu je sledování napjatosti mezi blízkými 

vrcholy trhlin o velikostech v řádu velikosti zrna materiálu. 

Důležitou otázkou v problematice numerického řešení bylo určení použitelnosti výpočtů 

z hlediska přesnosti, proto bylo nutné u každé problematiky provést testovací výpočty a 

stanovit závěry, aby mohly být výpočty brány za dostatečně přesné. 
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VÝPOČTY LOMOVÝCH PARAMETRŮ  

Ve 4. kapitole byl nejprve proveden výpočet na příkladu kruhové trhliny v pomyslně 

nekonečném tělese, u kterého je známo přesné řešení. V popsaném příkladu byly naladěny 

numerické výpočty vybraných lomových parametrů, zejména faktoru intenzity napětí K pro 

různé způsoby jeho výpočtů (vnitřním příkazem KCALC, přepočtem z J-integrálu, pomocí 

lineární extrapolace z posuvů). Cílem bylo dosáhnout minimální odchylky správným výběrem 

uzlů před čelem trhliny pro vyhodnocení K, abychom u dalších výpočtů vyhodnocovali 

vybrané lomové parametry s dostatečnou přesností. Zejména u příkladů, kde se dostaneme do 

neznámé oblasti. 

Co se týče ohledně výpočtu K, bylo zjištěno, že mezi nejpřesnější výpočet patří energetická 

metoda přepočtením z J-integrálu. Poté následuje výpočet K z posuvů a jako nejnepřesnější se 

jeví výpočet K z napětí, který je velmi citlivý na zjemnění sítě okolo čela trhliny. 

V následující kapitole je sledován průběh K podél čela eliptické trhliny pro obdobný případ 

při změně velikosti vedlejší poloosy, abychom mohli sledovat vliv tvaru trhliny na změnu 

v průbězích K podél čela sledované trhliny. Bylo zjištěno, že s klesajícím poměrem b/a 

dochází k poklesu K u vrcholů hlavní poloosy a trhlina má tendenci šířit se do hloubky ve 

směru vrcholů vedlejší poloosy b.  

Následně již byl zkoumán vliv působení trhlin na sebe navzájem. Jednalo se však nejprve o 

případ vnitřních kruhových trhlin v nekonečném tělese, kde byl porovnáván vzájemný vliv 

trhlin na sebe navzájem oproti případu jediné trhliny, u které známe přesné řešení podél 

celého čela vnitřní kruhové trhliny. Postupně byla zmenšována vzdálenost mezi blízkými 

vrcholy trhlin d. Pro nejbližší zvolenou vzdálenost d=0,2a došlo k nárůstu K o cca 25%. 

V následujících kapitolách je již pojednáno o výpočtech povrchových půleliptických a 

půlkruhových trhlin a je sledován nárůst lomových parametrů v průbězích pro různé vzájemné 

konfigurace dvou vodorovných trhlin.  

Nejprve byl proveden výpočet a vyhodnocení parametrů lomové mechaniky pro vybranou 

konfiguraci povrchových půlkruhových trhlin S/2a=0,15[-], H/2a=0[-]. Výpočty byly 

provedeny jednak pro lineární isotropický materiál (v kap. 7) splňující lineární elastickou 

lomovou mechaniku (LELM), kde splňuje platnost faktor intenzity napětí a J-integrál. A také 

jednak pro bilineární kinematický materiálový model (v kap. 8) vyhovující elastoplastické 
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lomové mechanice (EPLM), kde byl vyhodnocován J-integrál. V průbězích J-integrálu je 

patrný nárůst podél celého čela sledované trhliny. Největší nárůst lze pozorovat na povrchu 

pro elastické řešení a v blízkosti povrchu pro elastoplastický výpočet. Výsledky provedených 

analýz metodou konečných prvků ukazují, že pokud srovnáme ovlivnění dvou povrchových 

půlkruhových trhlin působením trhlin na sebe navzájem při využití LELM a EPLM 

s případem jediné trhliny, většího nárůstu J-integrálu nastalo u elastoplastického výpočtu pro 

daný způsob zatížení vlivem vzniku plastického přetvoření na povrchu a v jeho blízkosti. 

Jednou z výhod výpočtu J-integrálu oproti faktoru intenzity napětí je, že není citlivý na stav 

napjatosti (RN nebo RD) u čela trhliny. Právě v takových případech výpočtu povrchových 

trhlin je výhodné použít J-integrálu, čímž nám odpadá posuzování problematiky stavu 

napjatosti a lze jej použít jak pro elastické výpočty (LELM) tak i pro elastoplastické výpočty 

(EPLM). 

V následujících výpočtech byly stanoveny hladiny nárůstu, neboli vrstevnice okolo vrcholu A 

na povrchu sledované trhliny, které nám udávají křivky se stejným nárůstem J-integrálu pro 

různé pozice pomocné povrchové vodorovné trhliny. To bylo provedeno jak pro půlkruhové 

tak i pro půleliptické povrchové trhliny. Vrstevnice s hladinami nárůstu u půlkruhových trhlin 

udávají pro stejné pozice větší hodnoty nárůstu J-integrálu než půleliptické, proto jsou 

půlkruhové trhliny nebezpečnější. V případě, že by byla experimenty nalezena hranice nárůstu 

J-integrálu pro slučitelnost trhlin, bylo by možné pomocí algoritmů stanovit vzdálenosti 

blízkých vrcholů trhlin s tímto nárůstem a následně zavést nové pravidlo slučitelnosti 

(obdobně jako v normách, např. ASME, apod.). 

Následně byla provedena studie pro případy, kdy se trhliny překrývají ve směru toku napětí. 

Byl sledován průběh J-integrálu podél čela sledované trhliny, kde byla zvolena pevná svislá 

vzdálenost H/2a=0,2[-]. V průbězích J-integrálu sledované trhliny lze pozorovat pokles 

způsobený částečným (nebo úplným) překrytím trhlin a vliv na změnu v průbězích podél čela 

sledované trhliny. Čím jsou trhliny více překryty, tím výraznější je pokles v překryté oblasti. 

Nicméně v nepřekryté oblasti do vzdálenosti cca ][7,02/ aS dochází k nárůstu J-

integrálu oproti případu jediné trhliny, což je způsobeno vzájemným ovlivněním trhlin a to 

zejména pro půlkruhové trhliny. Proto je výskyt překrytých trhlin nebezpečnější, než když se 

vyskytují jednotlivě, samostatně. 

V 9. kapitole je proveden výpočet dvou povrchových půlkruhových trhlin, které jsou zatížené 

maximálním smykovým napětím v rovině lícních ploch trhlin, abychom mohli sledovat 
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působení trhlin na sebe navzájem i u dalších módů zatížení tělesa. Tato napjatost by v případě 

výpočtů průchozích trhlin (v případě 2D modelu), vyvolala napjatost prostého smyku, tedy 2. 

způsobu (módu) zatížení. Byla provedena studie, jak se tato napjatost projeví u povrchových 

půlkruhových 3D trhlin, jak se změní tvar lícních ploch a čela trhliny, a jak se tato napjatost 

projeví na průběhu faktoru intenzity napětí pro jednotlivé módy a dále jak bude vypadat 

průběh J-integrálu podél čela sledované trhliny. 

Tyto provedené výpočty nám udávají představu o průběhu lomových parametrů podél čela 

povrchových trhlin a nárůstu lomových parametrů v případě výskytu dvou povrchových trhlin 

v jejich blízkosti. 

VÝPOČTY NAPJATOSTI MEZI BLÍZKÝMI VRCHOLY TRHLIN 

V následujících kapitolách byla oblast zájmu zaměřena na úlohy při řešení napjatosti mezi 

blízkými vrcholy povrchových půleliptických a půlkruhových trhlin při použití lineárního 

elastického řešení a také při použití elastoplastického materiálového modelu. 

Pro tyto výpočty byly uvažovány trhliny a můstek mezi nimi o velikosti zrna materiálu a jeho 

násobků, proto není příliš vhodné zde objektivně uplatnit lomovou mechaniku, zvláště 

výpočty faktoru intenzity napětí. Neboť ten je závislý na velikosti trhliny, čímž se výrazně 

uplatňuje jen u makroskopických rozměrů trhlin a jeho vliv u takovýchto „mikrotrhlin“ je 

minimální vzhledem k jejich velikostem a nelze jej pro tyto účely objektivně použít. Proto se 

zaobíráme pouze napěťovým stavem, který by měl mít zásadní vliv při posuzování 

„mikrotrhlin“ v můstku mezi nimi.  

Abychom mohli považovat výsledky za dostatečně spolehlivé a výpočty byly provedeny 

s dostatečnou přesností, byla nejprve provedena studie při pozorování vlivu kvality sítě na 

napjatost v můstku mezi trhlinami. Dospěli jsme k závěru, že průběh napětí uprostřed můstku 

není příliš závislý na zjemnění sítě. Oproti tomu, v oblastech na okrajích můstku v blízkosti 

vrcholů trhlin (označených v práci A a A´) na povrchu tělesa můžeme pozorovat gradienty 

napětí, které jsou velmi citlivé na kvalitu sítě. S rostoucím počtem prvků podél můstku a se 

zjemněním sítě okolo těchto vrcholů dochází k nárůstu napětí („napěťové špičky“) v těchto 

místech a to tím více, čím je síť jemnější a výrazněji zachycuje tento napěťový stav v oblasti. 

Proto vyhodnocení napjatosti v můstku nelze objektivně tyto oblasti u vrcholů trhlin 

vyhodnotit.  
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Pro vyhodnocení bylo bráno v úvahu napětí uprostřed můstku jako rozhodující faktor 

z hlediska vzájemného ovlivnění trhlin a byly stanoveny závěry k posouzení dostatečné 

kvality sítě. 

Byla provedena studie pro různé pozice pomocné trhliny a sledován nárůst napětí uprostřed 

můstku za účelem stanovení nejnepříznivější vzájemné pozice trhlin. Největší nárůst napětí 

v můstku mezi dvěma trhlinami nastal pro pomocnou trhlinu ve vodorovné poloze vzdálenou 

o dg pod úhlem =60º, kde dochází k propojení oblastí napětí okolo blízkých vrcholů trhlin a 

tím k maximálnímu nárůstu napětí. V případě dvou vodorovných trhlin o násobku n=20 

vzdálených o velikost zrna dg=0,02mm byl nárůst přibližně 6,7 násobný oproti nominálnímu 

tahovému napětí (pro elastický výpočet), zatímco v případě trhlin v jedné rovině (=0º) je 

nárůst pouze 2,9 násobný. Pro nejnepříznivější konfiguraci (=60º) bylo provedeno 

elastoplastické řešení napjatosti, kde lze pozorovat zejména pokles napětí v oblastech u 

vrcholů trhlin vlivem vzniku plastického přetvoření. 

V následujících výpočtech byl sledován vliv velikosti povrchových půlkruhových trhlin 

umístěných ve dvou sousedících zrnech o různých velikostech a byl vyhodnocen nárůst napětí 

uprostřed můstku na pomyslné hranici mezi těmito trhlinami, kterou trhliny musí překonat, 

aby mohlo dojít k jejich sloučení. Bylo posouzeno pootočení trhlin pod povrchem v materiálu 

ve směru největších smykových napětí =45º. Z výsledků bylo stanoveno, že nepříznivější je 

vodorovná poloha trhlin (=0º), kdy dochází k maximálnímu otevření trhlin, což zapříčiní 

větší nárůst napětí na pomyslné hranici zrn. 

Tyto výpočty posloužily jako studie pro vyhodnocení napjatosti v můstku mezi dvěma 

půleliptickými (půlkruhovými) povrchovými trhlinami. Tyto výsledky poslouží pro 

vyhodnocení napjatosti v můstku v závislosti na různých velikostech trhlin. A následně ke 

stanovení velikosti násobků trhlin oproti velikosti zrna, která je potřebná, aby došlo ke spojení 

takovýchto trhlin. V této oblasti zájmu jsme získali přehled o nárůstu napětí mezi blízkými 

vrcholy povrchových půleliptických (půlkruhových) trhlin pro jejich vybrané konfigurace pro 

daný způsob zatížení.  

Vzájemné ovlivnění trhlin působením na sebe navzájem je bezpochyby zajímavou 

problematikou, která najde v praxi své uplatnění, neboť lze předpokládat, že trhliny se mohou 

vyskytovat nahodile, a tedy i ve své blízkosti. 
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13.1. Přínos disertační práce 

 

Tyto provedené výpočty vybraných lomových parametrů udávají představu o jejich průbězích 

vybraných lomových parametrů podél čela půlkruhových a půleliptických povrchových trhlin 

a vytvořené algoritmy mohou být využity pro budoucí bádání, zejména při využití v praxi, 

kde je výskyt povrchových trhlin v jejich blízkém okolí běžnou záležitostí. Zde vytvořené a 

popsané algoritmy budou v budoucnu velmi užitečný nástroj pro bádání, v případě 

povrchových půleliptických (3D) trhlin a také vnitřních eliptických trhlin při využití roviny 

symetrie procházející trhlinami. 

Velikou výhodou je možnost použití v praxi, např. na problematiku shluku povrchových 

trhlin, které se běžně vyskytují např. na povrchu spirálově svařovaných trub v oblastech 

tepelně ovlivněných zón, na povrchu tlakových nádob [57], [63], v materiálech vlivem 

mechanického zpracování, atd. 

Výhodou těchto výpočtů je, že je lze aplikovat na všechny módy porušování tělesa a také na 

různé velikosti a pozice povrchových trhlin, které mohou měnit svůj tvar a velikost (velikost 

hlavní a vedlejší poloosy), svou pozici na povrchu tělesa a také úhel natočení trhlin vůči sobě 

i vůči povrchu.  

Další možností je sledování napjatosti v můstku mezi trhlinami. Tento typ výpočtu může být 

užitečný pro vyhodnocování napjatosti, která zapříčiní sloučení trhlin působením vnějšího 

zatížení a případně pro tvorbu kriteria slučování a šíření trhlin. 

 

13.2. Možnosti dalšího rozvoje řešení problému  

 

Do budoucna s využitím poznatků nabytých v této práci by bylo vhodné poznatků využít k 

dalšímu rozvoji výpočtů pro různé konfigurace trhlin a pro tvorbu kriteria, které by mělo za 

úkol slučování trhlin z hlediska k jejich velikostem a vzdálenostem vzhledem k různým 

způsobům zatěžování těchto trhlin. Jako základními údaji bude tvar, velikost, vzdálenost a 

pozice trhlin vzhledem k sobě navzájem.  

Možností je zde také sledování napěťového stavu mezi blízkými vrcholy trhlin (nebo 

mikrotrhlin) opět pro různé konfigurace, způsoby zatížení atd. Byl zkoumán nárůst napětí se 

zvětšující se velikostí trhlin, otázkou je, kdy je tento nárůst dostačující ke sloučení takovýchto 

trhlin, což je jeden z námětů pro další výzkum. 
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CONCLUSIONS 

 

In presented Ph.D. thesis the methodology was proposed for solution problems of mutual 

influence semicircular and semielliptical surface cracks in their neighborhood using finite 

element method (FEM). 

During cracks creation the algorithms were developed, which are very useful tool and can be 

further used for the evaluation of surface cracks problem for other types of tasks, which occur 

variously oriented surface cracks, because cracks can be arbitrarily placed on the surface of 

the body and arbitrarily rotated around both axis, which allows to model problems of cracks, 

that are relevant for practical applications. 

Using the algorithms we are able to calculate both the stress intensity factor by mentioned 

three methods and also there is performed a calculation of J-integral along the observed crack 

front.  

At work, tasks were solved using both linear elastic material. For chosen calculations was also 

used elastic plastic material model and it was observed the increase in plastic strain at the 

crack front. 

In this work there are followed two areas of interests of mutual influence of semicircular or 

semielliptical surface cracks each other. Firstly there is monitored the influence of affecting 

cracks on the growth of selected fracture parameters. The second area of interest is the 

observation of stress field between close crack tips in the order of the grain size of the 

material. 

Important question in the numerical solution of the problem was to determine the applicability 

of the calculations in terms of accuracy, therefore it was necessary for each  problem to make 

test calculations and to draw conclusions, in order to calculations could be taken as 

sufficiently accurate. 

 

Fracture parameters calculations 

Firstly, it was performed a calculation on the example of a circular crack in imaginary endless 

body, for which is known an exact solution. In the described example, numerical calculations 

of fracture parameters were tuned. The aim was to achieve a minimum deviation by correct 
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selection of nodes ahead of the crack front, to evaluate selected fracture parameters with 

sufficient accuracy. 

Then it was observed the K course along the elliptical crack front, with the change of minor 

axle’s size, in order to monitor the effect of the change in shape of the crack in the course K 

along the observed crack front. 

Subsequently, the influence of cracks at each other was investigated. Firstly, inside circular 

cracks in an infinite body was solved. 

In following chapters there are discussed semielliptical and semicircular surface cracks 

calculations and monitored fracture parameters growth in their courses for various mutual 

configurations of two horizontal cracks. 

Growth levels or contour lines around the crack tip A on the surface of the monitored crack 

were determined, so this indicates us the curves of the same growth of J-integral for various 

positions of auxiliary horizontal surface crack. This was done both for the semicircular as well 

as for semielliptical surface cracks. Interesting results can be obtained if the cracks overlap in 

the stress flow direction. Similar calculations were performed and course of J-integral along 

the observed crack front were monitored. 

Subsequently, a calculations two semicircular surface cracks were performed for cracks 

loaded by the maximum shear stress in the plane of cracks facial surfaces. A study was 

performed, how this state of stress change the shape of 3D facial surfaces and crack front of 

semicircular surface cracks, and how this state of stress reflected on the stress intensity factor 

course for the different modes and how will look like course for J-integral along the crack 

front of observed crack. 

Subsequently, a study was performed of elastic plastic solution for the selected configuration 

of two surface cracks. 

These calculations give us an idea of the fracture parameters course along the crack front of 

surface cracks and fracture parameters growth in case of occurrence two surface cracks in 

their vicinity. 
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Calculation of state of stress between close crack tips  

The following calculations were focused on the problems of solving the state of stress 

between close crack tips of semielliptical and semicircular surface cracks. 

For these calculations cracks were considered of grain size of the material and their multiples 

and bridge between them of grain size. A study was performed in the observation mesh 

quality effect on the state of stress in the bridge between the cracks, so that we can consider 

the results to be sufficiently accurate. It was concluded that stress distribution in the middle of 

the bridge is not too dependent on the mesh refinement.  

In contrast, in the areas on the edges of the bridge near the crack tips on the surface of the 

body we can observed stress gradients, which are very sensitive on the mesh quality. 

Therefore, for the stress evaluation in the bridge can not be objectively evaluated these areas 

at the crack tips. For the evaluation was taken into account stress in the middle of the bridge 

as a decisive factor for virtually cracks connection and have been established conclusions to 

assess sufficient mesh quality. A study was performed for various positions of auxiliary crack 

and observed stress growth in the middle of the bridge. 

In the following calculations was investigated the effect of the size of surface cracks located 

in two adjacent grains of different sizes and were evaluated stress growth in the middle of the 

bridge on the imaginary boundary of grains of the material between these cracks, which 

cracks must overcome in order to be allowed their merging. 

In this area of interest, we get an overview of the stress growth in the bridge between close 

crack tips of semielliptical and semicircular surface cracks for their selected configurations for 

required type of loading. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č.1 – Aplikace lomové mechaniky v úloze valivého kontaktu 

Příloha č.2 – Zdrojové kódy algoritmů 

a) Tvorba základního objemu (tělesa)  

b) Tvorba sledované trhliny 

c) Tvorba pomocné trhliny 

d) Okrajové podmínky 

e) Tvorba sítě 

f) Spuštění výpočtu a výpočet lomových parametrů 

g) Selekce uzlů v můstku mezi trhlinami pro řešení napjatosti 

 

PŘÍLOHA Č.1 - APLIKACE LOMOVÉ MECHANIKY V ÚLOZE 

VALIVÉHO KONTAKTU  

 

Velice zajímavou problematikou, u které lze využít nabytých poznatků a vytvořených 

algoritmů, je zajisté výpočet lomových parametrů v úloze valivého kontaktu. Výhodnou je, že 

v této úloze lze využít poznatky z experimentálních měření provedených na katedře pružnosti 

a pevnosti, kterých se lze dále využít a porovnávat přesnost numerických výpočtů 

s experimentálními výsledky naměřenými na reálném (skutečném) experimentálním vzorku. 

V tomto případě se budeme zabývat pouze jedinou povrchovou půlkruhovou trhlinou 

natočenou v materiálu o úhel (viz obr. 3.3, str. 37), dle naměřených hodnot při 

experimentální zkoušce úlohy valivého kontaktu popsané v [53] a [54]. A u této trhliny 

budeme sledovat průběhy jednotlivých módů faktoru intenzity napětí, které jsou potřebné pro 

vyhodnocení, zdali se bude mít trhlina tendenci šířit, či ne. 

Popis řešené úlohy 

Úloha byla opět parametrizována při využití vytvořených algoritmů pro tvorbu trhliny 

v materiálu a výpočtu lomových parametrů. Lze tedy měnit rozměry trhliny, celého modelu, 

materiálové vlastnosti, zatížení, atd. Dle údajů z experimentu byla nejprve vytvořena 

povrchová půlkruhová trhlina o průměru 1 mm skloněná pod úhlem 5˚ od jízdní plochy, tj. 

=85˚. Síť konečných prvků použitá ve všech výpočtech je uvedena na obr. 1. V tomto 
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případě byla použita volná síť, jelikož výpočty byly provedeny před úplným dokončením 

použitých algoritmů. Na lícních plochách trhliny byla síť dostatečně zjemněna (použito dělení 

a/20, kde a označuje velikost hlavní poloosy). 

 

Obr. 1 Zobrazení zjemněné sítě na lícních plochách trhliny  

Na lícních plochách trhliny byly vytvořeny kontaktní páry, aby nedošlo k prolínání ploch skrz 

sebe vzhledem ke způsobu zatížení tělesa. Simulace odvalování byla řešena formou posouvání 

distribuce povrchového plošného zatížení skrze vhodnou funkci času. Aplikovaný Hertzův 

tlak je znázorněn na obr. 2. Maximální hodnota normálového tlaku byla 1035 MPa a 

poloviční šířka kontaktní plochy 0,77mm. Simulován byl jediný přejezd nad trhlinou (délka 

pojezdu 9,2 mm). 

 

Obr. 2 Hertzův průběh tlaku s pojezdem po povrchu 

Byly řešeny případy odpovídající volnému odvalování (nulový koeficient tření f) a nuceného 

prokluzu 0,75% (z experimentu f=0,42[-]), viz [64]. Cílem zkoušek s nuceným prokluzem 

bylo zmapování fáze iniciace defektů. 
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V numerickém řešení byl uvažován izotropní elastický materiál (pro ocel E=210000MPa, 

µ=0,3[-]). 

Výsledky numerického řešení 

Pro oba případy byl vyhodnocován faktor intenzity napětí pro všechny tři módy zatížení 

trhliny, a to vždy v největší hloubce na čele trhliny. Průběh faktoru intenzity napětí pro 

jednotlivé módy je zřejmý z obr. 3 a 4, kde jsou prezentovány výsledky pro oba řešené 

případy. Z průběhů faktorů intenzity napětí vyplývá, že trhlina ovlivňuje pouze její blízké 

okolí, proto je zvolená velikost pojezdu dostačující. 

Průběh faktoru intenzity napětí  v závislosti na poloze působícího tlaku 

pro valivý kontakt bez prokluzu
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Obr. 3 Grafická závislost jednotlivých módů faktoru intenzity napětí  

v závislosti na poloze působícího Hertzova tlaku pro f=0 [-] 
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Průběh faktoru intenzity napětí  v závislosti na poloze působícího tlaku 

pro valivý kontakt s prokluzem (f=0,42)
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Obr. 4 Grafická závislost jednotlivých módů faktoru intenzity napětí  

v závislosti na poloze působícího Hertzova tlaku pro f=0,42 [-] 

Vyhodnocení  

U valivého kontaktu bez prokluzu při pozici Hertzova tlaku před trhlinou převládá druhý mód 

faktoru intenzity napětí, zatímco u polohy Hertzova tlaku za trhlinou již převládá mód první 

(viz obr. 3). Třetí mód se téměř neprojevuje. Maximální hodnota faktoru intenzity napětí 

odpovídá pojezdu 4,2 mm, tj. 0,4 mm před trhlinou, kde převládá druhý mód. 

U valivého kontaktu s prokluzem při pozici Hertzova tlaku před trhlinou také převládá druhý 

mód faktoru intenzity napětí, zatímco u polohy Hertzova tlaku za trhlinou již převládá mód 

první (viz obr. 4). Třetí mód se téměř neprojevuje. Maximální hodnota faktoru intenzity 

napětí odpovídá pojezdu 4,23 mm, tj. 0,37 mm před trhlinou, kde převládá druhý mód. 

Jak je patrné z grafů, když jeden mód dosahuje maxima, je hodnota druhého módu 

zanedbatelná a naopak, proto není zapotřebí z obou módů vytvářet redukovaný faktor 

intenzity napětí. 

Srovnáme-li oba typy valivého kontaktu, je zřejmé, že nepříznivější vliv působící na trhlinu je 

při valivém kontaktu bez prokluzu, kde hodnoty faktorů intenzity nabývají větších hodnot, 

proto budou mít větší vliv na schopnost šíření dané trhliny. 
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Ze stanovených průběhů faktoru intenzity napětí lze zjistit maximální hodnoty K, které lze 

dále využít k posouzení, zdali se bude mít trhlina tendenci šířit, či ne. Pro uvažovaný případ 

namáhání je vhodné použít pro výpočet ekvivalentního rozkmitu faktoru intenzity napětí 

vztah: 
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Pro uvažovaný materiál R7T nejsou konstanty A a m známy, proto byly použity hodnoty 

z literatury [53] pro ekvivalentní materiál, přesněji m=2,8[-], A=1,89·10
-11

[-]. Modelovaná 

trhlina odpovídá realizovanému experimentu s prokluzem 0,75% pro 40 tisíc cyklů. U delších 

testů již trhlina nepostupovala do větší hloubky. Při použití výše uvedených vztahů a 

uvažování N=60000 cyklů byl predikován přírůstek rozměru trhliny menší než 0,1µm, což 

velmi dobře koresponduje s výsledky experimentální studie [53]. 

 

PŘÍLOHA Č.2 - ZDROJOVÉ KÓDY ALGORITMŮ 

 

a) Tvorba základního objemu (tělesa)  

zakladniobjem.mac 
!tvorba  základního kvádru (objemu) pro vložení půleliptických trhlin na povrchu 

!kvádr lze posunout od počátku do pracovní roviny posunuté o x,y,z souřadnice a pootočené o úhel okolo osy z  

!pozice středu objemu je určena pomocí pracovní roviny (Working Plane-WP) 

!Je nutné, aby základní objem měl číslo 1 

!povrchová plocha musí být přímá a musí mít stejnou polohu jako povrchové plochy trhlin (nutno nastavit) 

finish 

/CLEAR,START    !začátek nového souboru-vymazání původního a otevření nového souboru 

/PSYMB,CS,1     !zobrazení globálního souřadnicového systému 

/PREP7      !otevření „preprocessoru“ 

ET,1,200,7    !typ prvku pro plošnou síť 

ET,2,SOLID186      !typ prvku pro tvorbu sítě objemů 

!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

!PARAMETRY 

!materiálové vlastnosti 
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!elastický model  

MP,EX,1,2.1e5    !modul pružnosti v tahu E=210000MPa   

MP,NUXY,1,0.3    !Poissonovo číslo 0.3[-] 

!elastický model-konec 

!elastoplastický model-potlačen  

!MPTEMP,,,,,,,,   

!MPTEMP,1,0   

!MPDATA,EX,1,,2.1e5   !modul pružnosti v tahu E=210000MPa 

!MPDATA,PRXY,1,,0.3    !Poissonovo číslo 0.3[-] 

!TB,BKIN,1,1,2,1    !bilineární kinematický model zpevnění von Mises 

!TBTEMP,0    !bez zadání teploty 

!TBDATA,,235,1932,,,,  !mez kluzu y =235MPa, tečný modul nastaven na Et =1932MPa 

!elastoplastický model-konec 

!pozice středu kvádru v prostoru pomocí pracovní roviny (working plane-WP) 

x=0     !posun pracovní roviny ve směru osy x 

y=0     !posun pracovní roviny ve směru osy y 

z=0     !posun pracovní roviny ve směru osy z 

uhelnatoceniobjemu=0  !pootočení pracovní roviny okolo osy z o 0 stupňů 

L1=50      !polovina výšky kvádru (výška kvádru je 2*L1) 

L2=100     !polovina šířky kvádru (šířka kvádru je 2*L2) 

L3=80      !polovina hloubky kvádru (hloubka kvádru je 2*L3) 

SIG=20 !MPa    !zatížení tahovým normálovým napětím o hodnotě 20 MPa 

!PARAMETRY KONEC 

!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

!nastavení číslování všech entit od 1 

NUMSTR,NODE,1,   

NUMSTR,ELEM,1,   

NUMSTR,KP,1, 

NUMSTR,LINE,1,   

NUMSTR,AREA,1,   

NUMSTR,VOLU,1,   

WPCSYS,-1,0     !sloučení pracovní roviny s globálním souř. s. 

wpoff,x,y,z     !posun pracovní roviny o x,y,z 

wpro,uhelnatoceniobjemu,,  !rotace pracovní roviny o "uhelnatoceniobjemu" stupňů okolo osy z 

csys,4    !nastavení souř. systému do pracovní roviny 

K,1,-L2,-L1,-L3    !tvorba bodů pro kvádr 

K,2,L2,-L1,-L3 

K,3,L2,L1,-L3 

K,4,-L2,L1,-L3 

K,5,-L2,-L1,0    

K,6,L2,-L1,0 

K,7,L2,L1,0 

K,8,-L2,L1,0 

A,1,5,8,4    !tvorba ploch z bodů 

A,4,1,2,3 

A,5,6,7,8 

A,2,3,7,6, 

A,5,6,7,8 

A,3,4,8,7 

A,2,1,5,6 

VA,1,2,3,4,5,6    !tvorba objemu (kvádru) z ploch 

trhlina1    !vytvoření první (sledované) trhliny připraveným algoritmem 

trhlina2    !vytvoření druhé (pomocné) trhliny připraveným algoritmem 

okrajovepodminky   !okrajové podmínky pro první mód zatěžování 

!tvorbasite    !tvorba sítě kvádru 

!provedenivypoctu   !provedení výpočtu a výpočet lomových parametrů pomocí algoritmu 
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b) Tvorba sledované trhliny 

trhlina1.mac 
/PSYMB,CS,1     !zobrazení globálního souřadnicového s. 

/PREP7      !otevření „preprocessoru“ 

!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

!PARAMETRY 

XTATRHLINA=1   !parametr označující, o kterou trhlinu v pořadí se jedná. Sledovaná=první  

a=20     !velikost hlavní poloosy půlelipsy 

b=20     !velikost vedlejší poloosy půlelipsy 

betadeg=0  !stupňů  !úhel natočení roviny trhliny, viz obr. 3.3, str. 37 

alfadeg=0 !stupňů  !úhel natočení trhliny od vodorovné osy, viz obr. 3.3, str. 37 

!pozice trhliny v prostoru pomocí pracovní roviny  

x=-a-a*0.15     !posunutí pracovní roviny ve směru osy x 

y=-a*0.0    !posunutí pracovní roviny ve směru osy y 

z=0     !posunutí pracovní roviny ve směru osy z 

PI=3.141592654    

pocetdeleni=7     

!pozn. počet dělení je pro jednu polovinu půlelipsy. Máme tedy 14 řezů +jeden (nultý), 

!celkem 15 řezů podél půlelipsy. 

!PARAMETRY KONEC 

!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

!DOPOČTENÉ PARAMETRY PRO TVORBU MODELU 

k=b/a    !poměr hlavní a vedlejší poloosy půlelipsy 

t=0.2*b     !rozměr pro tvorbu tunelu  

beta=PI/180*betadeg   !úhel natočení roviny trhliny v radiánech 

L1=t+0.1*b    !výška kvádru trhliny  

L2=a+t+0.05*b    !šířka kvádru trhliny  

L3=b+t+0.2*b    !hloubka kvádru trhliny  

X1=L3*tan(beta)    !navýšení výšky o X1 kvůli natočení trhliny o úhel  

vyska=L1+x1    !dopočtená výška kvádru trhliny 

sirka=L2    

hloubka=L3    

poobvode=pi*0.5*(a+b+SQRT(2*(a*a+b*b)))/80 !počet prvků po obvodě trhliny-obvod elipsy/80,  

!tj.20 na čtvrtinu elipsy 

MESHTRHLINA=t/3   !velikost prvku pro tvorbu sítě okolo čela trhliny 

MESHOBJEMU=a   !velikost prvku pro tvorbu sítě kvádru trhliny 

P=XTATRHLINA*10000  !parametr pro nastavení začátku číslování všech entit 

!POZN. v případě, že začínáme první trhlinou, začíná číslování od 10000 

!DOPOČTENÉ PARAMETRY KONEC 

!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

!nastavení číslování všech entit 

NUMSTR,NODE,P+1,   

NUMSTR,ELEM,P+1,   

NUMSTR,KP,P, 

NUMSTR,LINE,P+1,   

NUMSTR,AREA,P+1,   

NUMSTR,VOLU,P+1,   

!Tvorba objemů trhliny 

WPCSYS,-1,0     !sloučení pracovní roviny s globálním souř. s. 

wpoff,x,y,z,     !posun pracovní roviny o x,y,z 

wpro,alfadeg,,    !natočení pracovní roviny 

csys,4    !nastavení souř. systému do pracovní roviny 

K,14+P,L2,0,0    !tvorba bodů pro rozříznutí kvádru 

K,15+P,-L2,0,0 

K,16+P,L2,X1,-L3 

K,17+P,-L2,X1,-L3 

K,50+P,0,t,0    !stanovení směru tunelu 

K,1+P,-L2,-L1,-L3   !tvorba bodů pro kvádr 

K,2+P,L2,-L1,-L3 

K,3+P,L2,vyska,-L3 
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K,4+P,-L2,vyska,-L3 

K,5+P,-L2,-L1,0    

K,6+P,L2,-L1,0 

K,7+P,L2,vyska,0 

K,8+P,-L2,vyska,0 

K,9+P,0,0,0    !tvorba bodů pro trhlinu 

K,10+P,a,0,0 

K,12+P,-a,0,0 

K,30+P,a-t,0,0 

K,31+P,-a-t,0,0 

K,32+P,a+t,0,0 

K,33+P,-a+t,0,0 

K,34+P,a/4,0,0 

K,35+P,-a/4,0,0 

L,50+p,9+p    !udání směru tunelu 

LOCAL,12,1,x,y,z,alfadeg,betadeg+90,0,k,1 !lokální s.s. cylindrický elipsovitý 

K,11+P,-a,90,0 

K,36+P,-a+t/k,90,0 

K,37+P,-a-t/k,90,0 

K,38+P,-a/4,90,0 

L,10+P,11+P    !tvorba čáry o délce čtvrtiny elipsy 

L,11+P,12+P  

L,32+P,37+P    

L,37+P,31+P 

L,30+P,36+P    

L,36+P,33+P 

L,34+P,38+P    

L,38+P,35+P 

LSTR,p+31,p+12     !tvorba přímých čar 

LSTR,p+32,p+10    

LSTR,p+10,p+30   

LSTR,p+12,p+33   

LSTR,p+33,p+35   

LSTR,p+30,p+34   

LSTR,p+35,p+9   

LSTR,p+34,p+9   

LSTR,p+9,p+38   

LSTR,p+38,p+36   

LSTR,p+36,p+11   

LSTR,p+11,p+37   

AL,P+10,p+21,p+5,p+3   !tvorba ploch z čar 

AL,P+13,p+20,p+3,p+7 

AL,P+9,p+14,p+7,p+19  

AL,P+16,p+18,p+9 

AL,P+11,p+21,p+4,p+2 

AL,P+12,p+20,p+2,p+6 

AL,P+8,p+15,p+19,p+6  

AL,P+17,p+18,p+8 

VDRAG,p+1,,,,,,p+1    !vytvoření objemů  

VDRAG,p+2,,,,,,p+1    

VDRAG,p+5,,,,,,p+1    

VDRAG,p+6,,,,,,p+1    

VDRAG,p+7,,,,,,p+1    

VDRAG,p+3,,,,,,p+1    

VDRAG,p+4,,,,,,p+1    

VDRAG,p+8,,,,,,p+1    

NUMMRG,ALL,,,,LOW  !“merge items“ 

!!!SPODNÍ ČELNÍ PLOCHA 

VSEL,U,,,all 

ASEL,U,,,all   
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LSEL,U,,,all 

WPCSYS,-1,0     !sloučení pracovní roviny s globálním souř. s. 

wpoff,x,y,z,     !posun pracovní roviny o x,y,z 

wpro,alfadeg,,    !natočení pracovní roviny 

csys,4    !nastavení souř. systému do pracovní roviny 

k,51+p,0,-t,0    !stanovení směru tunelu 

L,51+p,9+p    !pomocná čára pro stanovení směru tunelu 

K,60+P,a-t,0,0 

K,63+P,-a+t,0,0 

K,64+P,a/4,0,0 

K,65+P,-a/4,0,0 

LOCAL,12,1,x,y,z,alfadeg,betadeg+90,0,k,1 !lokální s.s. cylindrický elipsovitý 

K,52+P,0,0,0 

k,66+P,-a+t/k,90,0 

K,68+P,-a/4,90,0 

L,60+P,66+P    !tvorba čáry o délce čtvrtiny elipsy 

L,66+P,63+P 

L,64+P,68+P    

L,68+P,65+P 

LSTR,p+10,p+60     !tvorba přímých čar 

LSTR,p+12,p+63   

LSTR,p+63,p+65   

LSTR,p+60,p+64   

LSTR,p+65,p+52   

LSTR,p+64,p+52   

LSTR,p+52,p+68   

LSTR,p+68,p+66   

LSTR,p+66,p+11   

AL,P+52,p+58,p+43   !tvorba ploch 

AL,P+58,p+53,p+42 

AL,P+43,p+50,p+59,p+37 

AL,P+59,p+42,p+51,p+36 

ALLSEL,ALL   

AL,P+3,p+60,p+37,p+47 

AL,P+44,p+2,p+60,36+p 

FLST,2,8,5,ORDE,8     !vysunutí spodní plochy trhliny 

FITEM,2,p+1    

FITEM,2,p+5    

FITEM,2,p+17    

FITEM,2,p+21    

FITEM,2,p+26    

FITEM,2,-(p+27)   

FITEM,2,p+31    

FITEM,2,p+36    

VDRAG,P51X,,,,,,p+31    

!KONEC TVORBY TUNELU 

LSTR,32+P,14+P    !čáry pro tvorbu plochy v rovině čela trhliny 

LSTR,14+P,16+P 

LSTR,16+P,17+P 

LSTR,17+P,15+P 

LSTR,15+P,31+P 

AL,P+102,P+103,P+101,P+4,P+5,P+105,P+104 !tvorba plochy v rovině čela trhliny 

LSTR,P+15,p+8      !tvorba hraničních čar nad čelem trhliny 

LSTR,p+8,p+4   

LSTR,p+4,p+17   

LSTR,p+4,p+3   

LSTR,p+8,p+7   

LSTR,p+7,p+3   

LSTR,p+3,p+16   

LSTR,p+7,p+14   
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AL,P+106,P+107,P+108,P+104 !tvorba ploch pro tvorbu horního objemu 

AL,P+113,P+111,P+112,P+102 

AL,P+103,P+108,P+112,P+109 

AL,P+109,P+111,P+107,P+110 

FLST,2,15,4     !tvorba povrchové plochy pro tvorbu horního objemu nad čelem trhliny 

FITEM,2,P+105    

FITEM,2,P+106    

FITEM,2,P+110    

FITEM,2,P+113    

FITEM,2,P+101    

FITEM,2,P+39    

FITEM,2,P+38    

FITEM,2,P+46    

FITEM,2,P+61    

FITEM,2,P+76    

FITEM,2,P+70    

FITEM,2,P+65    

FITEM,2,P+30    

FITEM,2,P+22    

FITEM,2,P+23    

AL,P51X  

 ASEL,S,,,p+76     !výběr ploch pro tvorbu horního objemu nad čelem trhliny 

ASEL,A,,,p+23  

ASEL,A,,,p+28  

ASEL,A,,,p+33  

ASEL,A,,,p+46  

ASEL,A,,,p+42  

ASEL,A,,,p+38  

ASEL,A,,,p+18  

ASEL,A,,,p+12  

ASEL,A,,,p+13  

ASEL,A,,,p+22  

ASEL,A,,,p+72  

ASEL,A,,,p+73  

ASEL,A,,,p+75  

ASEL,A,,,p+74  

ASEL,A,,,p+71  

va,all    !tvorba horního objemu nad čelem trhliny 

allsel,all    

!tvorba spodního objemu 

LSTR,p+15,p+5      !tvorba čar pro tvorbu dolního objemu  

LSTR,p+5,p+1   

LSTR,p+1,p+17   

LSTR,p+14,p+6   

LSTR,p+6,p+2   

LSTR,p+2,p+16   

LSTR,p+2,p+1   

LSTR,p+5,p+6  

AL,P+104,p+114,p+116,p+115   !tvorba ploch pro tvorbu dolního objemu  

AL,P+119,p+102,p+117,p+118 

AL,P+103,p+116,p+120,p+119 

AL,P+121,p+115,p+120,p+118 

FLST,2,15,4     !tvorba povrchové plochy pro tvorbu dolního objemu pod čelem trhliny 

FITEM,2,p+114    

FITEM,2,p+121    

FITEM,2,p+117    

FITEM,2,p+101    

FITEM,2,p+77    

FITEM,2,p+75    

FITEM,2,p+100    
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FITEM,2,p+97    

FITEM,2,p+89    

FITEM,2,p+81    

FITEM,2,p+90    

FITEM,2,p+98    

FITEM,2,p+63    

FITEM,2,p+66    

FITEM,2,p+105    

AL,P51X   

ASEL,S,,,p+80     !výběr ploch pro tvorbu dolního objemu pod čelem trhliny 

ASEL,A,,,p+47  

ASEL,A,,,p+68  

ASEL,A,,,p+62  

ASEL,A,,,p+55  

ASEL,A,,,p+65  

ASEL,A,,,p+58  

ASEL,A,,,p+70  

ASEL,A,,,p+51  

ASEL,A,,,p+78  

ASEL,A,,,p+77  

ASEL,A,,,p+79  

ASEL,A,,,p+81  

ASEL,A,,,p+71  

ASEL,A,,,p+45  

ASEL,A,,,p+50  

va,all      !tvorba dolního objemu pod čelem trhliny 

allsel,all    

!!!rozřezání objemů okolo čela trhliny zvoleným počtem řezů 

VSEL,S,,,p+10     !výběr objemů pro rozřezání okolo čela trhliny 

VSEL,A,,,p+16  

VSEL,A,,,p+3  

VSEL,A,,,p+4  

VSEL,A,,,p+1  

VSEL,A,,,p+9  

VSEL,A,,,p+15  

VSEL,A,,,p+2  

LOCAL,12,1,x,y,z,alfadeg,betadeg+90,0,k,1 !lokální s.s. cylindrický elipsovitý 

K,70+P,a,0,0    !tvorba bodů pro rozřezání objemů čela trhliny 

K,71+P,-a,90,0 

K,72+P,-a,0,0 

L,70+P,71+P    !tvorba čtvrtiny elipsy pro rozřezání objemů čela trhliny 

L,71+P,72+P  

!nastavení počátku číslování vybraných entit 

NUMSTR,KP,P+1000, 

NUMSTR,LINE,P+1001,   

NUMSTR,AREA,P+1001,   

NUMSTR,VOLU,P+1001,   

!rozříznutí čar podél čela trhliny 

*DO,m,1,pocetdeleni-1 

LWPL,-1,P+122,m/pocetdeleni    

VSBW,all 

*ENDDO 

*DO,n,1,pocetdeleni-1 

LWPL,-1,P+123,n/pocetdeleni    

VSBW,all 

*ENDDO 

!rozříznutí objemů okolo čela trhliny pomocí pracovní roviny kolmo na půlelipsu 

*DO,m,1,pocetdeleni+1 

LWPL,-1,P+122,(m-1)/pocetdeleni   

!první čtvrtina půlelipsy 
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!rozříznutí čar ve směru normály na lícních plochách trhliny pro výpočet KCALC, 

!tj. definici cesty pomocí 5 bodů 

CSWPLA,17,0,1,1,   !vytvoření lokálního souř. s. v pracovní rovině 

csys,17 

LSEL,S,LOC,X,1     !výběr čar pro příkaz PPATH dle lokace u lokálního souř. s. 

LSEL,S,LOC,X,0,t   

LSEL,R,LOC,Y,0   

LSEL,R,LOC,Z,0   

LDIV,all,,,2,0      !rozříznutí čar na dvě s původní modifikací 

allsel,all 

*ENDDO 

*DO,n,1,pocetdeleni 

LWPL,-1,P+123,n/pocetdeleni  

!druhá čtvrtina půlelipsy 

!rozříznutí čar ve směru normály na lícních plochách trhliny pro výpočet KCALC, 

!tj. definici cesty pomocí 5 bodů 

CSWPLA,17,0,1,1,   !vytvoření lokálního souř. s. v pracovní rovině 

csys,17 

LSEL,S,LOC,X,1     !výběr čar pro příkaz PPATH dle lokace u lokálního souř. s. 

LSEL,S,LOC,X,0,t   

LSEL,R,LOC,Y,0   

LSEL,R,LOC,Z,0   

LDIV,all,,,2,0      !rozříznutí čar na dvě s původní modifikací 

allsel,all 

*ENDDO 

!Tvorba sítě u objemů okolo čela trhliny 

esize,meshtrhlina 

ASEL,S,,,p+11     !vybereme plochy  

asel,a,,,p+16 

asel,a,,,p+44 

asel,a,,,p+67 

KSCON,11+p,t/6,1,4,0.75   !zjemnění sítě okolo bodu 11+p příkazem KSCON  

!pro tvorbu singulárních elementů 

AMESH,p+11,p+44, 

esize,meshtrhlina 

amesh, 67+p,16+p 

allsel,all 

csys,12 

LSEL,S,LOC,X,a-0.01,a+0.01   !výběr čar čela trhliny 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000   

ASLL,S      !výběr ploch náležící čarám 

VSLA,S      !výběr objemů náležící plochám 

esize,poobvode    !nastavení počtu prvků po obvodě čela trhliny  

CM,_Y,VOLU      !"sweepovaná" síť okolo čela trhliny 

VSEL,,,,all  

CM,_Y1,VOLU  

CHKMSH,'VOLU'    

CMSEL,S,_Y   

VSWEEP,_Y1   

CMDELE,_Y    

CMDELE,_Y1   

CMDELE,_Y2     

allsel,all 

VSEL,S,,,p+13     !výběr objemů na lícních plochách 

VSEL,A,,,p+6  

VSEL,A,,,p+5  

VSEL,A,,,p+14  

CM,_Y,VOLU      !tvorba sítě těchto objemů 

VSEL,,,,all 
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CM,_Y1,VOLU  

CHKMSH,'VOLU'    

CMSEL,S,_Y   

VSWEEP,_Y1   

CMDELE,_Y    

CMDELE,_Y1   

CMDELE,_Y2   

allsel,all 

VSEL,S,,,p+8     !výběr objemů okolo středu půlelipsy 

VSEL,A,,,p+7  

VSEL,A,,,p+11  

VSEL,A,,,p+12  

MSHAPE,1,3D     !tvorba sítě těchto objemů 

MSHKEY,0 

CM,_Y,VOLU      

VSEL,,,,all 

CM,_Y1,VOLU  

CHKMSH,'VOLU'    

CMSEL,S,_Y   

VMESH,_Y1    

CMDELE,_Y    

CMDELE,_Y1   

CMDELE,_Y2   

allsel,all 

esize,MESHOBJEMU 

!vytvořena síť v tunelu okolo čela trhliny a v objemu u lícních ploch trhliny 

!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

!odečtení pomocného objemu od objemu základního kvádru  

NUMSTR,AREA,P+3001,    !nastavení počátku číslování vybraných entit  

NUMSTR,VOLU,P+3001,   

WPCSYS,-1,0     !sloučení pracovní roviny s globálním souř. s. 

wpoff,x,y,z,     !posunutí pracovní roviny o x,y,z 

wpro,alfaDEG,,    !natočení pracovní roviny 

csys,4    !nastavení souř. systému do pracovní roviny 

K,3001+P,-L2,-L1,-L3  !tvorba bodů pro pomocný objem, který bude odečten 

K,3002+P,L2,-L1,-L3 

K,3003+P,L2,vyska,-L3 

K,3004+P,-L2,vyska,-L3 

K,3005+P,-L2,-L1,0    

K,3006+P,L2,-L1,0 

K,3007+P,L2,vyska,0 

K,3008+P,-L2,vyska,0 

A,3001+P,3005+P,3008+P,3004+P !tvorba ploch z bodů pro tvorbu pomocného objemu 

A,3004+P,3001+P,3002+P,3003+P 

A,3005+P,3006+P,3007+P,3008+P 

A,3002+P,3003+P,3007+P,3006+P, 

A,3005+P,3006+P,3007+P,3008+P 

A,3003+P,3004+P,3008+P,3007+P 

A,3002+P,3001+P,3005+P,3006+P 

VA,3001+P,3002+P,3003+P,3004+P,3005+P,3006+P !tvorba pomocného objemu 

NUMSTR,AREA,P+1,    !nastavení počátku číslování vybraných entit 

NUMSTR,VOLU,P+1,  

VSBV,1,3001+P     !odečtení pomocného objemu od základního kvádru 

!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

VGLUE,P+17,P+1   !slepení základního kvádru a objemu s trhlinou 

NUMSTR,VOLU,p+2   !číslování nastaveno od 2, abychom mohli nastavit  

!základní objem na původní č.1 

vglue,P+18,P+2      !slepení základního kvádru a dolního objemu trhliny 

NUMCMP,VOLU    !“compress numbers“-nastavení objemu základního kvádru na číslo 1 
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c) Tvorba pomocné trhliny 

trhlina2.mac 
/PSYMB,CS,1     !zobrazení globálního souř. s. 

/PREP7      !otevření „preprocessoru“ 

!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

!PARAMETRY 

XTATRHLINA=2   !parametr označující, o kterou trhlinu v pořadí se jedná  

!(1=PRVNÍ, 2=DRUHÁ,ATD.)  

aP=20    !velikost hlavní poloosy půlelipsy 

bP=20    !velikost vedlejší poloosy půlelipsy 

betadegP=0  !stupňů  !úhel natočení roviny trhliny, viz obr. 3.3, str. 37 

alfadegP=0 !stupňů  !úhel natočení trhliny od vodorovné osy, viz obr. 3.3, str. 37 

!pozice trhliny v prostoru pomocí pracovní roviny 

xP=a+aP*0.15     !posunutí pracovní roviny ve směru osy x 

yP=aP*0.0    !posunutí pracovní roviny ve směru osy y 

zP=0     !posunutí pracovní roviny ve směru osy z 

!PARAMETRY KONEC 

!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

!YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

!DOPOČTENÉ PARAMETRY PRO TVORBU MODELU 

kP=bP/aP    !poměr hlavní a vedlejší poloosy půlelipsy 

betaP=PI/180*betadegP  !úhel natočení roviny trhliny v radiánech 

L1P=0.1*aP    !výška kvádru trhliny 

L2P=1.02*aP    !šířka kvádru trhliny 

L3P=1.1*bP    !hloubka kvádru trhliny 

X1P=L3P*tan(betaP)   !navýšení výšky o X1 kvůli natočení trhliny o 

vyskaP=L1P+X1P   !dopočtená výška kvádru trhliny 

sirkaP=L2P 

hloubkaP=L3P 

meshtrhlinaP=aP/10   !velikost prvku pro tvorbu sítě okolo čela trhliny 

meshtrhlina2P=aP/10 

P=XTATRHLINA*10000  !parametr pro nastavení začátku číslování zvolených entit 

!POZN. v případě, že začínáme první trhlinou, začíná číslování od 10000, 

!pro druhou trhlinu od 20000, třetí 30000,atd. 

!DOPOČTENÉ PARAMETRY KONEC 

!YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

!nastavení číslování všech entit 

NUMSTR,NODE,P+1,   

NUMSTR,ELEM,P+1,   

NUMSTR,KP,P, 

NUMSTR,LINE,P+1,   

NUMSTR,AREA,P+1,   

NUMSTR,VOLU,P+1,   

!Tvorba objemů trhliny 

WPCSYS,-1,0     !sloučení pracovní roviny s globálním souř. s. 

wpoff,xP,yP,zP,     !posun pracovní roviny o x,y,z 

wpro,alfadegP,,    !natočení pracovní roviny 

csys,4    !nastavení souř. systému do pracovní roviny 

K,1+P,-L2P,-L1P,-L3P  !tvorba bodů pro kvádr 

K,2+P,L2P,-L1P,-L3P 

K,3+P,L2P,vyskaP,-L3P 

K,4+P,-L2P,vyskaP,-L3P 

K,5+P,-L2P,-L1P,0    

K,6+P,L2P,-L1P,0 

K,7+P,L2P,vyskaP,0 

K,8+P,-L2P,vyskaP,0 

K,9+P,0,0,0    !tvorba bodů pro trhlinu 

K,10+P,aP,0,0 

K,12+P,-aP,0,0 

K,13+P,0,0,0 
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LSTR,12+P,9+P 

LSTR,9+P,10+P 

LSTR,12+P,13+P 

LSTR,13+P,10+P 

LOCAL,12,1,xP,yP,zP,alfadegP,betadegP+90,0,kP,1 !lokální s.s. cylindrický elipsovitý 

K,11+P,-aP,90,0 

L,10+P,11+P    !tvorba čtvrtiny elipsy 

L,11+P,12+P  

CSYS,4    !nastavení souř. s. do pracovní roviny 

K,14+P,L2P,0,0    !tvorba bodů pro rozříznutí kvádru 

K,15+P,-L2P,0,0 

K,16+P,L2P,X1P,-L3P 

K,17+P,-L2P,X1P,-L3P 

LSTR,10+P,14+P    !hraniční čáry kvádru  

LSTR,14+P,16+P 

LSTR,16+P,17+P 

LSTR,17+P,15+P 

LSTR,15+P,12+P 

AL,7+P,8+P,9+P,10+P,11+P,6+P,5+P  !tvorba ploch z čar 

AL,6+P,5+P,2+P,1+P    

AL,6+P,5+P,4+P,3+P    

A,14+P,16+P,3+P,7+P  !tvorba ploch z bodů 

A,3+P,7+P,8+P,4+P 

A,8+P,4+P,17+P,15+P 

A,4+P,17+P,16+P,3+P 

A,14+P,16+P,2+P,6+P 

A,2+P,6+P,5+P,1+P 

A,5+P,1+P,17+P,15+P 

A,17+P,1+P,2+P,16+P 

AL,11+P,27+P,23+P,22+P,7+P,4+P,3+P !tvorba předních ploch 

AL,11+P,19+P,15+P,14+P,7+P,2+P,1+P 

VA,13+P,4+P,5+P,6+P,7+P,1+P,2+P      !tvorba objemů s trhlinou 

VA,3+P,1+P,12+P,8+P,9+P,10+P,11+P  

!Tvorba objemů trhliny konec 

!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

!odečtení pomocného objemu od objemu základního kvádru  

K,21+P,-L2P,-L1P,-L3P  !tvorba bodů pro pomocný objem, který bude odečten 

K,22+P,L2P,-L1P,-L3P 

K,23+P,L2P,vyskaP,-L3P 

K,24+P,-L2P,vyskaP,-L3P 

K,25+P,-L2P,-L1P,0    

K,26+P,L2P,-L1P,0 

K,27+P,L2P,vyskaP,0 

K,28+P,-L2P,vyskaP,0 

A,21+P,25+P,28+P,24+P  !tvorba ploch z bodů pro tvorbu pomocného objemu 

A,24+P,21+P,22+P,23+P 

A,25+P,26+P,27+P,28+P 

A,22+P,23+P,27+P,26+P, 

A,25+P,26+P,27+P,28+P 

A,23+P,24+P,28+P,27+P 

A,22+P,21+P,25+P,26+P 

VA,14+P,15+P,16+P,17+P,18+P,19+P !tvorba pomocného objemu 

VSBV, 1,3+P      !odečtení pomocného objemu od základního kvádru 

!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

VGLUE,P+4,P+1    !slepení objemu základního kvádru a objemů trhliny 

NUMSTR,VOLU,1,    !nastavení hodnoty číslování objemů od 1 

vglue,P+3,P+2    !slepení objemu základního kvádru a objemů trhliny 

!tvorba sítě lícních ploch pomocné trhliny 

LSEL,S,,,p+6     !vybereme čáru poloviny čela trhliny 

FLST,5,1,4,ORDE,1    
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FITEM,5,p+6    

CM,_Y,LINE   

LSEL,,,,P51X  

CM,_Y1,LINE  

CMSEL,,_Y    

LESIZE,_Y1,,,60,0.1,,,,1   !nastaveno dělení na 60 ks s poměrem 0.1 

LSEL,S,,,p+1     !vybereme čáru na povrchu k čelu trhliny 

FLST,5,1,4,ORDE,1    

FITEM,5,p+1    

CM,_Y,LINE   

LSEL,,,,P51X  

CM,_Y1,LINE  

CMSEL,,_Y    

LESIZE,_Y1,,,40,10,,,,1   !nastaveno dělení na 40 ks s poměrem 10 

LSEL,S,,,p+3     !vybereme čáru na povrchu k čelu trhliny 

FLST,5,1,4,ORDE,1    

FITEM,5,p+3    

CM,_Y,LINE   

LSEL,,,,P51X  

CM,_Y1,LINE  

CMSEL,,_Y      

LESIZE,_Y1,,,40,10,,,,1   !nastaveno dělení na 40 ks s poměrem 10 

allsel,all 

AESIZE,ALL,meshtrhlinaP,   

MSHAPE,1,2D  

MSHKEY,0 

AMESH,3+P  

AMESH,2+P 

AESIZE,ALL,meshtrhlina2P  

TYPE,2    

ESIZE,meshtrhlina2P,0,  

MSHAPE,1,3D  

!tvorba sítě lícních ploch pomocné trhliny-konec 

 

d) Okrajové podmínky  

okrajovepodminky.mac 
!pomocné makro pro okrajové podmínky pro první mód zatěžování 

!je nutno zkontrolovat čísla ploch, není parametrizováno! 

SFA,5,1,PRES,-sig    !zadání záporného tlaku, tj. tahového normálového napětí 

DA,6,UY,     !odebrání posuvu ve směru osy y na protější ploše 

DA,4,UX,     !odebrání posuvu ve směru osy x na dané ploše 

DA,1,UX,    !odebrání posuvu ve směru osy x na dané ploše 

DA,2,uz     !odebrání posuvu na zadní ploše kvádru 

csys,0       !nastavení globálního s. s. 

ASEL,S,LOC,Z,0,10000   

DA,all,SYMM   !symetrická okrajová podmínka na předních plochách s trhlinami  

!pro eliptické (vnitřní) trhliny 

allsel,all 

 

e) Tvorba sítě 

tvorbasite.mac 
!pomocné makro pro tvorbu sítě modelu 

!je nutno zkontrolovat čísla použitých bodů a ploch, není parametrizováno! 

el=a/3     !velikost prvku pro tvorbu sítě objemů okolo trhliny 

FLST,5,1,3,ORDE,1    

FITEM,5,20012    

CM,_Y,KP 

KSEL,,,,P51X  

CM,_Y1,KP    
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CMSEL,S,_Y   

CMSEL,S,_Y1  

KESIZE,ALL,0.2   

CMSEL,S,_Y   

CMDELE,_Y1   

CMDELE,_Y    

FLST,5,1,3,ORDE,1    

FITEM,5,20015    

CM,_Y,KP 

KSEL,,,,P51X  

CM,_Y1,KP    

CMSEL,S,_Y   

CMSEL,S,_Y1  

KESIZE,ALL,0.5   

CMSEL,S,_Y   

CMDELE,_Y1   

CMDELE,_Y    

FLST,5,1,3,ORDE,1    

FITEM,5,10014    

CM,_Y,KP 

KSEL,,,,P51X  

CM,_Y1,KP    

CMSEL,S,_Y   

CMSEL,S,_Y1  

KESIZE,ALL,0.5   

CMSEL,S,_Y   

CMDELE,_Y1   

CMDELE,_Y    

AESIZE,all,el,  

CM,_Y,AREA   

ASEL,,,,5  

CM,_Y1,AREA  

CHKMSH,'AREA'    

CMSEL,S,_Y   

AMESH,_Y1    

CMDELE,_Y    

CMDELE,_Y1   

CMDELE,_Y2   

CM,_Y,AREA   

ASEL,,,,2  

CM,_Y1,AREA  

CHKMSH,'AREA'    

CMSEL,S,_Y   

AMESH,_Y1    

CMDELE,_Y    

CMDELE,_Y1   

CMDELE,_Y2   

CM,_Y,AREA   

ASEL,,,,1  

CM,_Y1,AREA  

CHKMSH,'AREA'    

CMSEL,S,_Y   

AMESH,_Y1    

CMDELE,_Y    

CMDELE,_Y1   

CMDELE,_Y2   

CM,_Y,AREA   

ASEL,,,,4  

CM,_Y1,AREA  

CHKMSH,'AREA'    
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CMSEL,S,_Y   

AMESH,_Y1    

CMDELE,_Y    

CMDELE,_Y1   

CMDELE,_Y2   

CM,_Y,AREA   

ASEL,,,,6  

CM,_Y1,AREA  

CHKMSH,'AREA'    

CMSEL,S,_Y   

AMESH,_Y1    

CMDELE,_Y    

CMDELE,_Y1   

CMDELE,_Y2   

ESIZE,el,0,  

CM,_Y,VOLU   

VSEL,,,,all  

CM,_Y1,VOLU  

CHKMSH,'VOLU'    

CMSEL,S,_Y   

VMESH,_Y2    

CMDELE,_Y    

CMDELE,_Y1   

CMDELE,_Y2   

 

f) Spuštění výpočtu a výpočet lomových parametrů 

provedenivypoctu.mac 
!před výpočtem nutno spustit makro "zakladniobjem.mac", vytvořit trhliny, okrajové podmínky, síť 

!výsledky jsou uloženy ve zvoleném názvu souboru "lomoveparametry.txt" 

!Nutno zvolit typ úlohy-lineární/nelineární výpočet, RN nebo RD u každého typu výpočtu 

!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

!PARAMETRY 

GS=210000/(2*(1+0.3))  !modul pružnosti ve smyku 

!KONSTANTAK=3-4*0.3  !konstanta lin. extrapolace pro stav rovinné deformace (RD) 

KONSTANTAK=(3-0.3)/(1+0.3) !konstanta lin. extrapolace pro stav rovinné napjatosti (RN) 

!PARAMETRY KONEC 

XTATRHLINA=1   !parametr označující, o kterou trhlinu v pořadí se jedná. Sledovaná=první  

P=XTATRHLINA*10000  !parametr pro nastavení začátku číslování všech entit 

!nastavení číslování všech entit 

NUMSTR,NODE,P+1,   

NUMSTR,ELEM,P+1,   

NUMSTR,KP,P, 

NUMSTR,LINE,P+1,   

NUMSTR,AREA,P+1,   

NUMSTR,VOLU,P+1,   

FINI 

/SOLU 

!nastavení pro elastoplastický výpočet (potlačeno !) 

!ANTYPE,0 

!NLGEOM,1    !nastavení nelineárního výpočtu 

!NSUBST,20,100,10    !počet „substepů“ 20, max. 100, min 10 

!TIME,1      !konečný čas =1 

!nastavení pro elastoplastický výpočet-konec 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

!VÝPOČET K A J-INTEGRÁLU POMOCÍ CINT 

CON1=2.1E5      !konstanta pro výpočet K z J-integrálu pro RN (rovinnou napjatost)  

!CON1=2.1E5/(1-(0.3*0.3))  !konstanta pro výpočet K z J-integrálu pro RD (rovinnou deformaci) 

LOCAL,12,1,x,y,z,betadeg,alfadeg+90,0,k,1 !lokální s.s. cylindrický elipsovitý 

csys,12     !vybrán lokální s. s. č.12 pro tvorbu půlelipsy  

LSEL,S,LOC,X,a-0.01,a+0.01   !výběr čar čela trhliny 
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LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000   

NSLL,S,1    !výběr uzlů na čarách čela trhliny 

*GET,pocetuzlu,NODE,0,count  !počet uzlů pro stanovení rozměru vektoru KJ 

CM,CRACKTIP,NODE   !„component manager“-uzly označené jako „cracktip“ 

CINT,NEW,1    !nový výpočet  

CINT,CTNC,CRACKTIP    

CINT,NORM,17,2        !normála osa y      

CINT,NCON,4    !počet obrysů 4 

CINT,SYMM,0       !vypnuta symetrie úlohy čela trhliny 

CINT,LIST       

ALLSEL,ALL 

OUTRES,ALL 

SOLVE 

FINI 

/POST1   

SET,LAST 

pocetuzlu2=2*pocetdeleni+1   !rozměr vektoru pro K a J-integrál 

*DIM,KCJINTEGRAL,ARRAY,pocetuzlu2,1,0,,,  !nadefinování prázdného vektoru  

*DIM,JINTEGRAL,ARRAY,pocetuzlu2,1,0,,,      !nadefinování prázdného vektoru  

!!!PRVNÍ POLOVINA PŮLELIPSY!!!  

*DO,j,1,pocetdeleni+1 

LWPL,-1,P+122,(j-1)/pocetdeleni  !definice pracovní roviny v pozici na čáře čela v normálovém směru 

CSWPLA,17,0,1,1,   !vytvoření lokálního souř. s. v pracovní rovině 

csys,17 

!nejprve vybereme uzel v pracovní rovině (WP) - kořen trhliny 

KSEL,S,LOC,X,0,0.1   

KSEL,R,LOC,Y,0,0.1   

KSEL,R,LOC,Z,0,0.1   

NSLK,S   

*GET,NJ,node,,num,max     !výběr uzlu čela trhliny pomocí „component manager“ 

*GET,JINTEGRAL(j,1),CINT,1,,NJ,,4 !pro výpočet vybrán obrys č.4 

*GET,J1,CINT,1,,NJ,,4   !vybrán obrys č.4 

KJ=SQRT(ABS(J1)*CON1) 

KCJINTEGRAL(j,1)=KJ  !K celkový vypočten z J-integrálu 

allsel,all 

*ENDDO 

!!!DRUHÁ POLOVINA PŮLELIPSY!!! 

*DO,j,1,pocetdeleni 

LWPL,-1,P+123,j/pocetdeleni    

CSWPLA,17,0,1,1,   !vytvoření lokálního souř. s. v pracovní rovině 

csys,17 

KSEL,S,LOC,X,-0.01,0.01   !výběr bodu v počátku pracovní roviny  

KSEL,R,LOC,Y,-0.01,0.01  

KSEL,R,LOC,Z,-0.01,0.01  

NSLK,S     !uzel související s vybraným bodem 

*GET,NJ,node,,num,max     !výběr uzlu čela trhliny pomocí „component manager“ 

*GET,JINTEGRAL(j+pocetdeleni+1,1),CINT,1,,NJ,,4 !pro výpočet vybrán obrys č.4 

*GET,J1,CINT,1,,NJ,,4   !vybrán obrys č.4 

KJ=SQRT(ABS(J1)*CON1) 

KCJINTEGRAL(j+pocetdeleni+1,1)=KJ !K celkový vypočten z J-integrálu 

*ENDDO 

!VÝPOČET K  A J-INTEGRÁLU POMOCÍ CINT-KONEC 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

!K POMOCÍ KCALC 

FINI 

/POST1   

SET,LAST 

!!!PRVNÍ POLOVINA PŮLELIPSY!!! 

*DIM,modK1,ARRAY,2*pocetdeleni+1,1,0,,, !nadefinování prázdného vektoru 
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*DIM,modK2,ARRAY,2*pocetdeleni+1,1,0,,,    

*DIM,modK3,ARRAY,2*pocetdeleni+1,1,0,,,    

 

*DO,m,1,pocetdeleni+1 

LWPL,-1,P+122,(m-1)/pocetdeleni   !definice pracovní roviny v pozici na čáře čela v normálovém směru 

CSWPLA,17,0,1,1,   !vytvoření lokálního souř. s. v pracovní rovině (WP) 

csys,17 

!POSTUP: 

!nejprve vybereme uzel ve WP - kořen trhliny 

!poté musíme vybrat objemy horní poloviny, poté plochy náležící objemům, čáry náležící plochám,  

!body náležící čarám 

!vybereme bod v pozici t/2, tj. odebereme bod v počátku WP  

!vybereme uzel náležící bodu a uložíme jej jako "n2" 

!obdobně provedeme n3 až na změnu výběru čáry a poté vybereme bod v pozici t 

!obdobně n4 a n5 pro spodní objem 

!!!!!!uzel č.1 

KSEL,S,LOC,X,0,0.1   

KSEL,R,LOC,Y,0,0.1   

KSEL,R,LOC,Z,0,0.1   

NSLK,S   

*GET,N1,node,,num,max     !výběr uzlu čela trhliny pomocí „component manager“ 

allsel,all 

!!!!!!uzel č.2 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu  

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám  

LSEL,R,LOC,X,0,t/2    !výběr první čáry pomocí lokace  

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

KSLL,S      !výběr bodů náležících čarám (dva body) 

KSEL,U,LOC,X,0,0.01   !odebrání bodu v počátku WP 

NSLK,S     !uzly náležící bodům  

*GET,N2,node,,num,max    !výběr uzlu č.2 pomocí „component manager“ pro PATH 

allsel,all 

!!!!!!uzel č.3 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu  

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám    

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,X,0,t/2    !odebrání první čáry pomocí pozice  

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

KSLL,S      !výběr bodů náležících čarám (dva body) 

KSEL,U,LOC,X,0,t/2+0.4*t/2  !odebrání bližšího bodu k počátku WP 

NSLK,S     !uzly náležící bodům  

*GET,N3,node,,num,max    !výběr uzlu č.3 pomocí „component manager“ pro PATH 

allsel,all 

!!!!!!uzel č.4 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu  

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám    

LSEL,R,LOC,X,0,t/2    !výběr první čáry u WP pomocí lokace 

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

KSLL,S      !výběr bodů náležících čarám (dva body) 

KSEL,U,LOC,X,0,0.01   !odebrání bodu v počátku WP 

NSLK,S     !uzly náležící bodům   
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*GET,N4,node,,num,max    !výběr uzlu č.4 pomocí „component manager“ pro PATH 

allsel,all 

!!!!!!uzel č.5 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu  

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám  

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace 

LSEL,U,LOC,X,0,t/2    !odebrání první čáry u WP pomocí pozice 

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

KSLL,S      !výběr bodů náležících čarám (dva body) 

KSEL,U,LOC,X,0,t/2+0.4*t/2  !odebrání bližšího bodu k počátku WP 

NSLK,S     !uzly náležící bodům  

*GET,N5,node,,num,max    !výběr uzlu č.5 pomocí „component manager“ pro PATH 

allsel,all 

PATH,cesta,5,0,0,     !tvorba cesty pro výpočet faktoru intenzity napětí  

ppath,1,N1 

ppath,2,N2    

ppath,3,N3    

ppath,4,N4    

ppath,5,N5   

PATH,STAT  

wpro,,,180.000000      !otočení pracovní roviny pro KCALC 

rsys,17     !nutno nastavit výsledkový souř. s. pro výpočet K 

KCALC,1,1,3,0       !RN-1 (RD-0), 1-číslo materiálu , 3 - celý model,  

!1- výpis posuvů v uzlech 

*GET,modK1(m,1),KCALC,,K,1   

*GET,modK2(m,1),KCALC,,K,2   

*GET,modK3(m,1),KCALC,,K,3  

PADEL,ALL       !smaže všechny cesty PATH 

*ENDDO 

!!!DRUHÁ POLOVINA PŮLELIPSY!!! 

!zde je o jeden uzel méně a to o uzel v největší hloubce 90stupňů, který je vypočten v první čtvrtině 

*DO,n,1,pocetdeleni 

LWPL,-1,P+123,n/pocetdeleni   !definice pracovní roviny v pozici na čáře čela v normálovém směru 

CSWPLA,17,0,1,1,   !vytvoření lokálního souř. s. v pracovní rovině 

csys,17 

!!!!!!uzel č.1 

!nejprve vybereme uzel ve WP - kořen trhliny 

KSEL,S,LOC,X,0,0.1   

KSEL,R,LOC,Y,0,0.1   

KSEL,R,LOC,Z,0,0.1   

NSLK,S   

*GET,N1,node,,num,max     !výběr uzlu čela trhliny pomocí „component manager“ 

allsel,all 

!!!!!!uzel č.2 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám   

LSEL,R,LOC,X,0,t/2    !výběr první čáry pomocí lokace  

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

KSLL,S      !výběr bodů náležících čarám (dva body) 

KSEL,U,LOC,X,0,0.01   !odebrání bodu v počátku WP 

NSLK,S     !uzly náležící bodům  

*GET,N2,node,,num,max    !výběr uzlu č.2 pomocí „component manager“ pro PATH 

allsel,all 

!!!!!!uzel č.3 



Ing. Marek Bárta                                 Disertační práce                                    VŠB-TU Ostrava  

143 

 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu  

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám  

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace 

LSEL,U,LOC,X,0,t/2    !odebrání první čáry pomocí pozice  

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

KSLL,S      !výběr bodů náležících čarám (dva body) 

KSEL,U,LOC,X,0,t/2+0.4*t/2  !odebrání bližšího bodu k počátku WP 

NSLK,S     !uzly náležící bodům  

*GET,N3,node,,num,max    !výběr uzlu č.3 pomocí „component manager“ pro PATH 

allsel,all 

!!!!!!uzel č.4 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu  

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám    

LSEL,R,LOC,X,0,t/2    !výběr první čáry u WP pomocí lokace 

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

KSLL,S      !výběr bodů náležících čarám (dva body) 

KSEL,U,LOC,X,0,0.01   !odebrání bodu v počátku WP 

NSLK,S     !uzly náležící bodům  

*GET,N4,node,,num,max    !výběr uzlu č.4 pomocí „component manager“ pro PATH 

allsel,all 

!!!!!!uzel č.5 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu  

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám   

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace 

LSEL,U,LOC,X,0,t/2    !odebrání první čáry u WP pomocí pozice  

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

KSLL,S      !výběr bodů náležících čarám (dva body) 

KSEL,U,LOC,X,0,t/2+0.4*t/2  !odebrání bližšího bodu k počátku WP 

NSLK,S     !uzly náležící bodům  

*GET,N5,node,,num,max    !výběr uzlu č.5 pomocí „component manager“ pro PATH 

allsel,all 

PATH,cesta,5,0,0,     !tvorba cesty pro výpočet faktoru intenzity napětí  

ppath,1,N1 

ppath,2,N2    

ppath,3,N3    

ppath,4,N4    

ppath,5,N5   

PATH,STAT  

wpro,,,180.000000      !otočení pracovní roviny pro KCALC 

rsys,17     !nutno nastavit výsledkový souř. s. pro výpočet K 

KCALC,1,1,3,0       !RN-1 (RD-0), 1-číslo materiálu , 3 - celý model,  

!1- výpis posuvů v uzlech 

*GET,modK1(n+pocetdeleni+1,1),KCALC,,K,1   

*GET,modK2(n+pocetdeleni+1,1),KCALC,,K,2   

*GET,modK3(n+pocetdeleni+1,1),KCALC,,K,3  

PADEL,ALL       !smaže všechny cesty PATH 

*ENDDO 

!K POMOCI KCALC KONEC 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

!K POMOCÍ LINEÁRNÍ EXTRAPOLACE Z POSUVŮ 

allsel,all 
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!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

!!!PRVNÍ POLOVINA PŮLELIPSY!!! 

*DIM,KCLE1,ARRAY,2*pocetdeleni+1,1,0,,, !nadefinování prázdného vektoru 

*DIM,KCLE2,ARRAY,2*pocetdeleni+1,1,0,,,    

*DIM,KCLE3,ARRAY,2*pocetdeleni+1,1,0,,,    

 

*DO,m,1,pocetdeleni+1 

ALLSEL,ALL 

LWPL,-1,P+122,(m-1)/pocetdeleni   !definice pracovní roviny v pozici na čáře čela v normálovém směru 

CSWPLA,17,0,1,1,   !vytvoření lokálního souř. s. v pracovní rovině (WP) 

csys,17 

dsys,17    !souř. s. pro posuvy  

RSYS,17    !výsledkový souř. s. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!HORNÍ POLOVINA 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu  

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám   

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace  

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící bodům 

!nyní odebereme první tři uzly, abychom správně vyhodnotili extrapolaci, viz kap. 4.2 

*GET,NLHCELOTRHLINY,NODE,0,MNLOC,X, 

NSEL,U,LOC,X,0,NLHCELOTRHLINY   !odebrání uzlu na čele trhliny 

*GET,LOKACEUZLUX,NODE,0,MNLOC,X, 

NSEL,U,LOC,X,0,LOKACEUZLUX   !odebrání druhého uzlu s nejmenší vzdáleností x 

*GET,LOKACEUZLUX,NODE,0,MNLOC,X, 

NSEL,U,LOC,X,0,LOKACEUZLUX   !odebrání třetího uzlu s nejmenší vzdáleností x 

!nyní nadefinujeme prvních 7 uzlů-jejich pozici, posuvy 

*GET,NLH1,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 1. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLH1   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLH2,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 2. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLH2   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLH3,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 3. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLH3   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLH4,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 4. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLH4   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLH5,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 5. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLH5   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLH6,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 6. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLH6  !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLH7,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 7. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLH7  !odebrání tohoto uzlu 

!nyní uložíme čísla uzlů dle pozice, nejprve NLHCELOTRHLINY a od NLH1 až po NLH7 

!NLHCELOTRHLINY! 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám    

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLHCELOTRHLINY,NLHCELOTRHLINY+0.01  

!uzel ve vzdálenosti NLHCELOTRHLINY dle pozice  

*GET,NNHCELOTRHLINY,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLHCELOTRHLINY 

*GET,NUHCELOTRHLINY,NODE,NNHCELOTRHLINY,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVHCELOTRHLINY,NODE,NNHCELOTRHLINY,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 
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*GET,NWHCELOTRHLINY,NODE,NNHCELOTRHLINY,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLH1! 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám  

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLH1,NLH1+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLH1 dle pozice   

*GET,NNH1,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLH1 

*GET,NUH1,NODE,NNH1,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVH1,NODE,NNH1,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWH1,NODE,NNH1,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLH2! 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám   

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLH2,NLH2+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLH2 dle pozice 

*GET,NNH2,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLH2 

*GET,NUH2,NODE,NNH2,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVH2,NODE,NNH2,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWH2,NODE,NNH2,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLH3! 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám    

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLH3,NLH3+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLH3 dle pozice 

*GET,NNH3,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLH3 

*GET,NUH3,NODE,NNH3,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVH3,NODE,NNH3,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWH3,NODE,NNH3,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLH4! 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám   

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLH4,NLH4+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLH4 dle pozice  

*GET,NNH4,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLH4 

*GET,NUH4,NODE,NNH4,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVH4,NODE,NNH4,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWH4,NODE,NNH4,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLH5! 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 
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LSLA,S    !čáry náležící plochám    

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLH5,NLH5+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLH5 dle pozice 

*GET,NNH5,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLH5 

*GET,NUH5,NODE,NNH5,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVH5,NODE,NNH5,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWH5,NODE,NNH5,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLH6! 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám  

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLH6,NLH6+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLH6 dle pozice 

*GET,NNH6,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLH6 

*GET,NUH6,NODE,NNH6,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVH6,NODE,NNH6,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWH6,NODE,NNH6,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLH7! 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám    

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLH7,NLH7+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLH7 dle pozice 

*GET,NNH7,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLH7 

*GET,NUH7,NODE,NNH7,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVH7,NODE,NNH7,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWH7,NODE,NNH7,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

  

!Nyní vypočteme K v těchto 7 uzlech 

NKUH1=(NVH1-NVHCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLH1)  

NKUH2=(NVH2-NVHCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLH2) 

NKUH3=(NVH3-NVHCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLH3) 

NKUH4=(NVH4-NVHCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLH4) 

NKUH5=(NVH5-NVHCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLH5) 

NKUH6=(NVH6-NVHCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLH6) 

NKUH7=(NVH7-NVHCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLH7) 

 

!NYNÍ LIN. EXTRAPOLACE (LE) PRO KLE1H 

!SUMA xi 

NLHSUM=NLH1+NLH2+NLH3+NLH4+NLH5+NLH6+NLH7 

!SUMA yi 

NKUHSUM=NKUH1+NKUH2+NKUH3+NKUH4+NKUH5+NKUH6+NKUH7 

!SUMA xi^2 

NLHSUM21=NLH1*NLH1+NLH2*NLH2+NLH3*NLH3 

NLHSUM22=NLH4*NLH4+NLH5*NLH5+NLH6*NLH6+NLH7*NLH7 

NLHSUM2=NLHSUM21+NLHSUM22 

!SUMA xi*yi 

NKUNLH=NKUH1*NLH1+NKUH2*NLH2+NKUH3*NLH3+NKUH4*NLH4 
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NKUNLH2=NKUH5*NLH5+NKUH6*NLH6+NKUH7*NLH7 

NKUNLHSUM=NKUNLH+NKUNLH2 

POCETUZLULE=7   !počet použitých uzlů pro LE 

!VÝPOČET KONSTANTY a0, COŽ JE VÝSLEDNÝ FAKTOR INTENZITY NAPĚTÍ KLEH1 

KLEH1=(NLHSUM2*NKUHSUM-NLHSUM*NKUNLHSUM)/(POCETUZLULE*NLHSUM2-

NLHSUM*NLHSUM)  !Pozn. KLEH1 platí jen pro symetrické úlohy! 

!HORNÍ POLOVINA KONEC 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!DOLNÍ POLOVINA 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám  

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace 

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

!nyní odebereme první tři uzly, abychom správně vyhodnotili extrapolaci, viz kap. 4.2 

*GET,NLDCELOTRHLINY,NODE,0,MNLOC,X, 

NSEL,U,LOC,X,0,NLDCELOTRHLINY   !odebrání uzlu na čele trhliny 

*GET,LOKACEUZLUX,NODE,0,MNLOC,X, 

NSEL,U,LOC,X,0,LOKACEUZLUX   !odebrání druhého uzlu s nejmenší vzdáleností x 

*GET,LOKACEUZLUX,NODE,0,MNLOC,X, 

NSEL,U,LOC,X,0,LOKACEUZLUX   !odebrání třetího uzlu s nejmenší vzdáleností x 

!nyní nadefinujeme prvních 7 uzlů-jejich pozici, posuvy 

*GET,NLD1,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 1. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLD1   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLD2,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 2. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLD2   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLD3,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 3. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLD3   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLD4,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 4. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLD4   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLD5,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 5. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLD5   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLD6,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 6. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLD6  !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLD7,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 7. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLD7  !odebrání tohoto uzlu 

!nyní uložíme čísla uzlů dle pozice, nejprve NLDCELOTRHLINY a od NLD1 až po NLD7 

!NLDCELOTRHLINY! 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám     

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace  

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLDCELOTRHLINY,NLDCELOTRHLINY+0.01  

!uzel ve vzdálenosti NLDCELOTRHLINY dle pozice   

*GET,NNDCELOTRHLINY,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLDCELOTRHLINY 

*GET,NUDCELOTRHLINY,NODE,NNDCELOTRHLINY,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVDCELOTRHLINY,NODE,NNDCELOTRHLINY,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWDCELOTRHLINY,NODE,NNDCELOTRHLINY,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLD1! 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám    

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   
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LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLD1,NLD1+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLD1 dle pozice 

*GET,NND1,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLD1 

*GET,NUD1,NODE,NND1,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVD1,NODE,NND1,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWD1,NODE,NND1,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLD2! 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám    

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace  

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLD2,NLD2+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLD2 dle pozice 

*GET,NND2,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLD2 

*GET,NUD2,NODE,NND2,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVD2,NODE,NND2,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWD2,NODE,NND2,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLD3! 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám     

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace  

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLD3,NLD3+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLD3 dle pozice 

*GET,NND3,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLD3 

*GET,NUD3,NODE,NND3,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVD3,NODE,NND3,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWD3,NODE,NND3,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLD4! 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám     

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace  

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLD4,NLD4+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLD4 dle pozice 

*GET,NND4,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLD4 

*GET,NUD4,NODE,NND4,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVD4,NODE,NND4,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWD4,NODE,NND4,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLD5! 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám    

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace  

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 
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NSEL,R,LOC,X,NLD5,NLD5+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLD5 dle pozice 

*GET,NND5,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLD5 

*GET,NUD5,NODE,NND5,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVD5,NODE,NND5,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWD5,NODE,NND5,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLD6! 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám   

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace  

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLD6,NLD6+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLD6 dle pozice 

*GET,NND6,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLD6 

*GET,NUD6,NODE,NND6,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVD6,NODE,NND6,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWD6,NODE,NND6,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLD7! 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám    

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLD7,NLD7+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLD7 dle pozice  

*GET,NND7,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLD7 

*GET,NUD7,NODE,NND7,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVD7,NODE,NND7,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWD7,NODE,NND7,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

 

!Nyní vypočteme K v těchto 7 uzlech 

NKUD1=(NVD1-NVDCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD1)  

NKUD2=(NVD2-NVDCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD2) 

NKUD3=(NVD3-NVDCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD3) 

NKUD4=(NVD4-NVDCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD4) 

NKUD5=(NVD5-NVDCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD5) 

NKUD6=(NVD6-NVDCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD6) 

NKUD7=(NVD7-NVDCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD7) 

 

!NYNÍ LIN. EXTRAPOLACE PRO KLED1 

!SUMA xi 

NLDSUM=NLD1+NLD2+NLD3+NLD4+NLD5+NLD6+NLD7 

!SUMA yi 

NKUDSUM=NKUD1+NKUD2+NKUD3+NKUD4+NKUD5+NKUD6+NKUD7 

!SUMA xi^2 

NLDSUM21=NLD1*NLD1+NLD2*NLD2+NLD3*NLD3 

NLDSUM22=NLD4*NLD4+NLD5*NLD5+NLD6*NLD6+NLD7*NLD7 

NLDSUM2=NLDSUM21+NLDSUM22 

!SUMA xi*yi 

NKUNLD=NKUD1*NLD1+NKUD2*NLD2+NKUD3*NLD3+NKUD4*NLD4 

NKUNLD2=NKUD5*NLD5+NKUD6*NLD6+NKUD7*NLD7 

NKUNLDSUM=NKUNLD+NKUNLD2 

POCETUZLULE=7   !počet použitých uzlů pro LE 

!VÝPOČET KONSTANTY a0, COŽ JE VÝSLEDNÝ FAKTOR INTENZITY NAPĚTÍ KLED1 

KLED1=(NLDSUM2*NKUDSUM-NLDSUM*NKUNLDSUM)/(POCETUZLULE*NLDSUM2-

NLDSUM*NLDSUM)  !Pozn. KLED1 platí jen pro symetrické úlohy! 
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!DOLNÍ POLOVINA KONEC 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

!CELKOVÁ LIN EXTRAPOLACE Z OBOU POLOVIN 

!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

!PRVNÍ MÓD FAKTORU INTENZITY NAPĚTÍ DLE LIN. EXTRAPOLACE!!! 

!Nyní vypočteme K v těchto 7 uzlech 

NKU1=ABS(abs(NVH1)-abs(NVD1))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD1)  

!výpočet pomocí posuvů v (ozn. NV) a vzdálenosti od čela trhliny r (ozn. NL) 

!POZN. Nutno počítat z relativního posuvu od čela trhliny 

NKU2=ABS(abs(NVH2)-abs(NVD2))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD2) 

NKU3=ABS(abs(NVH3)-abs(NVD3))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD3) 

NKU4=ABS(abs(NVH4)-abs(NVD4))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD4) 

NKU5=ABS(abs(NVH5)-abs(NVD5))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD5) 

NKU6=ABS(abs(NVH6)-abs(NVD6))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD6) 

NKU7=ABS(abs(NVH7)-abs(NVD7))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD7) 

!NYNÍ LIN. EXTRAPOLACE PRO KLE1 

!SUMA yi 

NKUSUM=NKU1+NKU2+NKU3+NKU4+NKU5+NKU6+NKU7 

!SUMA xi*yi 

NKUNL=NKU1*NLD1+NKU2*NLD2+NKU3*NLD3+NKU4*NLD4 

NKUNL2=NKU5*NLD5+NKU6*NLD6+NKU7*NLD7 

NKUNLSUM=NKUNL+NKUNL2 

POCETUZLULE=7   !počet použitých uzlů pro LE 

!VÝPOČET KONSTANTY a0, COŽ JE VÝSLEDNÝ FAKTOR INTENZITY NAPĚTÍ KLE1!!! 

KLE1=(NLDSUM2*NKUSUM-NLDSUM*NKUNLSUM)/(POCETUZLULE*NLDSUM2-

NLDSUM*NLDSUM)  !1.MÓD FAKTORU INTENZITY NAPĚTÍ DLE LIN. EXTRAPOLACE 

!PRVNÍ MÓD FAKTORU INTENZITY NAPĚTÍ DLE LIN. EXTRAPOLACE KONEC!!! 

!22222222222222222222222222222222222222222222222222222222 

!DRUHÝ MÓD FAKTORU INTENZITY NAPĚTÍ DLE LIN. EXTRAPOLACE!!! 

NKV1=ABS(abs(NUH1)-abs(NUD1))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD1)  

NKV2=ABS(abs(NUH2)-abs(NUD2))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD2) 

NKV3=ABS(abs(NUH3)-abs(NUD3))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD3) 

NKV4=ABS(abs(NUH4)-abs(NUD4))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD4) 

NKV5=ABS(abs(NUH5)-abs(NUD5))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD5) 

NKV6=ABS(abs(NUH6)-abs(NUD6))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD6) 

NKV7=ABS(abs(NUH7)-abs(NUD7))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD7) 

!NYNÍ LIN. EXTRAPOLACE PRO KLE2 

!SUMA yi 

NKVSUM=NKV1+NKV2+NKV3+NKV4+NKV5+NKV6+NKV7 

!SUMA xi*yi 

NKVNL=NKV1*NLD1+NKV2*NLD2+NKV3*NLD3+NKV4*NLD4 

NKVNL2=NKV5*NLD5+NKV6*NLD6+NKV7*NLD7 

NKVNLSUM=NKVNL+NKVNL2 

POCETUZLULE=7   !počet použitých uzlů pro LE 

!VÝPOČET KONSTANTY a0, COŽ JE VÝSLEDNÝ FAKTOR INTENZITY NAPĚTÍB KLE2!!! 

KLE2=(NLDSUM2*NKVSUM-NLDSUM*NKVNLSUM)/(POCETUZLULE*NLDSUM2-

NLDSUM*NLDSUM)  !2.MÓD FAKTORU INTENZITY NAPĚTÍ DLE LIN. EXTRAPOLACE 

!DRUHÝ MÓD FAKTORU INTENZITY NAPĚTÍ DLE LIN. EXTRAPOLACE KONEC!!!! 

!33333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

!TŘETÍ MÓD FAKTORU INTENZITY NAPĚTÍ DLE LIN. EXTRAPOLACE!!! 

NKW1=ABS(abs(NWH1)-abs(NWD1))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD1)  

NKW2=ABS(abs(NWH2)-abs(NWD2))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD2) 

NKW3=ABS(abs(NWH3)-abs(NWD3))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD3) 

NKW4=ABS(abs(NWH4)-abs(NWD4))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD4) 

NKW5=ABS(abs(NWH5)-abs(NWD5))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD5) 

NKW6=ABS(abs(NWH6)-abs(NWD6))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD6) 

NKW7=ABS(abs(NWH7)-abs(NWD7))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD7) 

!NYNÍ LIN. EXTRAPOLACE PRO KLE3 

!SUMA yi 

NKWSUM=NKW1+NKW2+NKW3+NKW4+NKW5+NKW6+NKW7 
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!SUMA xi*yi 

NKWNL=NKW1*NLD1+NKW2*NLD2+NKW3*NLD3+NKW4*NLD4 

NKWNL2=NKW5*NLD5+NKW6*NLD6+NKW7*NLD7 

NKWNLSUM=NKWNL+NKWNL2 

POCETUZLULE=7   !počet použitých uzlů pro LE 

!VÝPOČET KONSTANTY a0, COŽ JE VÝSLEDNÝ FAKTOR INTENZITY NAPĚTÍ KLE3!!! 

KLE3=(NLDSUM2*NKWSUM-NLDSUM*NKWNLSUM)/(POCETUZLULE*NLDSUM2-

NLDSUM*NLDSUM)  !3.MÓD FAKTORU INTENZITY NAPĚTÍ DLE LIN. EXTRAPOLACE 

!TŘETÍ MÓD FAKTORU INTENZITY NAPĚTÍ DLE LIN. EXTRAPOLACE KONEC!!! 

 

KCLE1(m,1)=KLE1   !uložení KLE1 do vektoru KCLE1 

KCLE2(m,1)=KLE2   !uložení KLE2 do vektoru KCLE2 

KCLE3(m,1)=KLE3   !uložení KLE3 do vektoru KCLE3 

*ENDDO 

!PRVNÍ POLOVINA PŮLELIPSY KONEC 

!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

!DRUHÁ POLOVINA PŮLELIPSY!!! 

!zde je o jeden uzel méně a to o uzel v největší hloubce 90 stupňů, který je vypočten v první polovině 

*DO,n,1,pocetdeleni 

ALLSEL,ALL 

LWPL,-1,P+123,n/pocetdeleni   !definice pracovní roviny v pozici na čáře čela v normálovém směru 

CSWPLA,17,0,1,1,   !vytvoření lokálního souř. s. v pracovní rovině (WP) 

csys,17 

dsys,17    !souř. s. pro posuvy  

RSYS,17    !výsledkový souř. s. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!HORNI POLOVINA 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu  

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám  

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící bodům 

!nyní odebereme první tři uzly, abychom správně vyhodnotili extrapolaci, viz kap. 4.2 

*GET,NLHCELOTRHLINY,NODE,0,MNLOC,X, 

NSEL,U,LOC,X,0,NLHCELOTRHLINY  !odebrání uzlu s nejmenší vzdáleností x, tj. uzel na čele trhliny 

*GET,LOKACEUZLUX,NODE,0,MNLOC,X, 

NSEL,U,LOC,X,0,LOKACEUZLUX  !odebrání druhého uzlu s nejmenší vzdáleností x 

*GET,LOKACEUZLUX,NODE,0,MNLOC,X, 

NSEL,U,LOC,X,0,LOKACEUZLUX  !odebrání třetího uzlu s nejmenší vzdáleností x 

!nyní nadefinujeme prvních 7 uzlů-jejich pozici, posuvy 

*GET,NLH1,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 1. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLH1   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLH2,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 2. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLH2   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLH3,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 3. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLH3   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLH4,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 4. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLH4   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLH5,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 5. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLH5   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLH6,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 6. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLH6  !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLH7,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 7. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLH7  !odebrání tohoto uzlu 

!nyní uložíme čísla uzlů dle pozice, nejprve NLHCELOTRHLINY a od NLH1 až po NLH7 

!NLHCELOTRHLINY! 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu 
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ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám   

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání car ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLHCELOTRHLINY,NLHCELOTRHLINY+0.01  

!uzel ve vzdálenosti NLHCELOTRHLINY dle pozice 

*GET,NNHCELOTRHLINY,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLHCELOTRHLINY 

*GET,NUHCELOTRHLINY,NODE,NNHCELOTRHLINY,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVHCELOTRHLINY,NODE,NNHCELOTRHLINY,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWHCELOTRHLINY,NODE,NNHCELOTRHLINY,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLH1! 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám    

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLH1,NLH1+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLH1 dle pozice  

*GET,NNH1,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLH1 

*GET,NUH1,NODE,NNH1,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVH1,NODE,NNH1,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWH1,NODE,NNH1,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLH2! 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám   

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLH2,NLH2+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLH2 dle pozice  

*GET,NNH2,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLH2 

*GET,NUH2,NODE,NNH2,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVH2,NODE,NNH2,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWH2,NODE,NNH2,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLH3! 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám    

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLH3,NLH3+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLH3 dle pozice  

*GET,NNH3,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLH3 

*GET,NUH3,NODE,NNH3,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVH3,NODE,NNH3,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWH3,NODE,NNH3,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLH4! 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám    

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   
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LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLH4,NLH4+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLH4 dle pozice   

*GET,NNH4,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLH4 

*GET,NUH4,NODE,NNH4,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVH4,NODE,NNH4,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWH4,NODE,NNH4,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLH5! 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám   

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLH5,NLH5+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLH5 dle pozice  

*GET,NNH5,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLH5 

*GET,NUH5,NODE,NNH5,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVH5,NODE,NNH5,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWH5,NODE,NNH5,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLH6! 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám     

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLH6,NLH6+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLH6 dle pozice  

*GET,NNH6,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLH6 

*GET,NUH6,NODE,NNH6,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVH6,NODE,NNH6,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWH6,NODE,NNH6,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLH7! 

VSEL,S,LOC,Y,0,100000     !vybrání horního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám    

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,Y,0.01,100000  !odebrání čar ve směru y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLH7,NLH7+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLH7 dle pozice  

*GET,NNH7,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLH7 

*GET,NUH7,NODE,NNH7,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVH7,NODE,NNH7,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWH7,NODE,NNH7,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

 

!Nyní vypočteme K v těchto 7 uzlech 

NKUH1=(NVH1-NVHCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLH1)  

NKUH2=(NVH2-NVHCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLH2) 

NKUH3=(NVH3-NVHCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLH3) 

NKUH4=(NVH4-NVHCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLH4) 

NKUH5=(NVH5-NVHCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLH5) 

NKUH6=(NVH6-NVHCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLH6) 

NKUH7=(NVH7-NVHCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLH7) 
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!NYNÍ LIN. EXTRAPOLACE PRO KLE1H!!! 

!SUMA xi 

NLHSUM=NLH1+NLH2+NLH3+NLH4+NLH5+NLH6+NLH7 

!SUMA yi 

NKUHSUM=NKUH1+NKUH2+NKUH3+NKUH4+NKUH5+NKUH6+NKUH7 

!SUMA xi^2 

NLHSUM21=NLH1*NLH1+NLH2*NLH2+NLH3*NLH3 

NLHSUM22=NLH4*NLH4+NLH5*NLH5+NLH6*NLH6+NLH7*NLH7 

NLHSUM2=NLHSUM21+NLHSUM22 

!SUMA xi*yi 

NKUNLH=NKUH1*NLH1+NKUH2*NLH2+NKUH3*NLH3+NKUH4*NLH4 

NKUNLH2=NKUH5*NLH5+NKUH6*NLH6+NKUH7*NLH7 

NKUNLHSUM=NKUNLH+NKUNLH2 

POCETUZLULE=7   !počet použitých uzlů pro LE 

!VÝPOČET KONSTANTY a0, COŽ JE VÝSLEDNÝ FAKTOR INTENZITY NAPETI KLEH1 

KLEH1=(NLHSUM2*NKUHSUM-NLHSUM*NKUNLHSUM)/(POCETUZLULE*NLHSUM2-

NLHSUM*NLHSUM)  !Pozn. KLEH1 platí jen pro symetrické úlohy! 

!HORNÍ POLOVINA KONEC 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

!DOLNÍ POLOVINA 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám    

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace 

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

!nyní odebereme první tři uzly, abychom správně vyhodnotili extrapolaci, viz kap. 4.2 

*GET,NLDCELOTRHLINY,NODE,0,MNLOC,X, 

NSEL,U,LOC,X,0,NLDCELOTRHLINY  !odebrání uzlu s nejmenší vzdáleností x, tj. uzel na čele trhliny 

*GET,LOKACEUZLUX,NODE,0,MNLOC,X, 

NSEL,U,LOC,X,0,LOKACEUZLUX  !odebrání druhého uzlu s nejmenší vzdáleností x 

*GET,LOKACEUZLUX,NODE,0,MNLOC,X, 

NSEL,U,LOC,X,0,LOKACEUZLUX  !odebrání třetího uzlu s nejmenší vzdáleností x 

!nyní nadefinujeme prvních 7 uzlů-jejich pozici, posuvy 

*GET,NLD1,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 1. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLD1   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLD2,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 2. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLD2   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLD3,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 3. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLD3   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLD4,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 4. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLD4   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLD5,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 5. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLD5   !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLD6,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 6. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLD6  !odebrání tohoto uzlu 

*GET,NLD7,NODE,0,MNLOC,X, !pozice 7. uzlu 

NSEL,U,LOC,X,0,NLD7  !odebrání tohoto uzlu 

!nyní uložíme čísla uzlů dle pozice, nejprve NLDCELOTRHLINY a od NLD1 až po NLD7 

!NLDCELOTRHLINY! 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám  

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace   

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 
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NSEL,R,LOC,X,NLDCELOTRHLINY,NLDCELOTRHLINY+0.01  

!uzel ve vzdálenosti NLDCELOTRHLINY dle pozice 

*GET,NNDCELOTRHLINY,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLDCELOTRHLINY 

*GET,NUDCELOTRHLINY,NODE,NNDCELOTRHLINY,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVDCELOTRHLINY,NODE,NNDCELOTRHLINY,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWDCELOTRHLINY,NODE,NNDCELOTRHLINY,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLD1! 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám   

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace  

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLD1,NLD1+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLD1 dle pozice 

*GET,NND1,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLD1 

*GET,NUD1,NODE,NND1,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVD1,NODE,NND1,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWD1,NODE,NND1,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLD2! 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám   

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace  

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLD2,NLD2+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLD2 dle pozice 

*GET,NND2,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLD2 

*GET, NUD2, NODE, NND2, U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET, NVD2, NODE, NND2, U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET, NWD2, NODE, NND2, U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLD3! 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám   

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace  

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLD3,NLD3+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLD3 dle pozice 

*GET,NND3,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLD3 

*GET,NUD3,NODE,NND3,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVD3,NODE,NND3,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWD3,NODE,NND3,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLD4! 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám  

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace  

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLD4,NLD4+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLD4 dle pozice 

*GET,NND4,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLD4 

*GET,NUD4,NODE,NND4,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 
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*GET,NVD4,NODE,NND4,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWD4,NODE,NND4,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLD5! 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám   

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace  

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLD5,NLD5+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLD5 dle pozice 

*GET,NND5,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLD5 

*GET,NUD5,NODE,NND5,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVD5,NODE,NND5,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWD5,NODE,NND5,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLD6! 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám  

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace  

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLD6,NLD6+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLD6 dle pozice 

*GET,NND6,node,,num,max    !uložení čísla uzlu dle pozice NLD6 

*GET,NUD6,NODE,NND6,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVD6,NODE,NND6,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWD6,NODE,NND6,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!NLD7! 

VSEL,S,LOC,Y,0,-100000     !vybrání dolního objemu 

ASLV,S      !plochy náležící objemům 

LSLA,S    !čáry náležící plochám 

LSEL,R,LOC,X,0,t     !výběr první a druhé čáry u WP pomocí lokace  

LSEL,U,LOC,Y,-0.01,-100000  !odebrání čar ve směru mínus y 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000  !odebrání čar ve směru plus z 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000    !odebrání čar ve směru mínus z 

NSLL,S,1    !uzly náležící čarám 

NSEL,R,LOC,X,NLD7,NLD7+0.01  !uzel ve vzdálenosti NLD7 dle pozice 

*GET,NND7,node,,num,max    uložení čísla uzlu dle pozice NLD7 

*GET,NUD7,NODE,NND7,U,X !uložení posuvu ve směru osy x 

*GET,NVD7,NODE,NND7,U,Y !uložení posuvu ve směru osy y 

*GET,NWD7,NODE,NND7,U,Z !uložení posuvu ve směru osy z 

!Nyní vypočteme K v těchto 7 uzlech 

NKUD1=(NVD1-NVDCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD1)  

NKUD2=(NVD2-NVDCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD2) 

NKUD3=(NVD3-NVDCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD3) 

NKUD4=(NVD4-NVDCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD4) 

NKUD5=(NVD5-NVDCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD5) 

NKUD6=(NVD6-NVDCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD6) 

NKUD7=(NVD7-NVDCELOTRHLINY)*2*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD7) 

!NYNÍ LIN. EXTRAPOLACE PRO KLED1!!! 

!SUMA xi 

NLDSUM=NLD1+NLD2+NLD3+NLD4+NLD5+NLD6+NLD7 

!SUMA yi 

NKUDSUM=NKUD1+NKUD2+NKUD3+NKUD4+NKUD5+NKUD6+NKUD7 

!SUMA xi^2 

NLDSUM21=NLD1*NLD1+NLD2*NLD2+NLD3*NLD3 

NLDSUM22=NLD4*NLD4+NLD5*NLD5+NLD6*NLD6+NLD7*NLD7 
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NLDSUM2=NLDSUM21+NLDSUM22 

!SUMA xi*yi 

NKUNLD=NKUD1*NLD1+NKUD2*NLD2+NKUD3*NLD3+NKUD4*NLD4 

NKUNLD2=NKUD5*NLD5+NKUD6*NLD6+NKUD7*NLD7 

NKUNLDSUM=NKUNLD+NKUNLD2 

POCETUZLULE=7   !počet použitých uzlů pro LE 

!VÝPOČET KONSTANTY a0, COŽ JE VÝSLEDNÝ FAKTOR INTENZITY NAPETI KLED1  

KLED1=(NLDSUM2*NKUDSUM-NLDSUM*NKUNLDSUM)/(POCETUZLULE*NLDSUM2-

NLDSUM*NLDSUM)  !Pozn. KLED1 platí jen pro symetrické úlohy! 

!DOLNI POLOVINA KONEC 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

!CELKOVÁ LIN. EXTRAPOLACE Z OBOU POLOVIN 

!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

!PRVNÍ MÓD FAKTORU INTENZITY NAPĚTÍ DLE LIN. EXTRAPOLACE 

!Nyní vypočteme K v těchto 7 uzlech 

NKU1=ABS(abs(NVH1)-abs(NVD1))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD1)  

NKU2=ABS(abs(NVH2)-abs(NVD2))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD2) 

NKU3=ABS(abs(NVH3)-abs(NVD3))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD3) 

NKU4=ABS(abs(NVH4)-abs(NVD4))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD4) 

NKU5=ABS(abs(NVH5)-abs(NVD5))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD5) 

NKU6=ABS(abs(NVH6)-abs(NVD6))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD6) 

NKU7=ABS(abs(NVH7)-abs(NVD7))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD7) 

!NYNÍ LIN. EXTRAPOLACE PRO KLE1!!! 

!SUMA yi 

NKUSUM=NKU1+NKU2+NKU3+NKU4+NKU5+NKU6+NKU7 

!SUMA xi*yi 

NKUNL=NKU1*NLD1+NKU2*NLD2+NKU3*NLD3+NKU4*NLD4 

NKUNL2=NKU5*NLD5+NKU6*NLD6+NKU7*NLD7 

NKUNLSUM=NKUNL+NKUNL2 

POCETUZLULE=7   !počet použitých uzlů pro LE 

!VÝPOČET KONSTANTY a0, COŽ JE VÝSLEDNÝ FAKTOR INTENZITY NAPETI KLE1 

KLE1=(NLDSUM2*NKUSUM-NLDSUM*NKUNLSUM)/(POCETUZLULE*NLDSUM2-

NLDSUM*NLDSUM)  !1.MÓD FAKTORU INTENZITY NAPĚTÍ DLE LIN. EXTRAPOLACE 

!PRVNÍ MÓD FAKTORU INTENZITY NAPĚTÍ DLE LIN. EXTRAPOLACE KONEC!!! 

!22222222222222222222222222222222222222222222222222222222 

!DRUHÝ MÓD FAKTORU INTENZITY NAPĚTÍ DLE LIN. EXTRAPOLACE 

NKV1=ABS(abs(NUH1)-abs(NUD1))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD1)  

NKV2=ABS(abs(NUH2)-abs(NUD2))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD2) 

NKV3=ABS(abs(NUH3)-abs(NUD3))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD3) 

NKV4=ABS(abs(NUH4)-abs(NUD4))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD4) 

NKV5=ABS(abs(NUH5)-abs(NUD5))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD5) 

NKV6=ABS(abs(NUH6)-abs(NUD6))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD6) 

NKV7=ABS(abs(NUH7)-abs(NUD7))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD7) 

!NYNÍ LIN. EXTRAPOLACE PRO KLE2!!! 

!SUMA yi 

NKVSUM=NKV1+NKV2+NKV3+NKV4+NKV5+NKV6+NKV7 

!SUMA xi*yi 

NKVNL=NKV1*NLD1+NKV2*NLD2+NKV3*NLD3+NKV4*NLD4 

NKVNL2=NKV5*NLD5+NKV6*NLD6+NKV7*NLD7 

NKVNLSUM=NKVNL+NKVNL2 

POCETUZLULE=7   !počet použitých uzlů pro LE 

!VÝPOČET KONSTANTY a0, COŽ JE VÝSLEDNÝ FAKTOR INTENZITY NAPETI KLE2 

KLE2=(NLDSUM2*NKVSUM-NLDSUM*NKVNLSUM)/(POCETUZLULE*NLDSUM2-

NLDSUM*NLDSUM)  !2.MÓD FAKTORU INTENZITY NAPĚTÍ DLE LIN. EXTRAPOLACE 

!DRUHÝ MÓD FAKTORU INTENZITY NAPĚTÍ DLE LIN. EXTRAPOLACE KONEC!!! 

!33333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

!TŘETÍ MÓD FAKTORU INTENZITY NAPĚTÍ DLE LIN. EXTRAPOLACE 

NKW1=ABS(abs(NWH1)-abs(NWD1))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD1)  

NKW2=ABS(abs(NWH2)-abs(NWD2))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD2) 

NKW3=ABS(abs(NWH3)-abs(NWD3))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD3) 
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NKW4=ABS(abs(NWH4)-abs(NWD4))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD4) 

NKW5=ABS(abs(NWH5)-abs(NWD5))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD5) 

NKW6=ABS(abs(NWH6)-abs(NWD6))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD6) 

NKW7=ABS(abs(NWH7)-abs(NWD7))*GS/(KONSTANTAK+1)*SQRT(2*PI/NLD7) 

!NYNÍ LIN. EXTRAPOLACE PRO KLE3 

!SUMA yi 

NKWSUM=NKW1+NKW2+NKW3+NKW4+NKW5+NKW6+NKW7 

!SUMA xi*yi 

NKWNL=NKW1*NLD1+NKW2*NLD2+NKW3*NLD3+NKW4*NLD4 

NKWNL2=NKW5*NLD5+NKW6*NLD6+NKW7*NLD7 

NKWNLSUM=NKWNL+NKWNL2 

POCETUZLULE=7   !počet použitých uzlů pro LE 

!VYPOCET KONSTANTY a0, COZ JE VYSLEDNY FAKTOR INTENZITY NAPETI KLE3  

KLE3=(NLDSUM2*NKWSUM-NLDSUM*NKWNLSUM)/(POCETUZLULE*NLDSUM2-

NLDSUM*NLDSUM)  !3.MÓD FAKTORU INTENZITY NAPĚTÍ DLE LIN. EXTRAPOLACE 

!TŘETÍ MÓD FAKTORU INTENZITY NAPĚTÍ DLE LIN. EXTRAPOLACE KONEC!!! 

 

KCLE1(n+pocetdeleni+1,1)=KLE1  !uložení KLE1 do vektoru KCLE1 

KCLE2(n+pocetdeleni+1,1)=KLE2  !uložení KLE1 do vektoru KCLE2 

KCLE3(n+pocetdeleni+1,1)=KLE3  !uložení KLE1 do vektoru KCLE3 

*ENDDO 

!DRUHÁ POLOVINA PŮLELIPSY KONEC 

!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

!K POMOCÍ LIN. EXTRAPOLACE KONEC 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!ZÁPIS POZICE UZLŮ V ŘEZECH 

!pozice uzlů, ve kterých je proveden výpočet pomocí lokálního souř. s. pro určení úhlu  od povrchu 

LOCAL,13,1,x,y,z,betadeg,alfadeg-90,0,k,1 !lokální s.s. cylindrický elipsovitý 

csys,13     !výběr lokálního s. s. pro tvorbu elipsy  

LSEL,S,LOC,X,a-0.01,a+0.01   !výběr čar čela trhliny 

LSEL,U,LOC,Z,0.01,100000 

LSEL,U,LOC,Z,-0.01,-100000   

KSLL,S      !body náležící čarám (dva body) 

NSLK,S     !uzly náležící bodům 

dsys,13     !nastavení souř. s. na 13 pro stanovení úhlu  od povrchu 

*DIM,POZICEUZLU,ARRAY,pocetuzlu2,1,0,,, !nadefinování prázdného vektoru 

!zapíšeme uzel s minimální lokací y do vektoru  

!poté tento uzel nalezneme dle pozice a odebereme ze skupiny  

!proces zopakujeme počtem uzlů 

 

*DO,b,1,pocetuzlu2 

*GET,POZICEUZLU(b,1),NODE,0,MNLOC,Y, 

*GET,LOKACEY,NODE,0,MNLOC,Y, 

NSEL,U,LOC,Y,0,lokacey    !odebrání uzlů s nejmenší lokací y 

*ENDDO 

dsys,0 

!ZÁPIS POZICE UZLŮ V ŘEZECH KONEC 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!ULOŽENÍ VÝSLEDKŮ DO ZVOLENÉHO NÁZVU TEXTOVÉHO SOUBORU 

PARSAV,ALL,'lomoveparametry','txt',' '   

!uložení všech použitých parametrů do souboru „lomoveparametry.txt“ 

 

g) Selekce uzlů v můstku mezi trhlinami pro řešení napjatosti 

napjatost.mac 
!pomocné makro pro řešení napjatosti v můstku 

!není parametrizováno! 

!je nutno zkontrolovat číslování bodů na pozici A a A´ pro tvorbu pracovní roviny 

 

!před spuštěním!!! 

!nutno spustit zakladniobjem.mac, vytvořit model s trhlinami, zadat okrajové podmínky 
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VCLEAR,all   !smazání objemové sítě 

ACLEAR,all   !smazání plošné sítě 

csys,0     

ASEL,S,LOC,Z,0,100000 !výběr ploch na povrchu   

KWPLAN,-1,10010,20012,10016 !posunutí pracovní roviny pomocí bodů 

CSWPLA,19,0,1,1,  !vytvoření nového souř. s. pomocí pracovní roviny 

ASBW,all   !rozříznutí povrchových ploch pomocí pracovní roviny 

!DA,ALL,SYMM  !obnovení symetrické okrajové podmínky na povrchu pro řešení vnitřních trhlin 

ALLSEL,ALL 

 

!nutno vytvořit síť 

!nutno provést výpočet  

 

!výběr čar mezi vrcholy A a A´ 

!výběr čísel čar je individuální, vždy zkontrolovat! 

LSEL,S,,,10011   !čáry mezi vrcholy trhlin A a A´  

LSEL,A,,,10101 

LSEL,A,,,20011 

LSEL,A,,,20030 

NSLL,S,1   !uzly náležící čarám 

csys,4     

DSYS,4,    !nastavení dsys do pracovní roviny 

nlis 

!PRNSOL,S,COMP   !výpis složek napětí v můstku   

!PRNSOL,S,PRIN    !výpis hlavních napětí a redukovaných napětí v můstku   

 

 

 


