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In the convergence analysis, the performance of the PS element was comparable or even superior 
to other elements, developed with the same motivation.  Only the incompatible modes element developed by Simo 
and Rafai [11] showed better performance in the Cook‘s membrane problem. 

The bilinear quadrilateral element was included in the analysis to demonstrate the locking behavior. 
Interestingly, the element showed constant results. It was not possible to test a mesh finer than 1024 elements 
due to limited computational power available, however, the recorded trend suggests no improvement vis-à-vis 
mesh refinement, supporting the necessity of elements dedicated to locking prone situations. 

However, the present analysis was limited to the framework of linear elasticity, assuming small displacements, 
small rotations, and linear stress-strain relationship, which restricts the interpretation of results to very specific 
problems. The element showed excellent results, however, the analysis is limited by the assumptions of linear 
elasticity, restricting the interpretation of the results. 
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Abstrakt 
Příspěvek se zabývá analýzou vlivu nelokálních parametrů Microplane modelu na simulovanou odezvu trámce 
z cementového kompozitu. Vliv těchto parametrů je analyzován u těles o rozměrech 40×40×160 mm se zářezem 
délky 12 mm a tloušťky 1 mm zkoušených v konfiguraci tříbodového ohybu. Cílem práce je poukázat na vliv 
nelokálních parametrů microplane modelu na simulovanou lomovou odezvu i přes to, že jejich experimentální 
stanovení je v podstatě nemožné. Výsledky podrobné numerické analýzy ukazují, že vliv nelokálních parametrů 
je nezanedbatelný a obecně lze říct, že čím vyšší jejich hodnota je, tím vyšší simulovaná únosnost těles je dosažena. 

Klíčová slova 
Lomová zkouška, metoda konečných prvků, microplane model, nelokální parametry 

Abstract 
In this work, the influence of non-local parameters of microplane model for the case of specimens with nominal 
dimensions 40×40×160 mm with central edge notch with a depth of 12 mm and thickness of 1 mm, which are 
tested in three-point bending configuration, is analysed. The aim of this work is analysis of the influence of these 
parameters on the simulated behaviour of cement composite despite the fact that their experimental determination 
is basically impossible. The results of detailed numerical analysis show that the influence of non-local parameters 
is not negligible. In general, one can say that the higher their value is, the higher the simulated load bearing capacity 
of the specimens is achieved. 

Key words 
Fracture test, finite element method, microplane material model, non-local parameters 

1 ÚVOD 

Cementové kompozity, mezi které dozajista patří i beton, jakožto jejich nejznámější a nejpoužívanější zástupce, 
patří k široce používaným stavebním materiálům. Betonové konstrukce, jako jsou dálniční mosty, tunely, 
přehrady, chladící věže jaderných elektráren, jsou součástí páteřní infrastruktury a měly by sloužit po mnoho 
generací. Při působícím zatížení vykazují tyto konstrukce mnohdy nelineární, přesněji kvazikřehké, chování – 
schopnost přenosu zatížení pokračuje i po překonání meze pružnosti až do meze pevnosti, po níž následuje pokles 
zatížení až do porušení, tzv. tahové změkčení [1]. Tradičně jsou betonové konstrukce navrhovány dle norem 
a předpisů (např. ČSN EN 1992-1-1 [2], fib Model Code 2010 [3] apod.), které jsou založeny na experimentálních 
a empirických vztazích vycházejících z teorie elasticity. Tento přístup je nicméně neudržitelný a v případě 
komplexních konstrukcí (např. složitá geometrie, nelineární kontaktní úlohy) může být i nebezpečný. Za tímto 
účelem je vhodné návrh ověřit výpočty pomocí metody konečných prvků s odpovídajícími materiálovými modely, 
které se snaží popsat materiálové chování výstižněji. Tyto modely ovšem kladou zvýšené nároky na materiálové 
parametry, které nejsou obsaženy v normách a jsou v mnoha případech obtížně stanovitelné i experimentálně. 

Tento příspěvek se zabývá numerickou analýzou lomového chování betonového tělesa o rozměrech 
40×40×160 mm se zářezem s využitím Microplane materiálového modelu [4], [5], resp. vlivu nelokálních 
parametrů tohoto modelu. Za tímto účelem byl analyzován 3D model vytvořený v SW Ansys, Inc [6]. 
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2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

Podstatou Microplane modelu je charakterizace konstitutivních zákonů pomocí vektorů napětí a přetvoření, 
namísto tenzorů druhého řádu. Původní myšlenka definice vztahů mezi vektory napětí a přetvoření působícími na 
plochách různé orientace vzešla z aplikace na polykrystalických kovech [7]. Prof. Bažant [8] později tento koncept 
rozvinul a pojmenoval jej Microplane model.  

Podstata Microplane modelu 

Klasické konstitutivní modely přímo pracují s prvky tenzoru napětí σ a přetvoření ε. Oproti tomu Microplane 
model [8] je definován jako vztah mezi napětím a přetvořením působícím na generované mikroplošce, která má 
libovolnou orientaci jednoznačně určenou normálovým vektorem n. Vektor přetvoření εn na mikroplošce je 
projekcí tenzoru přetvoření ε dle Rov. 1. 

𝜀𝜀𝜀𝜀in = 𝜀𝜀𝜀𝜀ij𝑛𝑛𝑛𝑛j (1) 

kde 𝜀𝜀𝜀𝜀in je vektor přetvoření na mikroplošce [–], εij složka tenzoru přetvoření [–] a nj je normálový vektor [–]. 
Normálové přetvoření na mikroplošce je poté rovno (Rov. 2) 

ε𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (2) 

kde εN je normálové přetvoření na mikroplošce [–] a Nij = ninj je normálový vektor. 
Smyková přetvoření na mikroplošce ve zvolených směrech M a L jsou dána transformačními tenzory třetího 

řádu m a l. Vzhledem k symetrii tenzoru přetvoření je možno vztah pro smykové přetvoření εM a εL psát jako 
(Rov. 3 a Rov. 4): 

ε𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (3) 

ε𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (4) 

kde εM a εL je smykové přetvoření [–] a 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

2
 a 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
2

 jsou transformační tenzory. Ve skutečnosti 
jsou εN, εM a εL složky tenzoru přetvoření εnn, εnm a εnl s ohledem na lokální souřadný systém (n, m, l). 

Zbývající složky tenzoru přetvoření εmm, εll a εml nemají vliv na vektor napětí na mikroplošce s normálou 
n a jsou tedy zanedbány. Vzhledem k předchozím kinematickým podmínkám lze statickou ekvivalenci napětí 
mezi makroúrovní a mikroúrovní určit pouze přibližně za využití principu virtuálních prací, viz Rov. 5 [9]: 

2π
3
𝜎𝜎𝜎𝜎ijδ𝜀𝜀𝜀𝜀ij = � (𝜎𝜎𝜎𝜎Nδ𝜀𝜀𝜀𝜀N + 𝜎𝜎𝜎𝜎Mδ𝜀𝜀𝜀𝜀M + 𝜎𝜎𝜎𝜎Lδ𝜀𝜀𝜀𝜀L)𝑑𝑑𝑑𝑑Ω

Ω
   

(5) 

kde integrál je přes všechny orientace mikroplošek, σij jsou složky makroskopického tenzoru přetvoření [MPa], 
δεij složky makroskopického virtuálního tenzoru přetvoření [–], σN, σM  a σL složky tenzoru napětí na mikroplošce 
[MPa] a δεN, δεM a δεL odpovídající složky tenzoru přetvoření na mikroplošce [–]. Geometricky je možné si výše 
uvedené představit jako jednotkovou kouli. Vzhledem k tomu, že Microplane model využívá symetrii, je možné 
uvažovat pouze polovinu této koule, což je již zohledněno koeficientem 2/3. Rov. 5 tedy říká, že virtuální práce 
globálního napětí (na makroúrovni) musí být rovna součtu virtuální práce lokálních napětí na mikroploškách. 
Vzhledem k tomu, že globální a lokální přetvoření na mikroploškách jsou propojeny kinematickým omezením, 
musí Rov. 5 vyhovovat pro jakýkoliv virtuální tenzor přetvoření δεij. 

Dalším krokem je dekompozice normálového přetvoření na část objemovou a deviátor dle Rov. 6.  

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑉𝑉𝑉𝑉𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐷𝐷𝐷𝐷 (6) 

kde εV je hydrostatická část normálového přetvoření [–] a εD deviátor [–]. 
Posledním krokem je poté již definice fyzikálních vztahů napětí-přetvoření σ-ε na těchto mikroploškách, viz 

Rov. 7 a Rov. 8: 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑉𝑉𝑉𝑉e = 𝐾𝐾𝐾𝐾mic(𝜀𝜀𝜀𝜀V − 𝜀𝜀𝜀𝜀V
pl) (7) 

𝜎𝜎𝜎𝜎De = 2𝐺𝐺𝐺𝐺mic(𝜀𝜀𝜀𝜀D − 𝜀𝜀𝜀𝜀D
pl) (8) 

kde 𝜎𝜎𝜎𝜎Ve a 𝜎𝜎𝜎𝜎De je objemové, resp. deviatorické, efektivní napětí [MPa], Kmic je objemový modul pružnosti [MPa], 
Gmic je smykový modul pružnosti [MPa], 𝜀𝜀𝜀𝜀V

pl a 𝜀𝜀𝜀𝜀D
pl je objemové, resp. deviatorické, plastické přetvoření 

mikroplošky [–]. 

   
 

 
 

Popis materiálového modelu Coupled Damage-Plasticity 

Model vychází z materiálového modelu publikovaného prof. Bažantem, přičemž poškození a plasticita je zde 
definována pomocí plastického modelu Drucker–Prager [10], [11]. Z důvodu aplikace tohoto modelu je nutné 
Rov. 5 upravit do následujícího tvaru – Rov. 9 (zde již pro plný tvar, nikoliv pro polovinu) [12], [13], [14]: 

𝜎𝜎𝜎𝜎 =
3

4𝜋𝜋𝜋𝜋
� (1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑mic)�𝐾𝐾𝐾𝐾mic𝑉𝑉𝑉𝑉�𝜀𝜀𝜀𝜀V − 𝜀𝜀𝜀𝜀V

pl� + 2𝐺𝐺𝐺𝐺mic𝐷𝐷𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇 ∙ �𝜀𝜀𝜀𝜀D − 𝜀𝜀𝜀𝜀D
pl��𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝛺𝛺𝛺𝛺
 (9) 

kde dmic je normalizovaná funkce poškození [–], viz Rov. 11, a V a Dev jsou tenzory, které se používají k projekci 
makro přetvoření na mikroplošky dle dekompozice tenzoru přetvoření ε na volumetrickou εV = 𝑉𝑉𝑉𝑉: 𝜀𝜀𝜀𝜀 
a deviatorickou část εD = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝐷𝐷𝐷𝐷: 𝜀𝜀𝜀𝜀. Plastická odezva materiálu je zahrnuta v Drucker–Prager [10], [11] 
materiálovém modelu následující funkcí dle Rov. 10. 

𝑓𝑓𝑓𝑓mic =
3
2
𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑓𝑓𝑓𝑓12𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡 (10) 

kde fmic je kritérium tažnosti, f1 je Drucker–Pragerova funkce plasticity se zpevněním (Rov. 11), fc je tlaková 
pevnost [MPa] a ft je tahová pevnost [MPa]. 

𝑓𝑓𝑓𝑓1 = 𝜎𝜎𝜎𝜎0 − 𝛼𝛼𝛼𝛼𝜎𝜎𝜎𝜎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ (11) 

kde σ0 je počáteční mez kluzu [MPa], α je koeficient tření [–] a fh je funkce zpevnění, viz [6]. 
Poškození je modelováno Rov. 12, ve které se celkové poškození rozloží na tlakovou a tahovou část 

následujícím způsobem: 

1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 = (1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐)�1 − 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑤𝑤𝑤𝑤𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐� (12) 

kde 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐   a 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐  je tlaková, resp. tahová, část poškození [–], rw je split weight factor [–] – viz Rov. 13. 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑤𝑤𝑤𝑤 =
∑ 〈𝜀𝜀𝜀𝜀𝐼𝐼𝐼𝐼〉3
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

∑ |𝜀𝜀𝜀𝜀𝐼𝐼𝐼𝐼|3
𝑖𝑖𝑖𝑖+1

 (13) 

kde 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐼𝐼𝐼𝐼 reprezentuje hodnotu hlavního přetvoření a 〈𝜀𝜀𝜀𝜀𝐼𝐼𝐼𝐼〉 pozitivní hodnotu hlavního přetvoření. 
Jelikož modely materiálů zahrnující tahové změkčení často vykazují falešnou citlivost sítě a numerickou 

nestabilitu, je v tomto materiálovém modelu využita regularizovaná gradientní implicitní metoda. Implicitní 
regularizace gradientu zlepšuje lokální proměnnou tak, že nelokální protějšek považuje za další stupeň volnosti. 
Řídící rovnice jsou dány následující soustavou rovnic Rov. 14 – Rov. 16. 

∇𝜎𝜎𝜎𝜎 + 𝑓𝑓𝑓𝑓 = 0 (14) 

�̅�𝜂𝜂𝜂m − 𝑐𝑐𝑐𝑐∇2�̅�𝜂𝜂𝜂m = 𝜂𝜂𝜂𝜂m (15) 

∇�̅�𝜂𝜂𝜂m ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛b = 0 (16) 

kde σ je Cauchyho tensor napětí, f vektor objemových sil, ∇ divergence vektorového pole (Rov. 14), resp. gradient 
skalárního pole (Rov. 16), ∇2 Laplaceův operátor, ηm lokální proměnná, �̅�𝜂𝜂𝜂m nelokální proměnná a nb je normála 
k vnější hranici nelokálního pole.  

Lokální (Rov. 17) i nelokální (Rov. 18) proměnná se skládají z tahové a tlakové části. Každý uzel má tedy dva 
stupně volnosti navíc. 

𝜂𝜂𝜂𝜂m = �
𝜂𝜂𝜂𝜂mt
𝜂𝜂𝜂𝜂mc� (17) 

�̅�𝜂𝜂𝜂m = ��̅�𝜂𝜂𝜂mt�̅�𝜂𝜂𝜂mc
� (18) 

kde ηmt a ηmc je tahová, resp. tlaková, část lokální proměnné a �̅�𝜂𝜂𝜂mt a �̅�𝜂𝜂𝜂mc je tahová, resp. tlaková, část nelokální 
proměnné. 

Je zde tedy 21 nezávislých hodnot (pro každou mikroplošku) ekvivalentního přetvoření 𝜂𝜂𝜂𝜂tmic a 𝜂𝜂𝜂𝜂cmic. Tahové 
a tlakové složky lokální proměnné se získají homogenizací dle následující Rov. 19: 
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2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

Podstatou Microplane modelu je charakterizace konstitutivních zákonů pomocí vektorů napětí a přetvoření, 
namísto tenzorů druhého řádu. Původní myšlenka definice vztahů mezi vektory napětí a přetvoření působícími na 
plochách různé orientace vzešla z aplikace na polykrystalických kovech [7]. Prof. Bažant [8] později tento koncept 
rozvinul a pojmenoval jej Microplane model.  

Podstata Microplane modelu 

Klasické konstitutivní modely přímo pracují s prvky tenzoru napětí σ a přetvoření ε. Oproti tomu Microplane 
model [8] je definován jako vztah mezi napětím a přetvořením působícím na generované mikroplošce, která má 
libovolnou orientaci jednoznačně určenou normálovým vektorem n. Vektor přetvoření εn na mikroplošce je 
projekcí tenzoru přetvoření ε dle Rov. 1. 

𝜀𝜀𝜀𝜀in = 𝜀𝜀𝜀𝜀ij𝑛𝑛𝑛𝑛j (1) 

kde 𝜀𝜀𝜀𝜀in je vektor přetvoření na mikroplošce [–], εij složka tenzoru přetvoření [–] a nj je normálový vektor [–]. 
Normálové přetvoření na mikroplošce je poté rovno (Rov. 2) 

ε𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (2) 

kde εN je normálové přetvoření na mikroplošce [–] a Nij = ninj je normálový vektor. 
Smyková přetvoření na mikroplošce ve zvolených směrech M a L jsou dána transformačními tenzory třetího 

řádu m a l. Vzhledem k symetrii tenzoru přetvoření je možno vztah pro smykové přetvoření εM a εL psát jako 
(Rov. 3 a Rov. 4): 

ε𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (3) 

ε𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (4) 

kde εM a εL je smykové přetvoření [–] a 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

2
 a 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
2

 jsou transformační tenzory. Ve skutečnosti 
jsou εN, εM a εL složky tenzoru přetvoření εnn, εnm a εnl s ohledem na lokální souřadný systém (n, m, l). 

Zbývající složky tenzoru přetvoření εmm, εll a εml nemají vliv na vektor napětí na mikroplošce s normálou 
n a jsou tedy zanedbány. Vzhledem k předchozím kinematickým podmínkám lze statickou ekvivalenci napětí 
mezi makroúrovní a mikroúrovní určit pouze přibližně za využití principu virtuálních prací, viz Rov. 5 [9]: 

2π
3
𝜎𝜎𝜎𝜎ijδ𝜀𝜀𝜀𝜀ij = � (𝜎𝜎𝜎𝜎Nδ𝜀𝜀𝜀𝜀N + 𝜎𝜎𝜎𝜎Mδ𝜀𝜀𝜀𝜀M + 𝜎𝜎𝜎𝜎Lδ𝜀𝜀𝜀𝜀L)𝑑𝑑𝑑𝑑Ω

Ω
   

(5) 

kde integrál je přes všechny orientace mikroplošek, σij jsou složky makroskopického tenzoru přetvoření [MPa], 
δεij složky makroskopického virtuálního tenzoru přetvoření [–], σN, σM  a σL složky tenzoru napětí na mikroplošce 
[MPa] a δεN, δεM a δεL odpovídající složky tenzoru přetvoření na mikroplošce [–]. Geometricky je možné si výše 
uvedené představit jako jednotkovou kouli. Vzhledem k tomu, že Microplane model využívá symetrii, je možné 
uvažovat pouze polovinu této koule, což je již zohledněno koeficientem 2/3. Rov. 5 tedy říká, že virtuální práce 
globálního napětí (na makroúrovni) musí být rovna součtu virtuální práce lokálních napětí na mikroploškách. 
Vzhledem k tomu, že globální a lokální přetvoření na mikroploškách jsou propojeny kinematickým omezením, 
musí Rov. 5 vyhovovat pro jakýkoliv virtuální tenzor přetvoření δεij. 

Dalším krokem je dekompozice normálového přetvoření na část objemovou a deviátor dle Rov. 6.  

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�𝜀𝜀𝜀𝜀𝑉𝑉𝑉𝑉𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐷𝐷𝐷𝐷 (6) 

kde εV je hydrostatická část normálového přetvoření [–] a εD deviátor [–]. 
Posledním krokem je poté již definice fyzikálních vztahů napětí-přetvoření σ-ε na těchto mikroploškách, viz 

Rov. 7 a Rov. 8: 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑉𝑉𝑉𝑉e = 𝐾𝐾𝐾𝐾mic(𝜀𝜀𝜀𝜀V − 𝜀𝜀𝜀𝜀V
pl) (7) 

𝜎𝜎𝜎𝜎De = 2𝐺𝐺𝐺𝐺mic(𝜀𝜀𝜀𝜀D − 𝜀𝜀𝜀𝜀D
pl) (8) 

kde 𝜎𝜎𝜎𝜎Ve a 𝜎𝜎𝜎𝜎De je objemové, resp. deviatorické, efektivní napětí [MPa], Kmic je objemový modul pružnosti [MPa], 
Gmic je smykový modul pružnosti [MPa], 𝜀𝜀𝜀𝜀V

pl a 𝜀𝜀𝜀𝜀D
pl je objemové, resp. deviatorické, plastické přetvoření 

mikroplošky [–]. 

   
 

 
 

Popis materiálového modelu Coupled Damage-Plasticity 

Model vychází z materiálového modelu publikovaného prof. Bažantem, přičemž poškození a plasticita je zde 
definována pomocí plastického modelu Drucker–Prager [10], [11]. Z důvodu aplikace tohoto modelu je nutné 
Rov. 5 upravit do následujícího tvaru – Rov. 9 (zde již pro plný tvar, nikoliv pro polovinu) [12], [13], [14]: 

𝜎𝜎𝜎𝜎 =
3

4𝜋𝜋𝜋𝜋
� (1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑mic)�𝐾𝐾𝐾𝐾mic𝑉𝑉𝑉𝑉�𝜀𝜀𝜀𝜀V − 𝜀𝜀𝜀𝜀V

pl� + 2𝐺𝐺𝐺𝐺mic𝐷𝐷𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇 ∙ �𝜀𝜀𝜀𝜀D − 𝜀𝜀𝜀𝜀D
pl��𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝛺𝛺𝛺𝛺
 (9) 

kde dmic je normalizovaná funkce poškození [–], viz Rov. 11, a V a Dev jsou tenzory, které se používají k projekci 
makro přetvoření na mikroplošky dle dekompozice tenzoru přetvoření ε na volumetrickou εV = 𝑉𝑉𝑉𝑉: 𝜀𝜀𝜀𝜀 
a deviatorickou část εD = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝐷𝐷𝐷𝐷: 𝜀𝜀𝜀𝜀. Plastická odezva materiálu je zahrnuta v Drucker–Prager [10], [11] 
materiálovém modelu následující funkcí dle Rov. 10. 

𝑓𝑓𝑓𝑓mic =
3
2
𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑓𝑓𝑓𝑓12𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡 (10) 

kde fmic je kritérium tažnosti, f1 je Drucker–Pragerova funkce plasticity se zpevněním (Rov. 11), fc je tlaková 
pevnost [MPa] a ft je tahová pevnost [MPa]. 

𝑓𝑓𝑓𝑓1 = 𝜎𝜎𝜎𝜎0 − 𝛼𝛼𝛼𝛼𝜎𝜎𝜎𝜎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ (11) 

kde σ0 je počáteční mez kluzu [MPa], α je koeficient tření [–] a fh je funkce zpevnění, viz [6]. 
Poškození je modelováno Rov. 12, ve které se celkové poškození rozloží na tlakovou a tahovou část 

následujícím způsobem: 

1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 = (1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐)�1 − 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑤𝑤𝑤𝑤𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐� (12) 

kde 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐   a 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐  je tlaková, resp. tahová, část poškození [–], rw je split weight factor [–] – viz Rov. 13. 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑤𝑤𝑤𝑤 =
∑ 〈𝜀𝜀𝜀𝜀𝐼𝐼𝐼𝐼〉3
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

∑ |𝜀𝜀𝜀𝜀𝐼𝐼𝐼𝐼|3
𝑖𝑖𝑖𝑖+1

 (13) 

kde 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐼𝐼𝐼𝐼 reprezentuje hodnotu hlavního přetvoření a 〈𝜀𝜀𝜀𝜀𝐼𝐼𝐼𝐼〉 pozitivní hodnotu hlavního přetvoření. 
Jelikož modely materiálů zahrnující tahové změkčení často vykazují falešnou citlivost sítě a numerickou 

nestabilitu, je v tomto materiálovém modelu využita regularizovaná gradientní implicitní metoda. Implicitní 
regularizace gradientu zlepšuje lokální proměnnou tak, že nelokální protějšek považuje za další stupeň volnosti. 
Řídící rovnice jsou dány následující soustavou rovnic Rov. 14 – Rov. 16. 

∇𝜎𝜎𝜎𝜎 + 𝑓𝑓𝑓𝑓 = 0 (14) 

�̅�𝜂𝜂𝜂m − 𝑐𝑐𝑐𝑐∇2�̅�𝜂𝜂𝜂m = 𝜂𝜂𝜂𝜂m (15) 

∇�̅�𝜂𝜂𝜂m ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛b = 0 (16) 

kde σ je Cauchyho tensor napětí, f vektor objemových sil, ∇ divergence vektorového pole (Rov. 14), resp. gradient 
skalárního pole (Rov. 16), ∇2 Laplaceův operátor, ηm lokální proměnná, �̅�𝜂𝜂𝜂m nelokální proměnná a nb je normála 
k vnější hranici nelokálního pole.  

Lokální (Rov. 17) i nelokální (Rov. 18) proměnná se skládají z tahové a tlakové části. Každý uzel má tedy dva 
stupně volnosti navíc. 

𝜂𝜂𝜂𝜂m = �
𝜂𝜂𝜂𝜂mt
𝜂𝜂𝜂𝜂mc� (17) 

�̅�𝜂𝜂𝜂m = ��̅�𝜂𝜂𝜂mt�̅�𝜂𝜂𝜂mc
� (18) 

kde ηmt a ηmc je tahová, resp. tlaková, část lokální proměnné a �̅�𝜂𝜂𝜂mt a �̅�𝜂𝜂𝜂mc je tahová, resp. tlaková, část nelokální 
proměnné. 

Je zde tedy 21 nezávislých hodnot (pro každou mikroplošku) ekvivalentního přetvoření 𝜂𝜂𝜂𝜂tmic a 𝜂𝜂𝜂𝜂cmic. Tahové 
a tlakové složky lokální proměnné se získají homogenizací dle následující Rov. 19: 
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�
𝜂𝜂𝜂𝜂mt
𝜂𝜂𝜂𝜂mc� =

1
4𝜋𝜋𝜋𝜋

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡� 𝜂𝜂𝜂𝜂tmic𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝛺𝛺𝛺𝛺

� 𝜂𝜂𝜂𝜂cmic𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝛺𝛺𝛺𝛺 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
 (19) 

kde 𝜂𝜂𝜂𝜂tmic a 𝜂𝜂𝜂𝜂cmic je ekvivalentní tahové, resp. tlakové, přetvoření mikroplošky [–]. 
Regularizace probíhá pomocí „nad“-nelokální funkce (z anglického „over-nonlocal“) podle Rov. 20 a Rov. 21:  

�̂�𝜂𝜂𝜂tmic = 𝑚𝑚𝑚𝑚�̅�𝜂𝜂𝜂mt + (1 −𝑚𝑚𝑚𝑚)𝜂𝜂𝜂𝜂tmic (20) 

�̂�𝜂𝜂𝜂𝑐𝑐𝑐𝑐mic = 𝑚𝑚𝑚𝑚�̅�𝜂𝜂𝜂mc + (1 −𝑚𝑚𝑚𝑚)𝜂𝜂𝜂𝜂𝑐𝑐𝑐𝑐mic (21) 

kde �̂�𝜂𝜂𝜂tmic a �̂�𝜂𝜂𝜂𝑐𝑐𝑐𝑐mic jsou tahové, resp. tlakové, „nad“-nelokální funkce a m je nelokální materiálový parametr [–]. 

3 NUMERICKÁ STUDIE 
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43,6 0,2 31,6 36,3 3,0 −24,2 1 4∙104 1 0 2∙10-5 12∙103 8∙102 

 
Pro Microplane materiálový model bylo nutné využít speciální konečný prvek CPT 215, který má o dva stupně 

volnosti v každém uzlu navíc. Z důvodu existence zářezu bylo nutné zjemnit síť převážně v okolí jeho rohů, 
kde dosahují gradienty napětí vyšších hodnot. Doporučením je volit velikost konečného prvku menší než polovina 
druhé odmocniny nelokálního parametru c [6]. 

   
 

 
 

4 VÝSLEDKY 

Grafy závislosti síly F na průhybu uprostřed rozpětí d jsou zobrazeny na Obr. 2. Je zřejmé, že s klesající hodnotou 
parametru c i m klesá hodnota maximální síly Fmax a jí odpovídající hodnota průhybu dF. Rovněž s klesající 
hodnotou parametru m dochází k rychlejšímu porušení vzorku (resp. k akumulaci poškození v menším objemu, 
viz Obr. 4), což je v grafech znázorněno vyšším sklonem sestupné větve F–d diagramu.  

 

Obr. 2 Diagramy síly F a průhybu uprostřed rozpětí d pro různé nelokální parametry c a m. 

Vliv nelokálních parametrů je možné demonstrovat i na izoplochách celkového poškození, které je definováno 
číselnou stupnicí od 0 (bez poškození – modrá) do 1 (poškozeno, ztrácí únosnost – červená), viz Obr. 3 a Obr. 4. 
Na Obr. 3 jsou zobrazeny izoplochy celkového poškození pro konstantní hodnotu m=1,75 a dvě hodnoty 
parametru c, konkrétně c=6 (vlevo) a c=10 (vpravo). Je zřejmé, že s rostoucí hodnotou parametru c dochází 
k akumulaci poškození ve větší oblasti, z čehož rovněž logicky plyne vyšší únosnost vyjádřená hodnotou Fmax. 

    

Obr. 3 Izoplochy celkového poškození pro m=1,75 a c=6 (vlevo), resp. c=10 (vpravo). 

Na Obr. 4 jsou zobrazeny izoplochy celkového poškození pro konstantní hodnotu c=10 a dvě hodnoty 
parametru m, konkrétně m=1 (vlevo) a m=2,5 (vpravo). Podobně jako na Obr. 3, dochází k akumulaci poškození 
ve větší oblasti při vyšší hodnotě parametru m. 

   

Obr. 4 Izoplochy celkového poškození pro c=10 a m=1 (vlevo), resp. m=2,5 (vpravo). 

5 ZÁVĚR 

Z podrobné numerické analýzy vyplývá, že nelokální parametry výrazně ovlivňují simulovanou odezvu trámce. 
Obecně lze z výsledků konstatovat, že s rostoucí hodnotou obou nelokálních parametrů c i m je možné dosáhnout 
vyšších hodnot maximálního zatížení i odpovídajícího průhybu při tomto zatížení, což se dá očekávat a je to 
důsledek akumulace poškození ve větším objemu. Dále je možné z těchto výsledků odvodit, že s rostoucí hodnotou 
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parametru m je sestupná větev diagramu síla–průhyb méně strmá, jinými slovy tahové změkčení se odehrává 
ve větším objemu, což výrazně zplošťuje sestupnou větev. 

I přesto, že je vliv nelokálních parametrů na lomové chování těles výrazný, dosud neexistuje jednotný přístup 
k jejich exaktnímu stanovení a je tudíž nutné stanovit tyto parametry na základě numerických simulací. 
I přes neexistenci jednoznačného vztahu definujícího tyto parametry je možné využít doporučení uvedená 
v literatuře [16], [17], [18], která udávají základní informaci a určují tak počáteční/nultou iteraci, z které je možné 
vycházet. 
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Abstrakt 
Článek představuje výsledky části výzkumu zaměřeného na vývoj komplexní experimentálně-výpočtové metodiky 
pro stanovení hodnot lomově-mechanických parametrů betonu nezávisle na velikosti a geometrii vzorku. K tomuto 
účelu byly provedeny laboratorní zkoušky štípání klínem na vzorcích třech různých velikostí se dvěma rozdílnými 
hloubkami zářezů. Na základě experimentálně získaných odezev zkušebních vzorků byla provedena identifikace 
lomově-mechanických parametrů všech vzorků pomocí inverzní analýzy. Získané parametry byly použity 
při numerické simulaci zkoušek a analyzovány z hlediska jejich závislosti na velikosti počátečního neporušeného 
ligamentu. 

Klíčová slova 
Inverzní analýza, štípací test, lomově-mechanické parametry, numerická simulace, vliv velikosti 

Abstract 
The paper presents the results of a part of the research focused on the development of a complex experimental–
computational methodology for determining the values of mechanical fracture parameters of concrete independent 
of the specimen size and geometry. For this purpose, laboratory wedge splitting tests were carried out on specimens 
of three different sizes with two different notch depths. Based on the experimentally obtained responses of the test 
specimens, the fracture mechanical parameters of all specimens were identified by inverse analysis. The obtained 
parameters were used in the numerical simulation of the tests and analysed in terms of their dependence on the 
size of the initial uncracked ligament. 

Key words 
Inverse analysis, wedge-splitting test, mechanical fracture parameters, numerical simulation, size effect 

1 ÚVOD 

Pokročilé hodnocení spolehlivosti a životnosti konstrukcí z kvazikřehkých materiálů, např. betonu, s využitím 
prostředků numerické simulace vyžaduje znalost odpovídajících lomově-mechanických parametrů. Běžným 
postupem, jak stanovit jejich hodnoty, je přímé vyhodnocení experimentálně získaného zatěžovacího diagramu 
[1], [2]. Získané hodnoty jsou ovšem v jisté míře závislé na velikosti a tvaru zkušebního vzorku [3], [4]. Druhou 
možností, jak získat lomově-mechanické parametry, je inverzní analýza založená na metodě umělých neuronových 
sítí v kombinaci s numerickou simulací zkoušky [5], [6]. 

K ověření vlivu velikosti a geometrie vzorku na lomově-mechanické parametry je postupně vyvíjen komplexní 
víceúrovňový přístup pro experimentálně-výpočtové stanovení materiálových parametrů betonu. Je v něm 
zahrnuto testování, pokročilé vyhodnocování a identifikace vzorků o různých velikostech v různých zkušebních 
konfiguracích na základě metod soft computing a analýzy lomových procesů pomocí víceúrovňového přístupu 
při modelování. Cílem článku je představit výsledky identifikace lomově-mechanických parametrů betonu pomocí 
inverzní analýzy založené na umělých neuronových sítích. K tomu jsou využity výsledky experimentálního 
programu, zejména odezvy zkušebních vzorků různých velikostí a počátečních hloubek zářezů, které byly 
podrobeny štípacímu testu. 


