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Seznam použitých značek, symbolů a zkratek 
 

ZNAČKA VÝZNAM JEDNOTKA 

𝐶 , 𝐶1 , 𝐶2 a 

𝐶3 
Materiálové konstanty MPa 

𝐶𝑖 Materiálová konstanta MPa 

D Tenzor čtvrtého řádu - 

E Youngův modul pružnosti v tahu MPa 

F Aplikována síla N 

 ifH  Heavisideův skok - 

K'  Součinitel cyklické pevnosti - 

𝑀 Počet částí - 

𝑀𝑘 Krouticí moment Nmm 

𝑁0 Počáteční cyklus - 

𝑁𝑇 Stabilizovaný cyklus - 

𝑄 Materiálový parametr - 

𝑄0 Materiálový parametr - 

𝑄90 
Maximální hodnota pro případ 90 stupňového 

fázového posuvu 
- 

𝑄∞ Materiálový parametr - 

𝑄𝐴𝑆 Materiálový parametr - 

𝑅 Izotropní proměnná - 

𝑅∞ Materiálová konstanta MPa 

𝑅𝑀 Materiálový parametr MPa 

𝑆0 Plošný průřez mm2 

UX,UY,UZ, Stupně volnosti - 

𝑌 Izotropní proměnná MPa 

a Deviátorová část kinematického tenzoru napětí α. - 

𝑏 Materiálová konstanta MPa 

𝑑 Průměr vzorku mm 

𝑑𝑁 Přírůstek za cyklus v N-tém - 

𝑑𝑝 Přírůstek akumulované plastická deformace - 

𝑑𝜇 Nezáporný násobek - 
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𝑑𝜑 Přírůstek poměrné deformace nebo posunutí - 

d  Skalární součinitel (plastický násobek) - 

𝑓 Funkce plasticity MPa 

𝑘 Cyklická mez kluzu MPa 

n'  Exponent cyklického zpevnění - 

𝑝 Akumulovaná ekvivalentní plastická deformace - 

𝑝(𝑁) 
Akumulovaná ekvivalentní plastická deformace 

v N-tém cyklu 
- 

𝒔 Deviátor tenzoru napětí - 

𝑥 Hodnota aproximační funkce ve směru x - 

x  Značí Macaulayho závorky ( xx=x  ) - 

𝑥0 Počáteční hodnota aproximační funkce ve směru x mm 

𝑦 Aproximační funkce - 

𝑦0 Počáteční hodnota aproximační funkce ve směru y mm 

wi Podíl celkového objemu (váhový faktor) - 

 Kinematický tenzor napětí - 

𝛾,  𝛾1, 𝛾2 a 𝛾3 Materiálová konstanta MPa 

𝛾𝑀 Materiálová konstanta MPa 

𝛾𝑖 Materiálová konstanta MPa 

𝜇 Poissonovo číslo - 

𝜉 Materiálová konstanta - 

𝜋 Matematická konstanta - 

𝛿휀𝑝 

Přírůstek plastické deformace za cyklus měřený 

ve vrcholech smyček po stabilizaci napěťové 

deformační odezvy 

- 

휀 Poměrná deformace - 

휀𝑎𝑐 Amplituda celkové deformace - 

휀𝑎𝑝 Amplituda plastické deformace - 

휀𝑒 Elastická složka poměrné deformace  - 

휀𝑝 Plastická složka poměrné deformace - 

휀𝑝ℎ Poměrná plastická deformace horní - 

휀𝑝𝑑 Poměrná plastická deformace dolní - 

𝜎 Axiální napětí MPa 

𝝈 Tenzor napětí - 



 

 

𝜎𝑎 Amplituda napětí MPa 

𝜎𝑚 Střední hodnota napětí MPa 

𝜎𝑚𝑎𝑥 Aktuální maximální hodnota napětí v cyklu MPa 

𝜎𝑦 Hodnota meze kluzu MPa 

𝜏 Smykové napětí MPa 

𝜏𝑎 Amplitudy ekvivalentního smykového napětí MPa 

𝜑 Marquisův parametr - 

𝜑0 Počáteční Marquisův parametr - 

𝜑∞ Marquisův parametr pro stabilizovaný stav - 

𝜔𝜑 Materiálový parametr - 

𝜓 Skalární násobek - 

∆휀 
Hodnoty rozkmitu podélné poměrné deformace 

Δɛ, 
- 

 

          

 

Zkratka VÝZNAM (anglický význam) 

: Symbol : značí kontrakci nebo-li úžení tenzorů 

AF Model Armstronga a Fredericka 

APDL 
Skriptovací jazyk software ANSYS (Ansys Parametric Design 

Language) 

DIC Digitální optická korelace (Digital Image Correlation) 

DICM 
Metoda korelace digitálního obrazu (Digital Image Correlation 

Method) 

𝑔𝑒𝑛𝑓𝑖𝑡 
Funkce v programu MathCad (Levenberg-Marquardtova 

metoda)  

MKP Metoda konečných prvků 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Anotace  

Disertační práce je zaměřena komplexně na predikci cyklického tečení, neboli 

ratchetingu. Nejprve je popsán přehled současného stavu řešené problematiky, který je 

rozdělen do dvou sekcí. První sekce se věnuje popisu experimentálních poznatků a druhá 

sekce je věnována popisu modelování cyklické plasticity se zaměřením na výzkum 

ratchetingu. Obě tyto sekce jsou navzájem velmi provázány, neboť kvalita predikce pomocí 

moderních výpočtových metod je úzce spjata se správným popisem napěťově - 

deformačního chování daného konstrukčního materiálu. K tomuto účelu je potřeba provést 

řadu experimentálních zkoušek. Je tedy nutné získat věrohodná experimentální data, která 

se co nejvíce blíží napěťovým stavem finální aplikaci.  

Vlastní text disertační práce je zaměřen v první části na ukázku predikčních 

schopností, a dále vlastnostem vybraných modelů plasticity dostupných v komerčním 

konečnoprvkovém software ANSYS, který je na pracovišti Katedry aplikované mechaniky 

k dispozici. V této sekci jsou ukázány možnosti identifikace materiálových parametrů 

pomocí analytické, numerické metody a v poslední řadě pomocí inverzního algoritmu 

s využitím například experimentálních dat získaných z indentační zkoušky, která je poměrně 

rychlá a nízkonákladová. 

Druhá sekce ukazuje nové výsledky experimentů zaměřených zejména na výzkum 

napěťově - deformačního chování při zatížení s postupně proměnnou amplitudou. Byly 

studovány efekty cyklického zpevňování, přídavné zpevnění v důsledku neproporcionálního 

zpevnění a ratchetingu při jednoosém i multiaxiálním namáhání. Zde byl pro simulace použit 

model plasticity AbdelKarim-Ohno s kinematickým pravidlem zpevnění navíc 

modifikovaný Marquisovým vztahem. 

Poslední třetí sekce je věnována novému přístupu pro vyhodnocení nízkocyklových 

únavových testů s využitím metody digitální korelace obrazu, která umožňuje měřit 

deformaci na zakřiveném povrchu vzorku. Získá se tak více informací o chování zkoušeného 

materiálu vystaveného cyklickému namáhání z jediného testu, což má smysl zejména pro 

výzkum napěťově - deformačního chování. Přínos pro výzkum ratchetingu je prezentován 

na případě tahu - tlaku a čistém krutu s nenulovou statickou složkou.  

Klíčová slova: MKP, DICM, cyklické tečení, ratcheting, nízkocyklová únava. 

.
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1 Úvod 
Tato práce je zaměřena komplexně na predikci cyklického tečení, neboli ratchetingu. 

Nedílnou součástí správné predikce je získání kvalitních experimentálních dat. Dále záleží 

na požadavcích a možnostech vybraného software pro simulace a správné volbě vhodného 

materiálového modelu sloužícího k popisu napěťově - deformačního chování uvažovaného 

materiálu.  

 

Cyklické tečení spadá do kategorie časově proměnného zatížení, pro představu je 

možné přirovnat jej ke klasickému tečení neboli creepu. U tečení (creep) není primárně růst 

deformace způsoben konstantním zatížením, které mohou být pod mezí kluzu, ale následkem 

dlouhého vystavení zvýšené teplotě. Deformace způsobená tečením (creepem) se 

nevyskytují náhle, ale jsou tedy závislé na čase. Cyklické tečení neboli ratcheting může mít 

průběh (trend) přírůstku plastické deformace obdobný jako u tečení (creepu), ale zde není 

přírůstek deformace způsoben vlivem teploty, ale nenulovou střední hodnotou cyklického 

namáhání. Cyklické tečení má velký význam v nízkocyklové únavě, a to například u případů, 

kdy dojde k vyčerpání plastických schopností dříve, než dojde k lomu některým z 

mechanismů nízkocyklové únavy. 

 

V případě vykreslení závislosti napětí-deformace se jednoosý ratcheting projevuje 

otevřenou hysterezní smyčkou a je důsledkem odlišného nelineárního chování materiálu v 

tahu a tlaku. 

 

Obr. 1 Znázornění cyklického tečení při jednoosém namáhání (převzato z [1]). 

Jak je patrné z Obr. 1, dochází zde k jednostranné deformaci materiálu v tom směru, 

ve kterém působí časově proměnná síla s nenulovou střední hodnotou. Dochází tedy k 

monotónnímu nárůstu jednosměrné deformace až do vyčerpání tažnosti vzorku a k jeho 

lomu. 

 

Cyklické tečení je závislé nejen na hodnotě statické složky zatěžující síly, ale může 

být závislé na frekvenci (rychlosti) zatěžování. Mezi dalšími vlivy je také velikost amplitudy 

zatěžující síly a teplota. Tato práce se však zaměřuje pouze na vliv mechanického zatížení.  
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2 Přehled současného stavu řešené problematiky 
Teorie popisující chování materiálu v cyklické plasticitě jsou většinou 

fenomenologické. Každý model cyklické plasticity má omezené možnosti pro popis 

experimentálně zjištěných fenoménů cyklické plasticity a při vývoji fenomenologického 

modelu je nutné ověřit schopnosti nového modelu na bázi experimentálních benchmarků. 

Při fenomenologickém modelování hraje klíčovou roli dobré porozumění jednotlivým 

faktorům ovlivňujícím cyklickou plasticitu. Pro kalibraci modelů cyklické plasticity je 

rozhodující několik hlavních poznatků o chování materiálu. 

 

2.1 Experimentální poznatky 
Tato práce je zaměřena na realizace experimentů se vznikem cyklického tečení a jejich 

následné doporučení na predikci cyklického tečení materiálu. Přehled základních efektů 

cyklické plasticity je detailně popsán v [2] a [3] nebo také v [1]. Stručně budou nyní 

připomenuty. 

 

a) Cyklická deformační křivka 

V počátečním stadiu cyklického zatěžování dochází v důsledku mikrostrukturálních 

změn ke změně fyzikálních vlastností i napěťově - deformační odezvy materiálu. S počtem 

cyklů zpravidla intenzita změn v materiálu klesá, až dojde k saturovanému stavu. U 

jednoosého namáhání při zkoušce nízkocyklové únavy je tento stav obvykle charakterizován 

uzavřenou hysterezní smyčkou (Obr. 2 vlevo). Jako směrodatná je pak obvykle uvažována 

uzavřená hysterezní smyčka v polovině životnosti stanovená ze záznamů po realizaci 

experimentální zkoušky. Pokud proložíme křivku několika vrcholy hysterezních smyček, 

stanovených pro různé hodnoty rozkmitu podélné poměrné deformace Δɛ, lze získat 

cyklickou deformační křivku, viz. Obr. 2 vpravo, která je jednou ze základních napěťově - 

deformačních charakteristik v cyklické plasticitě. 

 

 
Obr. 2 Stanovení cyklické deformační křivky - ocel 11523 (převzato z [2]). 

Nejčastěji se pro vyjádření cyklické deformační křivky používá mocninný zápis 

n'

apa εK'=σ , (2.1) 

pak n'  je exponent cyklického zpevnění a K'  je součinitel cyklické pevnosti. V 

logaritmických souřadnicích je uvedená mocninná závislost vyjádřena přímkou. 
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b) Cyklické zpevňování/změkčování materiálu 

Efekt cyklického změkčení/zpevnění souvisí se změkčením/zpevněním odezvy 

materiálu, respektive zmenšováním/zvětšováním odporu proti deformaci materiálu 

namáhaného cyklickým zatěžováním. Při tvrdém zatěžování (u deformačně řízených 

zkoušek) materiál vykazuje cyklické zpevňování, jestliže dochází ke zvětšování amplitudy 

napětí, v opačném případě se mluví o cyklickém změkčování. Často se uvádí, že lze 

odhadnout chování materiálu podle poměru meze pevnosti a meze kluzu. Existuje však také 

jednoduchá hypotéza, že tvrdé materiály cyklicky změkčují, kdežto měkké materiály 

cyklicky zpevňují. 

  

c) Masingovo chování 

Materiál vykazující Masingovo chování je charakteristický tím, že se horní větve 

jednotlivých hysterezních smyček, získané při různé amplitudě deformace, po zarovnání v 

dolních vrcholech překrývají. Většina kovových materiálů Masingovo chování nevykazuje.  

 

2.2 Modely cyklické plasticity pro predikci ratchetingu 
Jak bylo zmíněno dříve, nedílnou součástí predikce nejsou jen získaná experimentální 

data, ale také následná správná volba výpočtové metody, která souvisí s vhodnou volbou 

materiálového modelu. Pro výpočty s využitím metody konečných prvků byl zvolen 

software ANSYS dostupný na pracovišti Katedry aplikované mechaniky FS VŠB-TUO. 

 

2.2.1 Klasické nelineární modely zpevnění 

a) Armstrong-Frederickův model 

Důležitou prací vedoucí k zavedení nelinearity v kinematickém pravidle zpevnění byla 

výzkumná zpráva Armstronga a Fredericka z roku 1966 [4], 

dpCd=d p αεα 
3

2
. (2.2) 

Pro případ cyklického namáhání je možné stanovit parametry σy, C a γ například z 

cyklické deformační křivky. Rovnice platná pro cyklickou deformační křivku 

 
apYa tgh

C
= 


   , (2.3) 

kde 𝜎𝑎je amplituda napětí a 𝜎𝑌 odpovídá cyklické mezi kluzu. 

Rovnice platná pro statickou deformační křivku 

 pe
C

= Y







 1  . (2.4) 

b) Armstrong-Frederickův model s kombinovaným zpevněním  

Při požadavku zachycení cyklického zpevňování/změkčování je možno použít 

kombinovaného modelu zpevnění. Superponováno je nelineární izotropní pravidlo 

)()( pR=pY Y   , (2.5) 

kde R je izotropní proměnná, jejíž změna se při použití nelineárního izotropního pravidla 

zpevnění [3] řídí rovnicí 

dpRRb=dR )( 
 , (2.6) 

kde 
R , b jsou materiálové konstanty. 

Velikost konstanty b určuje rychlost stabilizace hysterezní smyčky v případě zkoušky 

s konstantním rozkmitem deformace. 
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c) Armstrong-Frederickův model a ratcheting 

Při požadavku modelování ratchetingu (dle Chaboche & Lemaitre 1990 [3]) pro 

Armstrong-Frederickovo kinematické pravidlo zpevnění se jeví jako nejvhodnější úprava 

hodnot C a   tak, aby přírůstek plastické deformace odpovídal hodnotě 

 

 







































2

max

2

2

min

2

ln
1

Y

Y

psol

C

C

=








 , (2.7) 

kde p je přírůstek plastické deformace za cyklus měřený ve vrcholech smyček po 

stabilizaci napěťové deformační odezvy viz Obr. 1. Pro svou jednoduchost nalézá AF model 

využití v semianalytických metodách [5]. 

 

d) Chabocheův model 

Dalším důležitým pokrokem byl návrh nelineárního kinematického modelu Chaboche, 

který odstranil nevýhody Armstrong–Frederickova modelu vytvořením kinematického 

tenzoru tak, že sestavil kinematický tenzor napětí z M částí 




M

i

ia=a
1

)(
, (2.8) 

Díky analogii s Armstrong-Frederickem platí: 

1. Pro statickou deformační křivku    

)()(

0

1

0ppie
CC

=
i

ií

i

i
M

i

Y






















 . (2.9) 

2. Pro cyklickou deformační křivku 

 api

M

i i

i
Ya

C
= 


 tanh

1




 . (2.10) 

 

e) Chabocheův model a ratcheting 

Bezrozměrný parametr s nejnižší hodnotou obvykle M lze využít pro naladění modelu 

k zachycení ratchetingu. Je vhodné podotknout, že mírná změna parametru M má na tvar 

hysterezní smyčky či cyklické deformační křivky zanedbatelný vliv. Lze využít například 

vztah z článku autorů Chaboche-Nouailhas z roku 1989 [6] 

pm

mp

m

C
=










2
. (2.11) 

 

f) Chabocheův kombinovaný model zpevnění 

Chování materiálu je komplexně popsáno Chabocheovým kombinovaným modelem 

zpevnění, který superponuje vlastnosti nelineárního kinematického a nelineárního 

izotropního modelu zpevnění. Zavedením nenulové složky 𝛾2 do tohoto modelu je pak 

možno simulovat i cyklické tečení materiálu. Zde je pro ukázku zvolen typ se dvěma 

kinematickými částmi. 

 

Pro cyklickou deformační křivku platí 

𝜎𝑎 = 𝑘 +
𝐶1

𝛾1
∙ 𝑡𝑔ℎ(𝛾1 ∙ 휀𝑎𝑝) + 𝐶2 ∙ 휀𝑎𝑝, (2.12) 
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kde 휀𝑎𝑝 je amplituda plastické deformace a k je cyklická mez kluzu, pro níž platí 

𝑘 =  𝜎𝑦 + 𝑅∞. (2.13) 

Při stanovení koeficientu 𝑅∞ lze předpokládat, že je hodnota parametru 𝒃 již známa 

(užitím rovnice (2.6)). U uvažovaného Chabocheova kombinovaného modelu zpevnění lze 

psát vztah pro statickou deformační křivku ve tvaru 

𝜎 = 𝜎𝑦 +
𝐶1

𝛾1
∙ (1 − 𝑒−𝛾1∙𝜀𝑝) + 𝐶2 ∙ 휀𝑝 + 𝑅∞(1 − 𝑒−𝑏∙𝜀𝑝) , (2.14) 

pak plyne 

𝑅∞ =
𝜎 − 𝜎𝑦 −

𝐶1

𝛾1
∙ (1 − 𝑒−𝛾1∙𝜀𝑝) − 𝐶2 ∙ 휀𝑝

−𝑒−𝑏∙𝜀𝑝
. (2.15) 

Hodnota 𝑅∞ se stanoví přímo uvažováním jediného bodu statické deformační křivky. 

K naladění Chabocheova modelu s ohledem na ratcheting je nutné dopočítat koeficient 𝛾2, 

například s využitím vztahu (2.11). 

 

2.2.2 Pokročilé nelineární modely zpevnění pro predikci ratchetingu 
Zcela zásadní pro modelové zachycení cyklické odezvy materiálu je kinematické 

pravidlo zpevnění. Tři modely zpevnění lze prohlásit za klasické, vzhledem k jejich 

oblíbenosti a množství navržených modifikací. Jsou to model Chaboche [3], Ohno-Wang 

model [7] a AbdelKarim-Ohno model [8]. Tyto modely zpevnění umožňují obecně 

zachycení ratchetingu a relaxace středního napětí. Například jednou z výhod modelu 

AbdelKarim-Ohno je simultánní popis jednoosého i biaxiálního ratchetingu, což bylo 

například prezentováno v článku [9]. Avšak zachycení vlivu neproporcionality namáhání na 

ratcheting umožnily až modifikace evolučních vztahů, např. Jiang and Sehitoglu [10], Chen 

a Jiao [11], Kang-Gao-Yang [12] a Chen [13].  

 

Problém s vlivem neproporcionality namáhání na přídavné zpevňování si vyžádal 

vývoj parametru zachycujícího míru neproporcionality zatěžování pro izotropní pravidlo 

zpevnění. Například Benallal a Marquis [14] použili pro popis míry neproporcionality 

zatěžování úhel, který je definován jako úhel mezi přírůstkem plastické deformace a 

přírůstkem deviátoru napětí. Na základě práce Benellala a Marquise [14] vznikly další 

„jednoduché“ parametry pro zachycení míry neproporcionality zatěžování, například 

parametr dle Calloche a Marquise [15] vycházející z úhlu mezi přírůstkem kinematického 

tenzoru napětí a okamžitým kinematickým tenzorem napětí.  

 

Také například Hassan a kol. [16] ukázal, že na základě modifikace dle Benallal a 

Marquis [14] začleněné do modifikovaného modelu Chaboche (viz například v [17]) je 

schopen simulovat odezvy multiaxiálního ratchetingu poměrně dobře, když se stupeň 

neproporcionality nemění náhle. Výsledky simulace se značně odchylují od 

experimentálního pozorování, když dochází k rychlé změně směru zatěžování, tento 

nedostatek více vysvětluje Hassan v článku [16]. 

 

S ohledem na potřebu správného popisu ratchetingu za různých napěťových stavů se 

tedy jeví jako klíčové zavedení vhodného izotropního pravidla zpevnění s ohledem na 

potřebu zachycení přídavného zpevnění vlivem neproporcionálního namáhání. Výrazně 

lepší shody s experimentem než v příspěvku [9] bylo dosaženo modifikací nelineárního 

izotropního pravidla Calloche a Marquise – MAKOC model [18].  
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Na pracovišti autora je dlouhodobě MAKOC model vyvíjen a ověřován. První verze 

modelu MAKOC (označována jako MAKO) byla navržena za účelem lepšího popisu 

biaxiálního ratchetingu s využitím modifikace AbdelKarim-Ohno kinematického pravidla 

zpevnění, viz [19]. Tento model cyklické plasticity byl rozšířen o  nelineární izotropní 

pravidlo zpevnění Calloche (MAKOC, viz [20]) a následně paměťovou plochou zavedenou 

v prostoru hlavních napětí (MAKOC s paměťovou plochou, viz [18]). Na vlastních 

experimentech, provedených na vzorcích vyrobených z konstrukční oceli ST52 (11523), 

zaměřených na zjištění cyklických plastických vlastností byly zejména studovány efekty 

cyklického zpevňování, přídavné zpevnění a ratcheting při jednoosém i víceosém namáhání. 

 

3 Cíle disertační práce 
Disertační práce se věnuje nejen výzkumu v oblasti realizace experimentů se vznikem 

ratchetingu, ale i následnému řešení predikce ratchetingu pomocí MKP software. Hlavním 

cílem je příprava a vyhodnocení efektivní metody zaměřené na predikci cyklického tečení 

neboli ratchetingu s využitím pokročilých materiálových modelů implementovaných v MKP 

software. Na základě tohoto hlavního cíle, zhodnocení současného stavu řešené 

problematiky a s ohledem na cílovou aplikaci byly pro výzkum navrženy následující dílčí 

cíle: 

 Analyzovat současný stav tématu se zaměřením na predikci ratchetingu. 

 Využít dostupná experimentální data pro naladění vybraných modelů plasticity 

implementovaných v komerčních MKP software. 

 Vyhodnotit dostupné modely cyklické plasticity a jejich možnosti predikčních 

schopností u vybraných případů a nalézt vhodné metody jejich kalibrace. 

 Pro evaluaci modelů využít dosavadní získaná experimentální data pro materiál R7T 

a provést nové experimentální zkoušky, jak pro materiál R7T, tak pro materiál ST52 

(ocel 11523). 

 Provést alternativní získání dat (například indentační zkouškou) potřebných k 

naladění vybraných modelů plasticity a provést srovnání predikčních schopností s 

daty ze standardní experimentální zkoušky. 

 Navrhnout možnosti pro zpřesnění predikce ratchetingu s využitím modifikace 

modelu cyklické plasticity. 

 Vytvořit metodiku vhodnou pro predikci ratchetingu. 

 Ověřit využití metody digitální korelace obrazu pro získání více křivek cyklického 

tečení z jediného experimentu.  

 

4 Metodika predikce cyklického tečení 
Celá práce je zaměřena komplexně na predikci cyklického tečení a skládá se ze tří 

částí. Každá kapitola obsahuje popis provedených experimentálních zkoušek, vysvětlení 

způsobu identifikace materiálových parametrů modelů a nakonec srovnání výsledků 

numerických simulací s experimenty. 

 

4.1 Studie pro materiál R7T 
V roce 2009 byla Katedra pružnosti a pevnosti VŠB-TUO (339) zapojena do řešení 

etapy 3 grantu MPO s názvem „Zkušební metody a modely predikce životnosti pro zvýšení 

bezpečnosti a spolehlivosti dvojkolí“.  V rámci projektu MPO podetapy 4.1 Modelové řešení 

podmínek vzniku a šíření porušení jízdní plochy věnce kola vlivem kontaktně únavového 
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namáhání ve styku kolo –  kolejnice byly simulovány zkoušky realizované při jednoosém i 

kombinovaném namáhání (tah - tlak/kroucení) vzorků materiálu R7T se zaměřením na 

ověření možností popisu napěťově - deformačního chování R7T pomocí Chabocheova 

modelu cyklické plasticity. Všechny výpočty byly provedeny dvakrát, a to s kombinovaným 

modelem zpevnění (kinematické pravidlo Armstronga a Fredericka, izotropní pravidlo 

Voce) respektive s Chabocheovým modelem (superpozice dvou kinematických částí – 

evoluční rovnice Armstronga a Fredericka) s použitím programu ANSYS. Simulovány byly 

vybrané případy únavových zkoušek realizovaných na ČVUT v Praze. 

 

4.1.1 Popis experimentu 
 Jako prvotní testy byly realizovány cyklické zkoušky oceli běžné jakosti věnce 

železničního kola  R7T v tahu - tlaku a tahu/tlaku - kroucení na ČVUT v Praze. Pozdější 

testy byly prováděny v laboratoři Katedry aplikované mechaniky na VŠB v Ostravě. Pro 

jednoosé namáhání byly většinou použity plné vzorky Obr. 3a a při kombinovaném 

namáhání potom vzorky duté Obr. 3b. Zkušební vzorky měly průměr zkušební válcové části 

5 mm (tah - tlak) respektive 8 mm vnitřní průměr a 10 mm vnější průměr (tah - tlak/krut). U 

jednoosých zkoušek a zkoušek, u kterých se očekávalo cyklické tečení (ratcheting) 

v axiálním směru, byla měřena poměrná podélná deformace pomocí axiálního extenzometru. 

Při jednoosém namáhání byl zkoumán vliv středního napětí na akumulaci axiální plastické 

deformace. 

a)  

b)  

Obr. 3 Schéma zkušebních vzorků. 

Zkušební vzorky byly zatěžovány silově. Schémata zátěžných cest jsou zřejmá z Obr. 

4. Celkem byly testovány 4 případy (označ. A až D). V realizovaných experimentech byly 

použity dvě metody měření cyklických poměrných deformací. 

 

Pro vybrané výpočty jednoosých zkoušek byla stanovena také historie plastické 

deformace a akumulované plastické deformace p. Na počátku byl stanoven modul pružnosti 

materiálu 𝐸 = 200000 𝑀𝑃𝑎 a Poissonovo číslo 𝜇 = 0,3. 
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Obr. 4 Schémata zátěžných případů pro R7T [21]. 

Pro naladění a predikci ratchetingu budou prezentovány pouze vybrané výsledky 

realizovaných zkoušek. Nejprve byl zkoumán případ zaměřený na výzkum vlivu středního 

napětí na akumulaci axiální plastické deformace při jednoosém namáhání (případ D). Na 

Obr. 5a je uvedena napěťově - deformační závislost z realizované zkoušky s konstantní 

amplitudou napětí 500 MPa a středním napětím 40 MPa. V prvních dvaceti cyklech bylo 

chování zkoumaného materiálu R7T takřka elastické, což lze pozorovat v diagramu na Obr. 

5b, kde je uvedena zjištěná závislost axiální poměrné deformace na počtu cyklů.  

 

Obr. 5 Jednoosý ratcheting oceli R7T: a) Závislost napětí deformace, b) Změna 

axiální deformace s počtem cyklů [21]. 

4.1.2 Kalibrace Armstrong-Frederickova modelu  
Armstrong-Frederickův kinematický model v kombinaci s nelineárním izotropním 

pravidlem zpevnění vyžaduje znalost několika parametrů a to 𝑅∞, 𝑏, 𝐶 a 𝛾. Při určování 

konstant je dodržována doporučená metodika z literatury [22] a [23]. Při stanovování 

konstant byly využity experimentální data z deformačně řízené zkoušky s rozkmitem 

deformace 1% a také ze silově řízené zkoušky s amplitudou napětí 𝜎𝑎 =500 MPa a středním 

napětím 𝜎𝑚 =40 MPa. Je vhodné připomenout, že Armstrong-Frederickův model je schopen 

zachytit pouze konstantní ratcheting a při naladění na reálný materiál se chová téměř 

bilineárně. Ke stejným závěrům došel také Ekh [22]. Hodnota 𝛾 byla tedy volena zároveň 

tak, aby bylo dodrženo 𝜎𝑎  a 𝛿휀𝑝𝑙 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č. Výčet všech stanovených parametrů modelu je 

uveden v Tab. 1.  
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Tab. 1 Konstanty pro model Armstrong – Fredericka v kombinaci s nelineárním 

izotropním zpevněním. 

Název konstanty Hodnota 

𝝈𝒚 [MPa] 500  

𝑪 [MPa] 108939  

𝜸 [–] 2,5  

𝑹∞ [MPa] -250  

𝒃 [–] 30  

 

4.1.3 Kalibrace Chabocheova modelu 
Pro výpočet konstant Chabocheova modelu plasticity je využita cyklická deformační 

křivka materiálu a silově řízená jednoosá zkouška s nenulovým středním napětím. Chování 

materiálu je komplexně popsáno Chabocheovým kombinovaným modelem zpevnění, který 

superponuje vlastnosti nelineárního kinematického a nelineárního izotropního modelu 

zpevnění zavedením nenulové složky 𝛾2 do tohoto modelu, přičemž je pak možno simulovat 

i cyklické tečení materiálu. Tento model zpevnění lze nalézt v software ANSYS a Abaqus. 

 

Rovnice byly získány z literatury [24]. Chceme-li optimalizovat parametry související 

s cyklickou deformační křivkou pomocí metody nejmenších čtverců, budeme potřebovat 

počáteční odhad parametrů. Bližší popis tohoto vztahu a jeho odvození lze nalézt v práci [2]. 

Podrobněji je kalibrace Chabocheova modelu popsána například v konferenčním příspěvku 

[25] nebo v knize [1]. 

 

Tab. 2 Konstanty pro Chabocheův kombinovaný model zpevnění. 

Konstanta Hodnota 

𝝈𝒚 [MPa] 500  

𝑪𝟏 [MPa] 264156 

𝜸𝟏 [-] 873 

𝑪𝟐 [MPa] 20973 

𝜸𝟐 [-] 0,5 

𝑹∞ [MPa] -320  

𝒃 [-] 30 

 

4.1.4 Srovnání numerické predikce s experimenty 
V software ANSYS byla provedena simulace nízkocyklové zkoušky s nenulovým 

středním napětím 40MPa a amplitudou napětí 500MPa (měkké zatěžování), rovněž i 

zatěžování s řízenou amplitudou poměrné deformace (tvrdé zatěžování). Při modelování 

zkušební části (délka 10mm, průměr 5mm) byl použit prvek LINK180, jemuž byl přiřazen 

plošný průřez 𝑆0 = 𝜋 ∙ (
𝑑

2
)

2

= 19,635 𝑚𝑚. MKP síť tvoří jediný prvek s dvěma uzly. 

Okrajové podmínky byly zadány na levém konci tak, že jsou odebrány všechny stupně 

volnosti: UX,UY,UZ, na pravém uzlu byly odebrány posuvy UY,UZ. Na uzel na pravém 



 

16 

 

konci je aplikována síla F (v axiálním směru prutu) u zkoušky měkkého zatěžování a 

poměrná deformace (v axiálním směru prutu) u tvrdého zatěžování. Pro aplikaci okrajové 

podmínky byla použita harmonická funkce s periodou T= 4 [jednotka času].  Pro výpočet 

střední hodnoty veličiny 𝑋𝑚 (síly, resp. posuvu) a amplitudy uvažované veličiny 𝑋𝐴 je třeba 

přepočítat hodnoty z požadovaného osového napětí respektive poměrné deformace, 

podrobnější popis je v publikaci [25]. 

 

Materiálové vlastnosti byly definovány dle vypočtených hodnot jak pro Chabocheův 

model, tak i pro Armstrong-Frederickův model plasticity. 

 

a) Výpočet pro měkké zatěžování 

Výsledky predikce ratchetingu u nízkocyklové únavové zkoušky s blokovým 

zatěžováním (500 cyklů pro 𝜎𝑚=40MPa a 𝜎𝑎=500MPa, 100 cyklů pro 𝜎𝑚=70MPa a 

𝜎𝑎=500MPa, 100 cyklů pro 𝜎𝑚=100MPa a 𝜎𝑎=500MPa, 100 cyklů pro 𝜎𝑚=310MPa a 

𝜎𝑎=310MPa) jsou pro oba materiálové modely zřejmé z  Obr. 6. 

 
Obr. 6 Srovnání výsledku experimentů a simulací jednoosého ratchetingu. 

Z Obr. 6 je patrné dodržení trendu stabilizace deformační odezvy. Lze tedy usoudit, že 

materiálové konstanty výpočtových modelů jsou dostatečně naladěny pro výpočty 

ratchetingu. Chybné zachycení ratchetingu v počátečních cyklech lze při predikci tisíců 

cyklů považovat za přijatelné.  

 

b) Výpočet pro tvrdé zatěžování 

Simulace zkoušky s konstantním rozkmitem deformace 1% je prezentována formou 

závislostí napětí – deformace, na Obr. 7 je patrné ustálení výpočtů s použitými modely již 

při 20 cyklech, avšak hodnota z experimentálních dat je o něco nižší. Toto je způsobeno tím, 

že jsou zobrazeny data pouze po 100-tý cyklus a materiálové konstanty modelů jsou laděny 

na polovinu životnosti.  

 

Na Obr. 8 je zřejmá velmi dobrá shoda hysterezních smyček v polovině životnosti 

(hysterezní smyčka z experimentálních dat je brána pro 2916 cyklus). 

 



 

17 

 

 

Obr. 7 Srovnání vývoje závislosti napětí na počtu cyklů. 

 

 
Obr. 8 Srovnání stabilizovaných hysterezních smyček. 

 

c) Simulace multiaxiální zkoušky – případ A 

V roce 2011 byly simulovány případy A a C (Obr. 9), viz výzkumná zpráva [26]. 

Případ A (150 cyklů pro σa = 125MPa a a = 300MPa) náleží do kategorie 

neproporcionálního namáhání, kdežto případ C (100 cyklů pro σa = 225MPa a a = 65MPa) 

mezi proporcionální namáhání. Predikována byla míra ratchetingu v podobě akumulace 

plastické deformace v axiálním směru. Při realizaci zkoušky byla tato deformace měřena 

extenzometrem. 

 

Je zřejmé, že oba modely cyklické plasticity dávají podobné výsledky. Co se týče 

trendu křivek popisujících ratcheting. V celkovém hodnocení lze ze srovnání grafů na Obr. 

6 a Obr. 9 usoudit lepší predikční vlastnosti modelu Chaboche se dvěma kinematickými 

částmi. Nicméně, i Armstrong-Frederickův model vykazuje poměrně zajímavé výsledky, 

což je pozitivní například z hlediska aplikace modelu opotřebení, nebo jeho menší časové 

náročnosti. 
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Obr. 9 Srovnání výsledků experimentu a simulací při predikci multiaxiálního 

ratchetingu – případy A a C. [1] 

4.1.5 Možnosti kalibrace s využitím inverzního algoritmu 
K identifikaci materiálových parametrů byl použit inverzní algoritmus. Jedná se o 

opakované řešení úlohy s různými materiálovými parametry [27]. K řešení byl vytvořen 

program „Identifikace parametrů“ na platformě .NET 4 v jazyce C#. Na základě rozdílu 

vypočteného řešení a experimentu se v každém aktuálním kroku přepočítávají chyby řešení 

a hledají se materiálové parametry s nejmenší chybou pomocí vyhodnocovacího algoritmu 

(Algoritmus řešení). Výhodou metody je možnost snadno změnit materiálový model, 

případně testování různých materiálových modelů (programů), které nejlépe zachytí chování 

materiálu se zaměřením na ratcheting. Tento program je přístupný na pracovišti Katedry 

aplikované mechaniky. Nevýhodou je velká časová náročnost, kdy je nutné provést stovky, 

tisíce cyklů výpočtu – dle vyhledávacího algoritmu a počtu hledaných parametrů. 

 

a) Kalibrace přímo z ratcheting testu 

K simulaci experimentu byl použit program využívající MKP - ANSYS v.12.1 – typ 

elementu LINK180. Chování materiálu je popsáno modelem cyklické plasticity se 

superpozicí Chabocheova kinematického pravidla (byly uvažovány dvě kinematické části) a 

nelineárního izotropního pravidla dle Voce. Tento materiálový model reprezentovalo 7 

materiálových parametrů, lineární oblast byla reprezentována modulem pružnosti. Celkem 

bylo hledáno 8 materiálových parametrů (bylo použito Poissonovo číslo =0.3). Vzorek byl 

zatěžován obdobně, jako u výpočtu pro měkké zatěžování viz specifikace dříve.  

 

Tab. 3 Výsledné zpřesněné parametry s využitím inverzního algoritmu. 

Konstanta Hodnota 

[MPa] 192178 

𝝈𝒚 [MPa] 397 

𝑪𝟏 [MPa] 63646 

𝜸𝟏 [-] 9,148 

𝑪𝟐 [MPa] 5138 

𝜸𝟐 [-] 0,104876 

𝑹∞ [MPa] -38,7 

𝒃 [-] 10,24 
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Při hledání parametrů byla minimalizována chyba v oblasti od 50 – 250 cyklů. Způsob 

zatěžování i základní rozměry modelu odpovídaly zkušebnímu vzorku. Chyba jednotlivého 

kroku řešení reprezentovala rozdíl mezi MKP řešením a experimentálními daty. Pro srovnání 

jsou na Obr. 10 přidány hodnoty pro analytickou metodu identifikace parametrů.  

 
Obr. 10 Srovnání experimentálních dat s hodnotami vypočítanými s využitím dvou 

metod identifikace materiálových parametrů – Metoda 1 inverzní identifikace, Metoda 2 

analytické řešení. [25]   

Při těchto simulacích šlo o co nejpřesnější naladění nejdostupnějšího a relativně 

jednoduchého (7 mat. parametrů) materiálového modelu v software ANSYS, tak aby co 

nejlépe zachytil trend cyklického tečení s ohledem na stabilizovanou hysterezní smyčku. 

 

b) Identifikace parametrů modelu plasticity z indentační zkoušky   

Při zaměření se na predikci deformačního zpevňování materiálu je možnost využít pro 

identifikace materiálových parametrů indentační zkoušky. Tyto zkoušky jsou méně časově 

náročné a nekladou tak veliké nároky na zkušební stroj, jako je to v případě silově nebo 

deformačně řízených nízkocyklových zkoušek. Zkoušky probíhají opakovaným vtiskem 

(indentací) kuličky do povrchu zkoušeného materiálu a zaznamenávány jsou indentační 

křivky jako závislost síly na hloubce vtisku. Na pracovišti Katedry aplikované mechaniky 

bylo realizováno několik sad indentačních zkoušek na zkušebním stroji Testometric M500-

50CT – 50kN na materiálu R7T. Zkoušky jsou zaměřeny na hledání nejvhodnějších 

parametrů zatížení s ohledem na zachycení cyklického tečení. K identifikaci materiálových 

parametrů byl opět použit inverzní algoritmus. 

 

Indentační zkouška byla simulována v programu ANSYS 12.1. Kulička byla 

uvažována jako absolutně tuhá. Bylo využito axisymetrie úlohy. Testovaný materiál byl 

popsán pomocí Chabocheova modelu a nelineárního izotropního zpevnění. Navíc zde byla 

přidána tuhost stroje 100000N/mm. V okolí vnikající kuličky byla síť lokálně zhuštěna. Bylo 

řešeno prvních 10 cyklů. Zatížení kuličky se skládalo ze tří částí – zatížení, odlehčení a 

prodleva. Při řešení bylo předpokládáno silové zatěžování. V kontaktu byl uvažován 

koeficient tření 0.1. Výsledné identifikované parametry jsou v Tab. 4.  

 

Tab. 4 Parametry řešení. 

 Y [MPa] C [MPa] [-] 𝑹∞ [MPa] 𝒃 [-] Chyba [%] 

Vstupní parametry 200 100000 5 250 10 575 

Výstupní parametry 69 20090 8.7 205 9 5.38 
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Obr. 11 ukazuje prvních 10 cyklů experimentu a vybraných řešení. Zde se opět 

potvrdila vhodnost využití inverzního algoritmu pro identifikaci materiálových parametrů. 

 

 

Obr. 11 Graf prvních 10 cyklů srovnání experimentu a výpočtu s výslednými 

parametry (síla [N] – posuv [mm]). 

 

4.2 Studie pro materiál ST52 
V této sekci budou prezentovány nové výsledky experimentů zaměřených na zjištění 

cyklických plastických vlastností oceli ST52 (11523). Zejména budou studovány efekty 

cyklického zpevňování, přídavné zpevnění v důsledku neproporcionálního zpevnění a 

ratchetingu při jednoosém i multiaxiálním namáhání. Zkoumaný materiál vykazuje 

ratcheting s ustáleným stavem.  Pro správný popis tohoto napěťově – deformačního chování 

bylo použito AbdelKarim-Ohno kinematické pravidlo zpevnění [8]. Další výsadou 

zkoušeného materiálu ST52 je vyšší míra ratchetingu při neproporcionálním namáhání v 

porovnání s tahem - tlakem. AbdelKarim-Ohno model byl modifikován, aby umožnil 

predikci tohoto chování, a to s využitím neproporcionálního parametru Marquise [18]. 

 

4.2.1 Popis experimentů 
Experimentální testy byly provedeny na zkušebním zařízení INOVA 100kN/1000Nm, 

který je umístěný v laboratoři Katedry aplikované mechaniky, Fakulty strojní na VŠB-TU 

Ostrava. Zkušební zařízení umožňuje zatížit zkušební vzorek osovou silou a krouticím 

momentem a to buď samostatně, nebo ve vzájemné kombinaci. Pro měření osové a smykové 

deformace byl použit kombinovaný extenzometr EPSILON 3550 s měřenou délkou 25 mm, 

viz fotografie stroje na Obr. 12.  Tvar zkušební vzorku, který byl použit při experimentální 

činnosti, byl válcový s vnějším průměrem 12,5 mm a vnitřním průměrem 10 mm, blíže viz 

Obr. 14. Všechny experimenty byly provedeny za pokojové teploty.  

 

  
Obr. 12 Ukázka renovovaného stroje INOVA s kombinovaným extenzometrem 

EPSILON 3550. 
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Obr. 13 Schémata zátěžných případů pro ST52 (11523). 

 
Obr. 14 Schéma zkušebního vzorku. 

Bylo provedeno celkem 5 experimentů, které jsou označeny A až E. Experimenty A a 

B byly deformačně řízeny (řízená celková deformace zkušebního vzorku). Zátěžné cesty 

výše zmíněných experimentů jsou zobrazeny na Obr. 13. Experimenty C, D a E byly 

provedeny pro případ silového zatěžování. Navíc byl proveden jeden jednoosý experiment s 

označením F, při kterém byla zkoumána závislost ratchetingu na frekvenci zatěžování 

(zátěžná cesta byla stejná jako u případu C).  
 

4.2.2 Použitý model cyklické plasticity 
Zkoumaný materiál vykazuje malou citlivost na rychlost deformace, proto byla pro 

popis napěťově - deformačního chování zvolena inkrementální teorie plasticity. 

Navržený model vychází z Chabocheovy superpozice více nelineárních kinematických 

pravidel zpevnění  


5

1=i

i= αα . (4.1) 

Přičemž evoluční pravidlo pro kinematický tenzor napětí je dle AbdelKarim a Ohno 
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kde  ifH  je Heavisideův skok a symbol x  značí Macaulayho závorky ( xx=x  ), Ci, i jsou 

materiálové parametry a p je akumulovaná ekvivalentní plastická deformace. Cyklické 

zpevňování je zavedeno v kinematickém pravidle zpevnění Marquisovým vztahem 
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kde  ω,  jsou materiálové parametry. Parametr iμ ovlivňuje ratcheting, případně relaxaci 

středního napětí. Pro 1iμ  je získáno pravidlo Chaboche, které vede k maximální míře 

ratchetingu a naopak pro 0iμ  je získán model Ohno-Wang I, který vykazuje plastické 

přizpůsobení při jednoosém namáhání I v případě nenulového středního napětí (uzavřená 

hysterezní smyčka). Nově je zaveden v modelu vliv neproporcionality namáhání relací 

)1( A

i =μ  , (4.6) 

a to s využitím Marquisova parametru 

 
  

.
::

:
1

2

aaaa

aa




=A  (4.7) 

Tentýž parametr je také použit pro zachycení přídavného zpevnění v důsledku 

neproporcionálního namáhání v izotropním pravidle zpevnění 
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kde bg,f,d,  jsou materiálové parametry. Z důvodu potřeby zachycení Masingova chování je 

aplikována také paměťová plocha v prostoru hlavních napětí dle autorů Jiang a Sehitoglu 

[10]. Paměťová plocha je reprezentována skalární funkcí 

    ,0:
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kde RM je rádius paměťové plochy, jehož evoluce je  
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kde cM je parametr ovlivňující kontrakci paměťové plochy.  Parametr RM je následně použit 

k definici limitních hodnot cyklického zpevňování v případě proporcionálního namáhání 

kMk cRaQ 0 , (4.11) 
 

a neproporcionálního namáhání 

900 QQQ 
, (4.12) 

kde Q90 je maximální hodnota pro případ 90 stupňového fázového posuvu axiálního a 

torzního zatěžování. 

 

4.2.3 Kalibrace modelu 
Základní parametry modeluY, Ci, i  byly stanoveny z široké hysterezní smyčky dle 

Ohno-Wang [7]. Vybrané body sloužící k identifikaci parametrů jsou včetně cyklické 

deformační křivky odpovídající modelu Chaboche a Ohno-Wang I uvedeny na Obr. 15a. 

Následně byl stanoven parametr 
  jako poměr mezi hodnotami statické a cyklické 

deformační křivky. Výsledek predikce je patrný z Obr. 15b.  

 

Další Marquisovy parametry 𝜔𝜑  a 𝑓 byly určeny z evoluce amplitudy napětí zjištěné 

při jednoosém deformačně řízeném testu. S ohledem na podobný význam 𝜔𝜑  a b bylo 

uvažováno 𝑏 = 𝜔𝜑 Ze sekvenčního jednoosého testu byly stanoveny parametry 𝑎𝑘 a 𝑐𝑘. 

Následně byly identifikovány podle parametrů Marquise 𝑑, 𝑄90, 𝑔 pomocí dat z blokového 

deformačně řízeného testu realizovaného při tahu a krutu s 90 stupňovým fázovým posuvem. 

Zbývající parametr 𝜂 ovlivňující ratcheting byl stanoven z jednoosého ratcheting testu. 

Všechny hodnoty modelu plasticity jsou uvedeny v Tab. 5. 



 

23 

 

 
Obr. 15 a) kalibrační body znázorněné na jednoosé saturované hysterezní smyčce, b) 

predikce statické deformační křivky. 

 

Tab. 5 Materiálové parametry pro cyklický model plasticity. 

Materiálové parametry 

MPa=σY 180 ;  E=180000MPa ; 3.0μ ;  ;278,20,2068,652,721151 =γ  MPaC 4464,6081,22312,81273,26292051  ; 

75.0 ; 100401100 =f;=b=ω;=d  ; 114090 =gMPa;=Q ; 4.0i  pro všechna i ; ak=0.2MPa; ck=-20MPa; cM=200 

 

4.2.4 Srovnání numerické predikce s experimenty 
Model plasticity je implementován do programu ANSYS15.0. Každý experiment byl 

simulován s kompletní historií zatěžování dle skutečně realizovaného zatížení. Výsledky 

experimentu a simulace testu A jsou uvedeny na Obr. 16. Je patrná dobrá shoda tvaru 

hysterezních smyček i zachycení cyklického zpevňování materiálu v prvních třech blocích. 
 

 
Obr. 16 Experimentální a vypočtené hysterezní smyčky napětí-deformace pro test A: 

a) experiment, b) simulace. 

Výsledky srovnání predikce s experimentálně zjištěnou napěťově - deformační 

odezvou materiálu v případě jednoosého ratcheting testu (test C) jsou uvedeny na Obr. 17. 

 

Jako poslední byly simulovány multiaxiální ratcheting testy D a E. Výsledky srovnání 

predikce akumulace axiální a smykové deformace pro test D jsou uvedeny na Obr. 18, 

vykreslené v axiální a smykové deformaci, kde je patrná akumulace v obou směrech. 
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Obr. 17 Experimentální a vypočtené hysterezní smyčky napětí-deformace pro test C: 

a) experiment, b) simulace. 

 
Obr. 18 Experimentální a vypočtené data pro ratcheting test D: a) experiment, b) 

simulace. 

4.3 Návrh nové metodiky pro validaci modelů cyklické plasticity 
V této sekci navrhovaný přístup k vyhodnocení únavových testů je založen na aplikaci 

metody digitální korelace obrazu (DICM) a přináší mnoho nových možností v mechanickém 

testování materiálů. Všechny zde popsané případy se budou zabývat ratchetingem při 

proporcionálním namáhání, avšak navržená metodika může být použita i pro různé případy 

neproporcionálního namáhání. Tento přístup přináší nové efektivnější možnosti, jak je 

možné studovat napěťově - deformační chování materiálů v průběhu zatěžování. 

 

4.3.1 Popis experimentu s využitím DIC 
DICM je použitelná pro snímání deformační odezvy 3D ploch, jak uvedl například ve 

své práci Trebuňa [28]. Díky DICM je možné měřit deformační historii pro několik bodů na 

větší ploše, a proto může být využití DICM pro únavové zkoušky velmi přínosné. Z jedné 

zkoušky, tak můžeme získat co nejvíce možných dat [29]. Při využití DICM u 

experimentálních testů byl vždy použit i standardní extenzometr pro kontrolu, či případnou 

korekci dat. Všechny testy byly provedeny na zkušebním stroji LabControl 100kN / 1000Nm 

na VŠB-TU Ostrava viz Obr. 12. Měření digitální korelace obrazu byla prováděna pomocí 

systému Mercury RT® (2x2,3Mpx@40Hz), poskytnutého firmou Sobriety s.r.o., viz Obr. 

19. Každý vzorek byl opatřen opticky kontrastním nástřikem vhodným pro aplikaci DICM. 

Frekvence zatížení byla při měření DICM v každém testu 0,1 Hz. Geometrie 

experimentálního vzorku byla stejná jako pro materiál (Obr. 14), jednalo se tedy o duté 

vzorky vyrobené z materiálu R7T, který se využívá při výrobě železničních kol. Zkušební 

část vzorku vhodná pro aplikaci extenzometru měla vnější průměr 12,5 mm a vnitřní průměr 

10 mm. 
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Obr. 19 Zařízení pro digitální korelaci dostupné na Katedře aplikované mechaniky 

na VŠB-TU Ostrava. 

 

4.3.2 Deformačně řízená zkouška 
Sekvenční zkouška byla provedena jako deformačně řízená, aby se získala cyklická 

deformační křivka uvažované tavby materiálu R7T (jiná tavba než v kapitole 4.1). Pro malé 

amplitudy deformace bylo pozorováno cyklické změkčení. U vyšších amplitud bylo naopak 

pozorováno cyklické zpevnění. 

 

a) Použitý model cyklické plasticity a kalibrace 

Pro predikci ratchetingu byl opět použit model zpevnění, který superponuje vlastnosti 

nelineárního Chaboche kinematického pravidla a nelineárního izotropního pravidla 

zpevnění. Kalibrace parametrů byla provedena pomocí programu MathCad s využitím 

nelineární metody nejmenších čtverců. K identifikaci byla využita široká hysterezní smyčka 

ze sekvenčního testu. Parametr 𝛾3  ovlivňující rychlost akumulace ratchetingu byl nastaven 

tak, aby správně predikoval míru ratchetingu v testovací části vzorku. Všechny parametry 

materiálového modelu použité pro simulaci s využitím MKP jsou uvedeny v Tab. 6. 

Elastické konstanty byly E=202000 MPa a Poissonovo číslo 𝜇=0,3. 

 

Tab. 6 Parametry modelu cyklické plasticity. 

Konstanta Hodnota 

𝝈𝒚 [MPa] 200  

𝑪𝟏 [MPa] 243100 

𝜸𝟏 [-] 1423 

𝑪𝟐 [MPa] 29370 

𝜸𝟐 [-] 213 

𝑪𝟑 [MPa] 8479 

𝜸𝟑 [-] 0,65 

c) Srovnání numerické predikce s experimentem 

Pro simulaci byl využit konečnoprvkový software ANSYS 15.1. Pro zjednodušení a 

co nejrychlejší výpočty byl pro validaci materiálových parametrů vytvořen zjednodušený 

MKP model, kdy byl použit prvek LINK180 a MKP síť tvoří jediný prvek s dvěma uzly. 

Okrajové podmínky byly zadány na levém konci tak, že jsou odebrány všechny stupně 

volnosti: UX,UY,UZ, na pravém uzlu byly odebrány posuvy UY,UZ. Na uzel na pravém 

konci je aplikována amplituda poměrné deformace (v axiálním směru prutu). Celkem bylo 

simulováno 7 zátěžných sekcí odpovídající experimentální zkoušce.  
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Na záznamu sekvenčního testu při vykreslení axiální napětí na axiální deformaci Obr. 

20 je patrná velmi dobrá shoda experimentálních dat s vypočtenými daty získaných pomocí 

materiálových parametrů naladěných na širokou hysterezní smyčku. 

 

 
Obr. 20 Srovnání hysterezních smyček pro sekvenční test materiálu R7T experiment 

(modře) s vypočtenými daty. 

4.3.3 Silově řízená zkouška – jednoosý ratcheting test 
Experimentální zkouška byla provedena při axiálním silovém zatěžování s nenulovou 

střední hodnotou pro zachycení cyklického tečení. Amplituda napětí byla 450MPa a střední 

napětí bylo udržováno na hodnotě 50MPa (frekvence zatěžování byla 0,1Hz pro prvních 200 

cyklů, a pak byla zvýšena na 0,5Hz). Ukázka získaného průběhu první hlavní deformace je 

vidět detailně na Obr. 21. Test byl proveden až do lomu. Měření s DICM bylo použito na 

prvních cca 100 cyklech, kdy materiál postupně stabilizoval a míra ratchetingu pro válcovou 

část měřená pomocí klasického extenzometru byla již téměř konstantní. Historie hlavní 

deformace byla vyhodnocena z měření DICM ve vybraných bodech znázorněných na Obr. 

21. Bod A leží na zkušební části vzorku. Ostatní body odpovídají zakřivené části. S větším 

průřezem lze očekávat menší míru akumulace axiální deformace.  

 

Pro správnou identifikaci vybraných bodů z měření pomocí DICM byl využit 

předpoklad nutnosti aproximace bodů kružnicí se známým poloměrem (poloměr 𝑅 =
 60𝑚𝑚), viz Obr. 22. Souřadnice bodů byly získány za použití pixelových souřadnic a 

měřítka vypočteného z poměru mezi průměrem testovací části v mm a pixelech. Digitalizace 

dat a aproximace nelineární metodou nejmenších čtverců byla provedena pomocí programu 

DataMaster 2003, který je volně přístupný. Funkce pro aproximaci je 

 20
2

0 xxRyy  , (4.13) 

kde 𝑥0 a 𝑦0 definují střed aproximované kružnice. Jako nejdůležitější parametrem pro 

správnou tvorbu MKP modelu je hodnota 𝑥0. Pro daný případ byla hodnota stanovena 𝑥0 =
1.48𝑚𝑚 a rozteč bodů DICM byla stanovena na 2,75𝑚𝑚. 
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Obr. 21 Ukázka detailu vykreslení hlavní deformace v jednotlivých bodech pomocí 

metody DICM pro jednoosý ratcheting test. 

 
Obr. 22 Aproximace bodů pro měření z DICM – červené body získané na povrchu 

vzorku z DICM, modrá vykreslení aproximační funkce.  

 

d) Srovnání numerické predikce s experimentem 

Pro simulaci byl využit konečnoprvkový software ANSYS 15.1. Pro zjednodušení byl 

vytvořen axisymetrický model odpovídající polovině vzorku viz Obr. 23. Model se skládá z 

204 prvků (4 uzlový 2D prvek PLANE182). Model byl připraven pomocí APDL makra 

(Ansys Parametric Design Language), který parametricky určuje polohu uzlů podle 

vyhodnocení měření DIC (body A-E). Byly použity okrajové podmínky uvedené na Obr. 23. 

Přetížení v prvním zatěžovacím cyklu bylo také nastaveno stejně jako v experimentu.  

 

Pro predikci ratchetingu byl opět použit model zpevnění Chaboche. Všechny 

parametry modelu cyklické plasticity použité pro simulaci s využitím MKP jsou uvedeny v 

Tab. 6. 
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Obr. 23 MKP model a ukázka zatížení. 

Celkem bylo simulováno 250 cyklů. Vrcholy axiální deformace v závislosti na počtu 

cyklů jsou znázorněny na Obr. 24, kde jsou vyhodnocené uzly očíslovány. 

 

 
Obr. 24 Axiální vrcholy a výsledná predikce akumulace napětí v porovnání s 

hodnotami naměřenými pomocí DICM. 

Trend míry ratchetingu v posledních cyklech je ve všech případech dobře predikován. 

Nejlepší předpověď se ukazuje v počátečních cyklech, například pro uvažovaný bod C (uzel 

132). Pro body A (uzel 12) a B (uzel 112) byla v počátečních cyklech dosažena nižší rychlost 

ratchetingu než v experimentu. Ve zbývajících bodech bylo dosaženo silné nadhodnocení 

akumulace deformace pomocí modelu Chaboche. Kompletní historie napětí a deformace 

byla vyhodnocena v pěti uzlech. Bylo zjištěno, že ve vyhodnocených povrchových uzlech 

byla získána stejná hodnota součinitele nesymetrie cyklu R = -0,8. Příklad výsledných 

hysterezních smyček v diagramu napětí - celková deformace je vidět na Obr. 25. V 

počátečních cyklech nastává pouze velmi malá změna amplitudy napětí, která velmi rychle 

odezní. 
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Obr. 25  Predikce hysterezních smyček pro uzel 12, 132 a 172. 

4.3.4 Silově řízená zkouška – cyklický krut 
Experimentální zkouška byla provedena silovým zatěžováním s konstantní 

amplitudou krouticího momentu a nenulovou střední hodnotou pro zachycení cyklického 

tečení. Amplituda krouticího momentu byla 52,6 Nm a střední hodnota byla na hodnotě 6,6 

Nm. Měření DICM bylo aplikováno na prvních cca 100 cyklech, kdy materiál následně 

stabilizoval a míra ratchetingu pro válcovou část měřená pomocí klasického extenzometru 

byla již téměř konstantní. Historie změny deformace byla vyhodnocena z měření DICM ve 

vybraných bodech, jak je znázorněno na Obr. 26, kde je patrné, že bod A leží na zkušební 

části vzorku. Ostatní body odpovídají zakřivené části. S větším průřezem je patrná menší 

míra akumulace smykové deformace. Bylo tedy pozorováno stejné chování jako u 

realizované axiální zkoušky. 

 

 
Obr. 26 Ukázka detailu vykreslení průběhu smykové deformace a její hodnoty 

v jednotlivých bodech získané pomocí DICM pro cyklický krut. 
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Pro správnou identifikaci vybraných bodů z měření pomocí DICM byla opět 

aplikována aproximace kružnicí se známým poloměrem (poloměr 𝑅 =  60𝑚𝑚), kdy funkce 

pro aproximaci byla využita stejná (4.13) jako v předchozím případě. K digitalizaci dat a 

aproximaci sloužil opět program DataMaster 2003 (náhled viz Obr. 27). Pro daný případ 

byla vypočtena hodnota 𝑥0 = 0,15𝑚𝑚 a rozteč bodů DICM byla stanovena na 1,45𝑚𝑚.  
 

 
Obr. 27 Ukázka aproximace bodů získaných ze snímku pořízeného při 

aplikaci DICM - software DataMaster 2003. 

 

e) Srovnání numerické predikce s experimentem 

Pro simulaci byl opět využit konečnoprvkový software ANSYS 15.1. Pro 

zjednodušení byl vytvořen poloviční model odpovídající zkoušenému vzorku. Bylo využito 

předešlé makro, kdy byla následně provedena rotace sítě okolo podélné osy modelu vzorku. 

Okrajová podmínka pro krouticí moment byla aplikována pomocí pilotního uzlu. Model je 

vytvořen z prvků SOLID185 a pro rotaci bylo uvažováno 24 prvků po obvodu viditelné na 

Obr. 28. Model byl připraven pomocí APDL makra (Ansys Parametric Design Language), 

který parametricky určuje polohu uzlů podle vyhodnocení měření DICM (body A-E). Pro 

predikci ratchetingu byl opět použit model zpevnění, který superponuje tři nelineární 

Armstrong-Frederickova kinematická pravidla, tzv. Chabocheův model. Všechny parametry 

modelu cyklické plasticity použité pro simulaci s využitím MKP jsou uvedeny v Tab. 6. 

 
Obr. 28 Ukázka modelu MKP – vykreslení plastické smykové deformace ve směru 

YZ. 
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Celkem bylo simulováno 200 cyklů. Vrcholy smykové deformace v závislosti na počtu 

cyklů jsou znázorněny na Obr. 29, kde jsou vyhodnocené uzly očíslovány. Bodu A odpovídá 

uzel 17, bodu B uzel 7, bodu C uzel 182, bodu D uzel 202 a pro bod E je uzel 222. 

 

 
Obr. 29 Akumulace smykové deformace v porovnání s hodnotami naměřenými 

pomocí DICM – cyklický krut. 

Trend míry ratchetingu je opět v posledních cyklech velmi dobře predikován pro 

všechny případy. Ve všech bodech bylo dosaženo silné nadhodnocení akumulace deformace 

pomocí modelu Chaboche. Kompletní historie napětí a deformace byla vyhodnocena ve 

všech pěti uzlech. Vybrané výsledné hysterezní smyčky jsou uvedeny na Obr. 30 vykreslené 

v diagramu smykové napětí - ekvivalentní deformace. 

 
Obr. 30  Predikce hysterezních smyček pro uzel 17, 182 a 222. 
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5 Závěr 
Stanoveným hlavním cílem disertační práce je nalezení efektivní metody zaměřené na 

predikci cyklického tečení neboli ratchetingu s využitím materiálových modelů 

implementovaných v dostupných MKP software, a případné vytvoření vhodné metodiky pro 

komplexní predikci ratchetingu. Tento cíl byl naplněn prostřednictvím třech podkapitol 

vlastního textu této práce, jejichž závěry jsou shrnuty níže. Teoretická část práce je věnována 

analýze současného stavu tématu se zaměřením na predikci ratchetingu.  

 

První vlastní část je zaměřena na ukázku a vyhodnocení možností vybraných 

klasických modelů cyklické plasticity a porovnání jejich predikčních schopností u 

vybraných případů zatěžování. Tato sekce byla vytvořena s ohledem na potřebu firmy 

Bonatrans Group, a.s. provádět simulace tisíců cyklů sloužících, ke správné predikci 

namáhání železničních dvojkolí. Prvotní experimentální data byla provedena na  ČVUT 

v Praze a následně byla využita pro ověření možností popisu napěťově - deformačního 

chování materiálu R7T pomocí Chabocheova modelu cyklické plasticity. Všechny výpočty 

byly provedeny dvakrát a to s kombinovaným modelem zpevnění Armstrong-Fredericka a 

Chabocheovým s použitím MKP software ANSYS. Výsledky simulací únavových zkoušek 

s nenulovým středním napětím ukázaly, že použitý kombinovaný model zpevnění umožňuje 

zachytit cyklické změkčování v počátečních cyklech zatěžování a poměrně dobře zachytí 

trend akumulace plastické deformace (ratcheting) při jednoosém i víceosém namáhání. 

 

Identifikace materiálových parametrů byla provedena pomocí analytické metody, 

numerické metody a v poslední řadě pomocí inverzního algoritmu. Pro identifikaci pomocí 

inverzního algoritmu byly využity dva přístupy získání materiálových parametrů pro 

predikci ratchetingu. Nejprve byl využit přímo záznam experimentální zkoušky jednoosého 

namáhání s nenulovým středním napětím a dále z indentační zkoušky. Zkoušky probíhají 

opakovaným vtiskem (indentací) kuličky do povrchu zkoušeného materiálu a 

zaznamenávány jsou indentační křivky jako závislost síly na hloubce vtisku. Tato metoda se 

jevila jako rychlejší varianta pro možnou identifikaci materiálových parametrů pro predikci 

ratchetingu, přičemž neklade velké nároky na rozměry zkoušeného vzorku a také na 

zkušební stroj. 

 

V druhé podkapitole vlastního textu jsou prezentovány nové výsledky experimentů 

zaměřených zejména na výzkum napěťově - deformačního chování při zatížení s postupně 

proměnnou amplitudou pro materiál oceli ST52 (11523). Byly studovány efekty cyklického 

zpevňování, přídavné zpevnění v důsledku neproporcionálního zpevnění a ratchetingu při 

jednoosém i multiaxiálním namáhání. Zde byl pro simulace použit model plasticity 

AbdelKarim-Ohno s kinematickým pravidlem zpevnění navíc modifikovaný Marquisovým 

vztahem. Tato modifikace, vztah (4.6), slouží pro to, aby bylo dosaženo maximální míry 

ratchetingu pro model plasticity AbdelKarim-Ohno. Simulace metodou konečných prvků 

(MKP) ukazují velmi dobrou shodu s experimenty.  

 

V třetí kapitole byl představen nový přístup pro vyhodnocení nízkocyklových 

únavových testů s využitím moderní optické metody, která umožňuje měřit deformaci na 

povrchu vzorku, získáme díky tomu více informací o chování zkoušeného materiálu 

vystaveného cyklickému namáhání. Navrhovaný nový přístup byl ověřen s využitím metody 

digitální korelace obrazu. Díky DICM je možné měřit deformační historii pro několik bodů 

na větší ploše. Díky tomu může být využití DICM pro únavové zkoušky velmi přínosné a 

z jedné zkoušky, tak můžeme získat více důležitých dat [29], pro případnou kontrolu či 

korekci dat byl vždy použit i standardní extenzometr.  
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Výpočty byly provedeny pro dvě ukázky využití navrženého akcelerovaného testu. U 

prvního testu se jedná o jednoosou zkoušku, kdežto u druhé zkoušky se jedná o cyklický 

krut. Obě zkoušky měly vždy nenulovou střední hodnotu zatížení, jedná se tedy o 

experimentální zkoušky se zaměřením na ratcheting. Dobrá korelace mezi výsledky 

získanými pomocí MKP a experimentálními daty byla získána pro ustálený stav. 

 

5.1 Doporučení na další výzkum 
Jak bylo prokázáno v kapitole Studie pro materiál ST52, správného popisu chování 

by bylo možné dosáhnout pouze implementací robustnějšího modelu cyklické plasticity do 

konečnoprvkového programu, například pomocí modifikace modelu AbdelKarim-Ohno 

[35], nebo využít přístupu popisu materiálu s využitím paměťových ploch plasticity. 

 

Pro oblast experimentálních zkoušek se jeví jako nejlepší metoda pro další výzkum 

využití aplikace metody digitální korelace obrazu, která přináší novou možnost vyšetřování 

napěťově - deformačního chování materiálu v přechodové oblasti nejen v případě 

ratchetingu, ale také při výzkumu relaxace středního napětí, cyklického zpevnění/změkčení, 

dodatečného zpevnění v důsledku neproporcionálního namáhání nebo při zkouškách tečení 

(opticky snímatelné případy). Zde by bylo vhodné vyzkoušet například nový typ geometrie 

stupňovitého vzorku například se čtyřmi sekcemi. Zde se dle předběžných simulací jeví, že 

by následné vyhodnocování mělo být stabilnější nežli oblast přechodového rádiusu u 

současné geometrie zkoumaného vzorku. 
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Annotation  

The dissertation thesis complexly focuses on the prediction of cyclic creep, or 

ratcheting. Firstly, an overview of the state-of-the-art is described, which is divided into two 

sections. The first section deals with a description of experimental findings and the second 

section deals with a description of cyclic plasticity modelling focused on the research of 

ratcheting. Both sections are interconnected as the prediction quality using modern 

computing methods is closely related with a correct description of stress-strain behaviour of 

the given construction material. A series of experimental tests is necessary for those 

purposes. It is important to acquire reliable experimental data whose stress condition is as 

close as possible to the final application. 

In the first part, the dissertation thesis text itself is focused on a demonstration of 

prediction abilities and characteristics of selected plasticity models available in commercial 

FEM software ANSYS, which is available at the workplace of the Department of Applied 

Mechanics. This section presents the possibilities of identifying material parameters using 

an analytical, numerical method as well as using an inverse algorithm by means of 

experimental data acquired from an indentation test, which is quite fast and low-cost. 

The second part presents new results of experiments primarily focused on the research 

of stress-strain behaviour under load with a gradually changing amplitude. Research on 

effects of cyclic hardening, additional hardening due to nonlinear hardening, and ratcheting 

at single-axial and multi-axial strain have been carried out. The simulations used the 

AbdelKarim-Ohno plasticity model with a kinematic hardening rule, additionally modified 

with the Marquis relation. 

The third part is focused on a new approach to the evaluation of low-cycle fatigue tests 

using the method of digital correlation of image, which enables to measure the deformation 

on a curved sample surface. It brings more information on the behaviour of the tested 

material exposed to cyclic strain from one test, which primarily makes sense for the research 

of strain-stress behaviour. The contribution for the research of ratcheting is presented on a 

case of traction-pressure and a pure torsion with a non-zero static component. 

Keywords: FEM, DICM, Cyclic creep, Ratcheting, Low-cycle fatigue tests. 
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