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ABSTRAKT
Předkládaná práce poukazuje na pozoruhodný potenciál fyzikálně diskretizačního lattice
modelu FyDiK pro prostorové modelování nelineárních problémů stavební mechaniky.
K dosažení cílů práce byla naprogramována aplikace, implementující model FyDiK spo-
lečně s 3D grafickým uživatelským prostředím zajišťující sestavení modelu pružinových
sítí. Ta byla následně využita k modelování vzniku trhlin a lomu v betonových vzorcích
a k modelování plastizace stojiny ocelového I profilu, přičemž výpočty byly realizovány
prostřednictvím masivní paralelizace na platformě CUDA.
V úvodní části jsou nejprve představeny základní principy, z nichž práce vychází. Následně
jsou podrobněji rozebrány jednotlivé prvky modelu a přiblížena problematika paralelizace
prostřednictvím grafických karet. Vytvoření potřebného software a ladění modelu na uve-
dených materiálech se věnuje další část, která je následována vyhodnocením dosažených
výsledků ve srovnání s jinými programy pro modelování. Závěrem jsou shrnuty dosažené
výsledky a předestřeny další možnosti vývoje představeného způsobu modelování.

KLÍČOVÁ SLOVA
Fyzikální diskretizace, FyDiK, pružinová síť, lattice model, tetrahedronizace, CUDA, ne-
lineární modelování

ABSTRACT
The presented work highlights the remarkable potential of physical discretization – lat-
tice model FyDiK in three-dimensional modelling of non-linear problems in structural
mechanics. To achieve the objectives a software application, that implements the model
FyDiK along with the 3D graphical user interface has been developed and thus is able
to assemble a spring network model. Such a model was used for modelling the formation
of cracks and fracture in the concrete specimens and also to model a plastic behaviour
of steel I-beam. The calculations were performed by a massive parallelization on CUDA
platform.
In the first part the basic principles on which the work is based are introduced. Sub-
sequently, a detailed description of individual parts of the model and the issue of paral-
lelization by graphics cards are presented. In the next part the creation of the required
software and improving of the model properties of mentioned materials are described.
That is followed by evaluation of the achieved results with the comparison of other mo-
delling software. The conclusion summarizes the achievements and suggestions for the
further development possibilities of the presented method of modelling.
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Physical discretization, FyDiK, Spring network, Lattice model, Tetrahedralization,
CUDA, Non-linear modelling
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Úvod

1 ÚVOD

Přirozenou potřebou člověka je vytvářet napodobeniny skutečných věcí, stavů a pro-
cesů. Již v dětském věku je tento fenomén snadno pozorovatelný, kdy právě hry často
zastupují roli reálných dějů a objektů. Jejich využíváním je nám umožněno efektivně
poznávat zákonitosti světa kolem nás i v nás, a to vše s minimalizací rizik a nákladů
s tím spojených.

Prudký rozvoj výpočetní techniky tuto oblast bezesporu výrazně přetransformo-
val a dal vzniknout nejen počítačovým hrám, ale počítačovým simulacím vůbec. Ty
obohacují naše každodenní životy a neustále posouvají hranice našeho poznání.

Z těch nejběžnějších můžeme jmenovat např. meteorologické simulace, vojenské
a dopravní trenažéry, či obecněji deterministické a stochastické simulace sociálních,
chemických a fyzikálních jevů, viz [4].

Ne jinak je tomu v případě stavební mechaniky, kdy simulace prostřednictvím
různorodých modelů tvoří nedílnou součást tohoto oboru. S dostupností výpočetních
technologií se rozsah jejich uplatnění výrazně rozšířil a to především kvantitativně.

Z kvalitativního hlediska jsou ovšem nejvíce používané metody principiálně shodné
již několik desítek let a s přihlédnutím k současnému vývoji výpočetní techniky ne-
musí představovat optimální řešení.

1.1 Moorův zákon

Od publikování Moorova zákona [57],[106] uvádějícího, že počet tranzistorů v inte-
grovaných obvodech se každé dva roky zdvojnásobí, uplynulo již více než půl století
a zdálo by se, že tato předpověď je stále aktuální. Zejména v průběhu 90. let minulého
století bylo možno tento princip pozorovat i u nárůstu výkonu procesorů. Výrobní
proces se dařilo poměrně snadno minimalizovat a zároveň se zvyšovala pracovní frek-
vence čipů. Zmenšením výrobního procesu bylo kromě toho možné i snižovat napětí
a výrobní náklady.

Přibližně kolem roku 2005 se však začalo ukazovat, že tento směr nemůže trvat
do nekonečna a narazil na své limity. Zejména díky tomu, že napětí nelze snižovat
lineárně se zmenšením výrobního procesu, vzniká na čipech příliš mnoho odpadního
tepla. Problémem pak už není pouhé navýšení výkonu, ale spíše hledání co nejlepšího
poměru výpočetního výkonu k odpadnímu teplu. Tento trend lze poměrně zřetelně
pozorovat při současném rozvoji mobilních zařízení, kdy procesory ze stolních po-
čítačů v mobilních zařízení pracují sice s o něco nižším výkonem, ovšem s výrazně
lepším poměrem výkonu ku spotřebě [16].
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1.2. FYZIKÁLNÍ DISKRETIZACE

Obr. 1.1: Vývoj mikroprocesorů v posledních 35 letech [57]

Určitým řešením tohoto problému je tzv. paralelizace, tedy výpočet rozdělený do
nezávislých celků zpracovávaných současně. Použitím paralelizace je využita větší
plocha čipu, čímž je odpadní teplo lépe distribuováno a odlišnou architekturou je
možné rovněž minimalizovat přenos informací v rámci čipu a tím dále snižovat te-
pelné ztráty. Typickým příkladem takového řešení jsou GPU (Graphics processing
unit) procesory, jež v současné době tvoří základ grafických karet.

1.2 Fyzikální diskretizace

Přestože dostupnost výkonu umožňuje pro lineární úlohy zpřesňovat modely a sni-
žovat výpočetní čas, silně nelineární problémy mechaniky jako plastická deformace
nebo rozvoj trhlin v heterogenních materiálech se již několik dekád velmi obtížně
modelují klasickými metodami mechaniky kontinua [5].

Jedním ze způsobů jak tento problém řešit je použití metody fyzikální diskreti-
zace. Ta rozděluje modelované kontinuum na jednotlivé částice, mezi nimiž sleduje
jejich vzájemnou interakci. Zpravidla jsou částice nositelé hmotnosti a jejich vzá-
jemné vazby jsou zajištěny pevně danou, či variabilní sítí vazeb - pružin definující
mechanické vlastnosti materiálu, viz obr. 1.2.

Takováto implementace je poměrně snadno proveditelná ve 2D, tak i v 3D formě.
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Obr. 1.2: Příklad fyzikální diskretizace [88]

Ačkoliv se 3D modely hlavně díky vysoké výpočetní náročnosti zatím stále příliš
neuplatňují, právě ty umožňují kvalitnější vystižení materiálového chování, jelikož
mají principiálně nejblíže k jeho mikroskopické struktuře.

1.3 FyDiK

Na VUT v Brně je již více než 10 let vyvíjen vedoucím této práce, doc. Ing. Petrem
Frantíkem, Ph.D. fyzikálně diskretizační model FyDiK [24],[23]. Ten je postaven
na bázi dynamických systémů, umožňující zmíněné nelineární chování modelované
konstrukce vystihnout i v čase. Tento model má navíc velmi dobré předpoklady, aby
mohl být paralelizován.

Pro účely této práce a modelování představeného v dalších kapitolách byl model
FyDiK aplikován ve své zjednodušené formě, využívající právě soustavu hmotných
bodů a translačních pružin. Ty díky vzniklé příhradové struktuře poskytují dosta-
tečné možnosti k výstižnému modelování různorodých materiálu.

Obr. 1.3: Příklady použití modelu FyDiK

Jelikož je použitý FyDiK model plně prostorový a svou podstatou určen pro
práci s velkým počtem elementů, je pro jeho použití prakticky nezbytné používat
softwarovou aplikaci zprostředkovávající interakci mezi uživatelem a modelem. Rov-
něž je žádoucí, aby takováto aplikace byla doslova průvodcem pro uživatele k sesta-
vení modelu, umožňovala snadnou práci i se složitějšími objekty, zajistila všechny
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1.4. MODELOVANÉ KONSTRUKCE

fáze diskretizačního procesu a zároveň vše, včetně dosažených výsledků, přehledně
zobrazila. Pro dosažení výsledků práce byla proto takováto aplikace nejprve napro-
gramována a její klíčové prvky budou dále představeny v kapitole 3.

1.4 Modelované konstrukce

Aby mohl být potenciál tohoto modelu důkladně ověřen, je potřebné jej aplikovat
na odlišné konstrukce a různé materiály sledující nestejné aspekty jejich chování.

1.4.1 Beton

Nejprve byl model FyDiK zkoumán na příkladu prvků z prostého betonu. Takovýto
materiál, nehomogenní a kvazikřehký, ve spojitosti z různými způsoby zatěžování,
poskytuje dobré podmínky umožňující hlouběji porozumět jeho chování. Na rozdíl
např. od oceli se totiž v tomto případě mnohem více projeví otázky vzniku a rozvoje
trhlin nebo kontaktu zatěžovacího zařízení se zkoušeným tělesem.

Obr. 1.4: Betonové vzorky, foto: Ondřej Vodák [94]

Tab. 1.1: Podíl jednotlivých frakcí kameniva

R3 R4 R5 R6
0 – 4 mm 100 % 60 % 60 % 60 %
4 – 8 mm 0 % 40 % 20 % 13 %
8 – 16 mm 0 % 0 % 20 % 13 %
16 – 22 mm 0 % 0 % 0 % 13 %

Pro validaci modelu byla použita měření na betonových vzorcích vytvořených
Ústavem stavebního zkušebnictví na VUT – FAST v roce 2008 [45]. Byly namí-
chány čtyři směsi s referenční recepturou pro beton C20/25. Betonovaná tělesa měla

14
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rozměry 100×100×400 mm, z nichž byly po 28 dnech nařezány vzorky přibližně
tvaru krychle o délce strany 100 mm, viz obr. 1.4 a tab. 1.1. Vzorky byly ozna-
čeny kódy R3 – R6 s rozdílným podílem jednotlivých frakcí kameniva a zatěžovány
celoplošně (CC) nebo středovou příložkou o rozměrech 8×8 mm (1C).

1.4.2 Ocel

Pro další úlohu řešící poněkud odlišné fyzikální jevy lze užít modelování plastizace
ocelového I profilu. Ocel jako homogenní houževnatý materiál se jeví z hlediska mo-
delování jako snažší, zároveň ale plastizace představuje nelineární problém, který
není jednoduché simulovat obvyklými metodami mechaniky kontinua, což předsta-
vuje z pohledu modelu FyDiK zajímavou výzvu.

Motivací pro modelování ocelového nosníku, se stal výsledek experimentu na
Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební na VUT v Brně, viz
obr. 1.5. Tento prvek byl zatěžován ve středu horní pásnice s celkovou deformací
asi 40 mm, přičemž bylo dosaženo zřetelného vybočení a plastizace stojiny.

Obr. 1.5: Deformovaný I profil, vystavený na Ústavu kovových a dřevěných kon-
strukcí Fakulty stavební na VUT v Brně
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Teorie

2 TEORIE

2.1 Diskretizace

V oboru klasické mechaniky hrají simulace klíčovou roli ve vývoji a návrhu nových
struktur či zkoumání selhání těch stávajících. Obvyklé modely klasické mechaniky,
na kterých jsou dané simulace postaveny, lze rozdělit dle řady kritérií. Předně na
modely statické soustřeďující se výhradně na nalezení rovnovážného stavu, či dy-
namické, sledující navíc změnu stavu v čase. Z hlediska matematické aproximace
a výstižnosti jako lineární a nelineární. A z pohledu samotného vytvoření modelu
podle použité diskretizace, a to na [25]:

• Matematickou diskretizaci, kdy je reálná látka uvažována jako spojitá a její
vlastnosti se diskretizují pomocí parametrizovaných funkcí, které slouží jako
aproximace ideálních přesných řešení.

• Fyzikální diskretizaci, která rezignuje na představu modelové spojitosti a na-
hrazuje reálnou látku – i makroskopické celky z ní složené – diskrétními ele-
menty.

Metoda pružinových sítí, kterým se tato práce věnuje, se řadí mezi dynamické,
nelineární modely využívající přístupu fyzikální diskretizace. V současné době jsou
to právě tyto typy modelů, jenž zároveň s výpočetní technikou procházejí největším
vývojem.

Obr. 2.1: Příklad matematické diskretizace na metodě konečných prvků (vlevo) a fy-
zikální diskretizace – lattice model s pravidelnou (střed), resp. nepravidelnou struk-
turou (vpravo) [112]

2.1.1 Fyzikální diskretizace

Vytváření fyzikálně diskretizovaného modelu obvykle předchází použití jednodu-
chého, zpravidla spojitého, náhradního modelu reálné konstrukce. Ten je následně
rozdělen – diskretizován na jednotlivé elementy, za použití matematického aparátu
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sledujícího interakci jednotlivých částí. Výhodou tohoto přístupu je jasná fyzikální
představa o dění v modelu, stejně tak jako možnost jej reálně vyrobit a ověřit. Jistou
nevýhodou je určitá neshoda jak s mikroskopickou tak i makroskopickou strukturou
modelovaného objektu a v případě modelů s velkým počtem částic značná výpočetní
náročnost [25].

Rozdělení diskretizace

Fyzikálně diskretizované modely obvykle sledují dva základní přístupy1:
• Lattice, (resp. Stencil code) modely, u kterých jsou jednotlivé elementy uspo-

řádány do více či méně pravidelné sítě (struktury), viz obr. 2.1. V této síti, je
jasně definováno, které částice mezi sebou spolupůsobí a které nikoliv. Typicky
jsou lattice modely používány pro modelování tuhých těles a/nebo spojitých
systémů. Mezi nejznámnější autory rozvíjející použití lattice modelů se mohou
řadit Z. P. Bažant [5], J. E. Bolander [9] a J. G. M. van Mier [49]. Obsáhlejší
a ucelené informace lze o lattice modelech dále získat například z dizertační
práce Jana Eliáše [19].

• Částicové modely (Discrete elements), jsou složeny z prvků, u kterých není
předem dáno, které částice spolu interagují a během výpočtu se vzájemné
interakce mohou měnit. Typicky jsou tyto modely používány např. pro simulaci
plynů, tekutin a sypkých látek [14], [50].

Obr. 2.2: Příklad částicového modelu – kolize dvou těles [30]

Historie fyzikální diskretizace

Fyzikální diskretizace byla poprvé ve výše uvedených formách publikována před
téměř 40 lety. Z modelů, které byly uvedeny nejdříve je možno zmínit lattice model
Rigid-body spring z roku 1978, sledující dynamickou odezvu na prutové a rovinné
konstrukci diskretizované na 40 resp. 129 prvků [38]. Diskrétní částicové modely byly

1Ačkoliv existuje celá řada variant a mnoho metod se řadí někde mezi tyto dva přístupy.
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prvně představeny v práci [15] v následujícím roce. V Česku se první publikované
použití lattice modelu datuje na rok 1986 s výstižným názvem modelu Physical dis-
cretization method (PDM ). Pro simulaci šíření trhliny v rovinném vzorku epoxidové
pryskyřice zde bylo použito již více než 5000 prvků [53].

Výpočetní možnosti

Skutečnost, že nárůst dostupného výpočetního výkonu posunul potenciál fyzikální
diskretizace za dříve nepředstavitelnou mez, dobře demonstruje model vzniku kva-
sarů a galaxií z roku 2005 obsahující více než 1010 prvků [78].2 Takovýto výpočet by
byl s využitím běžného procesoru prakticky nerealizovatelný. Proto se v těchto pří-
padech používá masivní paralelizace s využíváním až desetitisíců výpočetních jader,
viz [93], kde byl částicový model použit pro modelování sněhu.

Obr. 2.3: Simulace vzniku galaxií, DEM model s 1010 částicemi [78]

K využití paralelizace pro řešení těchto modelů nahrává v současné době i fakt,
že multiprocesorové systémy jsou dnes dostupnější, než kdykoliv dříve. To platí ob-
zvlášť pro trh grafických karet, které ačkoliv jsou využívány především v herním
průmyslu, obsahují stovky výpočetních jader, které lze pro výpočet uvedených mo-
delů použít. Na tuto skutečnost reagují i samotní výrobci karet, kteří poskytují

2Zde bylo na počítači IBM p690 využito 512 procesorů, téměř 1 TB paměti a výpočet trval 28
dní.

19



2.2. GEOMETRIE MODELU

nástroje pro snadnější implementaci fyzikálně diskretizačních modelů, viz [29]. Zá-
roveň to zpřístupňuje použití fyzikální diskretizace pro počítačové hry k vytváření
fyzikálně věrohodnějších efektů a přibližuje tak uvedené metody běžné populaci [58].

K dostupnosti uvedených metod napomáhají kromě řady komerčních softwarů
i programy na bázi opensource, které je možno nejen bezplatně používat, ale rovněž
podle potřeby modifikovat. Mezi nejpoužívanější patří LIGGGHTS [10] postavený
na starším projektu LAMMPS [72], neboli Large-scale Atomic/Molecular Massively
Parallel Simulator. Z projektů vyvíjených v Evropě můžeme zmínit program Yade
[13], případně Woo [75], který je od Yade odvozen.

K uvedeným programům je nezbytné zmínit i FyDiK2D, resp. FyDiK3D, po-
skytující komplexní uživatelskou nadstavbu k obecnému modelu FyDiK. Software je
včetně příkladů volně k dispozici na stránkách tvůrce programů [22].

2.2 Geometrie modelu

Samotný proces diskretizace nejprve vytváří v modelovaném objemu množinu bodů,
coby nositelů hmotnosti. Dalším krokem je jejich vzájemné propojení. Ačkoliv může
být sestaveno různými způsoby, jako jeden z nejvhodnějších se jeví využití Deloneho
tetrahedronizace, viz dále. Takto vytvořeným elementům sítě pružin a bodů je ná-
sledně nutné přiřadit fyzikální vlastnosti. Pro jejich kvantifikaci lze s výhodou použít
Voroného mozaiku, jež si lze představit jako množinu buněk zcela vyplňující diskre-
tizovaný prostor s jádry odpovídajícími generovaným bodům. Voroného mozaika je
duální strukturou k Deloneho tetrahedronizaci a bude rovněž dále více přiblížena.

Obr. 2.4: Voroného diagram – rozdělení krychle na buňky podle vložených bodů

2.2.1 Generování bodů

Záměrem generování bodů homogenního materiálu je vytvoření struktury materi-
álu (buněk) takovým způsobem, aby byla zachována celková homogenita a to bez
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jakýchkoliv negativních vlivů použité algoritmizace. Obvykle používaná pravidelná
(často ortogonální) mřížka zpravidla neodpovídá skutečné mikroskopické struktuře
materiálu, ve které se projevuje celá řada nelineárních faktorů, a může tak výrazně
zkreslovat výsledek výpočtu, viz obr. 2.1. Podrobněji se této problematice věnuje
např. [112]. Lineární závislost polohy bodů může navíc nepříjemně komplikovat ná-
slednou tetrahedronizaci, kdy dochází ke vzniku singularit, jelikož nad čtyřmi body
v rovině není možné vytvořit regulérní čtyřstěn.

Na druhou stranu makroskopicky nehomogenní struktura s velice odlišnou veli-
kostí příhradových celků – ok, rovněž nevhodně reprezentuje modelovaný materiál
a má sklony k nepředvídatelnému chování. Tuto podmínku můžeme zjednodušit na
požadavek, aby vzdálenost dvou sousedních bodů náležela vždy do předem stanove-
ného intervalu.

Existuje několik přístupů, jak efektivně body v cíleném prostoru generovat a záro-
veň splnit uvedené podmínky. Zřejmě výpočetně nejjednodušší přístup je vygenero-
vání pravidelné mřížky, například ortogonální a následná modifikace polohy každého
bodu náhodným posunutím v předem definovaném rozsahu, viz [19]. Nevýhodou to-
hoto přístupu zůstává stále značná podobnost s pravidelnou mřížkou, případně může
docházet k lokálnímu naředění, či nahuštění mřížky pokud je náhodné rozptýlení
příliš velké.
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Obr. 2.5: Efektivita generování bodů s využitím Haltonovy sekvence v krychli
o straně 10 cm s přípustnou vzdáleností bodů 1 cm

Dalším přístupem je zcela náhodné generování bodů s následnou legalizací. Tedy
po každém bodu, který je vložen, jsou vyhledány body v jeho nejbližším okolí a ověří
se splnění podmínky, že žádný ze současných bodů neleží k nově vloženému blíže, než
stanovená mez. Pokud podmínka není splněna, bod se vyloučí a pokračuje se gene-
rováním dalšího bodu. Tento přístup s dobrým generátorem pseudonáhodných čísel
rozhodně nemá sklony k pravidelnostem mřížky a vytváří regulární síť. Na druhou
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stranu pokud počet bodů není dostatečně velký, velice snadno dochází k vytváření
řídkých, či dokonce prázdných míst. Navíc početní náročnost s přibývajícím počtem
bodů exponenciálně roste (viz obr. 2.5) a to nejen kvůli legalizaci stále většího počtu
bodů, ale i častějším výskytům neplatných bodů.

Nízce diskrepanční algoritmy

Jinou možností, jak vhodně body rozmístit, je využití nízce diskrepančních sekvenč-
ních algoritmů. Jedná se o skupinu algoritmů, která je schopna generovat takovou
posloupnost, která rovnoměrně pokryje stanovený prostor, ale přitom není lineárně
závislá [104]. Příkladem je Sobolova nebo Haltonova posloupnost [31], [101]. Do
aplikace byla implementována Haltonova sekvence (obr. 2.6) s modifikacemi pro
vyloučení možných lineárních korelací. Jako kořeny algoritmu byla zvolená nejnižší
možná prvočísla 2, 5 a 73. Prvních 20 hodnot bylo vyloučeno a dále pro každý další
krok se pravidelně střídalo použití uvedených prvočísel pro jednotlivé osy.

Obr. 2.6: Body vkládány generátorem náhodných čísel (vlevo) a Haltonovou sekvencí
(vpravo)

2.2.2 Triangulace

Před samotným propojením vzniklých bodů je nezbytné správně určit dvojice, mezi
kterými budou jednotlivé pružiny vytvořeny. Aby takto vytvořená síť vykazovala co
nejvěrnější chování, je potřebné vzájemně propojit body ležící ve svém nejbližším
okolí s co možná nejpravidelnější sítí, viz [9]. Tuto podmínku můžeme splnit za
pomocí triangulace, resp. ve 3D za pomocí tetrahedronizace.

3Vzhledem k třídimenzionální verzi algoritmu a použití variace, prvočíslo 3 vytváří silnou line-
ární korelaci [91].
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Triangulací rozumíme rozdělení rovinné oblasti na soustavu trojúhelníků vytvo-
řené ze spojnic bodů. V případě tetrahedronizace rozdělujeme prostorovou oblast na
soustavů čtyřstěnů – tetraedrů.4 Zvláštním případem je tzv. Deloneho tetrahedro-
nizace, která splňuje podmínku, že žádný další bod neleží v kouli opsané tetraedru,
tedy spojnice vrcholů takových čtyřstěnů spojují právě nejbližší body [6]. Příklad
takového řešení v 2D je uveden na obr. 2.7.

Obr. 2.7: Deloneho triangulace množiny bodů a její duální struktura – Voroného
mozaika

Tento algoritmus tedy rozděluje prostor tak, aby jednotlivé čtyřstěny odpovídaly
co nejvíce pravidelnému čtyřstěnu a je hojně využíván v inženýrských úlohách [3],
[109].

Triangulační metody

Pro vytvoření Deloneho triangulace existují tzv. přímé a nepřímé metody. Nepřímé
vytváří nejprve Voroného mozaiku (viz dále oddíl 2.2.3) a následně jako duální
strukturu k ní získávají Deloneho triangulaci. Ačkoliv jich existuje celá řada, jen
část z nich funguje ve více než dvou dimenzích. Přímé metody, které fungují ve více
dimenzích, můžeme rozdělit do pěti kategorií [95]:

• metody lokálního zlepšování ;
• metody inkrementálního vkládání (tzv. online);
• metody inkrementální konstrukce (sweep);
• převod do vyšší dimenze;
• metody rozděl a panuj.
Každá z uvedených metod má své přednosti a svá úskalí. Ačkoliv některé zdroje

[109] poukazují na metodu DeWall vycházející z principu rozděl a panuj jako na
nejrychlejší, jiné upřednostňují metodu inkrementálního vkládání, ačkoliv tuto me-
todu prakticky nelze paralelizovat [69]. Ukazuje se, že vzhledem k složitosti těchto

4Ačkoliv by jako český výraz pro 3D triangulaci byla vhodnější spíše “tetraedronizace“, v lite-
ratuře se dle anglického “tetrahedron“ objevuje právě výraz tetrahedronizace.
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algoritmů je jejich výkonnost značně závislá na konkrétní jazykové interpretaci, mož-
nostem použitého hardware a distribuci triangulovaných bodů [43]. Z tohoto důvodu
je proces nalezení nejvýhodnější varianty poněkud komplikovanější.

Pro účely této práce nebyl hlavním kritériem pouze maximální dosažitelný vý-
kon5, ale snadná a transparentní implementace se zachováním výkonnosti. Z tohoto
důvodu byla zvolena principiálně jednodušší varianta, metoda náhodného inkremen-
tálního vkládání, označována také jako Detri, popsána níže.

Metoda inkrementálního vkládání

Tento sériový (online) algoritmus postupným vkládáním bodů do již existující De-
loneho triangulace, síť postupně zahušťuje a po jednotlivých vloženích triangulaci
legalizuje tak, aby nadále splňovala Deloneho kritéria [46].

Výchozím stavem pro takovou konstrukci je fiktivní čtyřstěn – tetraedr mnoho-
násobně svými rozměry překračující obálku všech vkládaných bodů sítě, který se
po dokončení triangulace odstraní spolu se všemi dalšími čtyřstěny majícími jako
vrchol některý z fiktivních bodů. Před vytvořením fiktivního čtyřstěnu se nejprve
vypočte opsaný kvádr vkládané soustavy bodů, orientovaný dle os souřadnic. Pokud
je takový kvádr definován svým středem c(𝑐𝑥, 𝑐𝑦, 𝑐𝑧) a rozsahy v jednotlivých smě-
rech e(𝑒𝑥, 𝑒𝑦, 𝑒𝑧), pak jednotlivé fiktivní body výchozího tetraedru jsou definovány
jako:

p1(𝑚.𝑒𝑥, 𝑐𝑦, 𝑐𝑧)
p2(𝑐𝑥, 𝑚.𝑒𝑦, 𝑐𝑧)
p3(𝑐𝑥, 𝑐𝑦, 𝑚.𝑒𝑧)
p4(−𝑚.𝑒𝑥, −𝑚.𝑒𝑦, −𝑚.𝑒𝑧),

(2.1)

kde 𝑚 je multiplikátor, jehož postačující hodnota pro většinu případů je 𝑚 = 6,0.
Před vložením prvního bodu se pak pouze ověří, zda vrcholy kvádru leží v pro-

storu tetraedru, pokud tomu tak není, dojde k navýšení multiplikátoru a znovu ově-
ření této podmínky. Příliš velký počáteční čtyřstěn by následně znamenal výpočty
opsaných kulových ploch o velmi velkých poloměrech6, které vzhledem k omezené
aritmetické přesnosti výpočtu vnášejí zbytečnou nepřesnost. Z tohoto důvodu je
výhodné nastavit jeho velikost pouze na nezbytně nutnou.

5Podrobnější zkoumání rychlosti jednotlivých metod a možnosti paralelizace by jistě tuto práci
obohatily, ovšem, jak bude později ukázáno, pro dosažení cíle práce by tato studie neměla velký
přínos.

6Řádově 104× větší, nežli je velikost samotného čtyřstěnu.
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Lokalizace

Připravený čtyřstěn algoritmus postupně rozděluje vkládaním bodů. Po vložení kaž-
dého z bodů je potřeba lokalizovat ten tetraedr, v jehož objemu se nový bod nachází.
Při rostoucím počtu bodů je proces vyhledávání jednou z nejnáročnějších úloh, viz
obr. 2.8.
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Obr. 2.8: Časová režie jednotlivých fází triangulace pro různý počet bodů

Prakticky existují dva základní principy, jak tuto úlohu řešit. Používat v každém
kroku značný výpočetní výkon a procházet celé pole, nebo trasovat celou strukturu
vytváření čtyřstěnů a ukládat jejich skladbu pomocí stromu, což je na druhou stranu
paměťově náročné a přináší další režii díky časté změně struktury triangulace. Jako
nejefektivnější se proto jeví kombinace obou přístupů.

Jelikož při ověřování Deloneho podmínky je dobré znát sousedící čtyřstěny, každý
čtyřstěn tyto informace ukládá a je toho dále využito i při procházení polem triangu-
lace. Prohledávání začíná v libovolném čtyřstěnu a kontroluje polohu hledaného bodu
vůči rovinám tvořeným stěnami aktuálního čtyřstěnu. Pokud hledaný bod leží pod
všemi testovanými rovinami, pak je vnořený v právě testovaném čtyřstěnu. Pokud
leží alespoň nad jednou z rovin, pak se hledaný čtyřstěn s největší pravděpodobností
nachází ve směru odpovídajícímu té stěně, od jejíž roviny má největší vzdálenost.
V takovém případě se proto pokračuje v testování sousedního čtyřstěnu sdílejícího
tuto stěnu, viz obr. 2.9. Algoritmus postupuje dokud nenalezne hledaný čtyřstěn,
nebo počet takto vykonaných kroků nepřevýší počet všech čtyřstěnů v poli. Při ur-
čitých konfiguracích se totiž může stát, že se prohledávání zacyklí. Ačkoliv to není
častý jev, je zapotřebí s ním počítat. V takovém případě se přejde k vyhledávání
„hrubou silou“ a testuje se postupně každý ze čtyřstěnů v aktuální triangulaci.
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Obr. 2.9: Příklad lokalizace vloženého bodu ve 2D

Vkládání bodů

Po vložení bodu do prostoru existujícího čtyřstěnu se z jeho vrcholů vedením spoj-
nic k vloženému bodu vytvoří jiné čtyři čtyřstěny (obr. 2.10) a původní tetraedr
se zahodí. Tento postup je zpravidla označován jako flip14. Novým čtyřstěnům se
předají informace o sousedících čtyřstěnech a sousedech mateřského tetraedru, které
jsou rovněž informovány o změně jejich sousedů. Následně se zaregistrují požadavky
na ověření Deloneho podmínky pro všechny nově vytvořené dvojice čtyřstěnů s při-
lehlými mateřskými sousedy.
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Obr. 2.10: Transformace vložení bodu flip14

Pokud posuzovaná dvojice sousedících čtyřstěnů nesplňuje Deloneho podmínku,
dojde k transformacím typu flip23, flip32 (obr. 2.11) nebo flip44 (obr. 2.12)
a po kterékoliv z transformací dochází dále k informování okolí a novým testům.
Rozhodnutí o tom, jakou transformaci provést, je závislé na poloze testovaných
bodů a k nim přilehlých čtyřstěnů. Nejprve se proto ověří, zda čtyři body souse-
dících čtyřstěnů neleží v rovině. Pokud ano, provede se transformace flip44, která
transformuje čtyřstěny se čtyřmi body ležícími v rovině rozdělením podle sdílené
roviny s vytvořením jiných čtyř čtyřstěnů. Prakticky se jedná o analogický případ
známý ve 2D jako flip22 [46], [47].

Pokud body v rovině neleží, testuje se, zda útvar vzniklý spojením sousedních
čtyřstěnů je konvexní. Tento test kontroluje, zda spojnice protilehlých vrcholů pro-
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Obr. 2.12: Transformace flip44

chází společnou stěnou těchto čtyřstěnů, či nikoliv. Hledaný průsečík můžeme defi-
novat parametricky výrazem [103]:

l𝑎 + (l𝑏 − l𝑎)𝑡, (2.2)

kde l𝑎 = (𝑥𝑎, 𝑦𝑎, 𝑧𝑎), l𝑏 = (𝑥𝑏, 𝑦𝑏, 𝑧𝑏) jsou zmíněné vrcholy čtyřstěnů. Jelikož průsečík
leží mezi vrcholy, pak musí platit 𝑡 ∈ [0, 1].

Analogicky můžeme parametricky vyjádřit i protínanou rovinu jako:

p0 + (p1 − p0)𝑢 + (p2 − p0)𝑣, (2.3)

kde p𝑘 = (𝑥𝑘, 𝑦𝑘, 𝑧𝑘), 𝑘 = 0, 1, 2 jsou jednotlivé vrcholy protínané stěny. Pro ob-
last trojúhelníku vymezenou vrcholovými body stěny musí dále platit 𝑢, 𝑣 ∈ [0, 1]
a zároveň(𝑢 + 𝑣) ≤ 1. Což vlastně odpovídá barycentrickým souřadnicím trojúhel-
níku [7], [98]. Jestliže průsečík musí vyhovovat oběma rovnicím, můžeme psát:

l𝑎 + (l𝑏 − l𝑎)𝑡 = p0 + (p1 − p0)𝑢 + (p2 − p0)𝑣
l𝑎 − p0 = (l𝑎 − l𝑏)𝑡 + (p1 − p0)𝑢 + (p2 − p0)𝑣

. (2.4)
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Toto je možné dále převést na maticový tvar:
⎛⎜⎜⎝

𝑥𝑎 − 𝑥0

𝑦𝑎 − 𝑦0

𝑧𝑎 − 𝑧0

⎞⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎝
𝑥𝑎 − 𝑥𝑏 𝑥1 − 𝑥0 𝑥2 − 𝑥0

𝑦𝑎 − 𝑦𝑏 𝑦1 − 𝑦0 𝑦2 − 𝑦0

𝑧𝑎 − 𝑧𝑏 𝑧1 − 𝑧0 𝑧2 − 𝑧0

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝

𝑡

𝑢

𝑣

⎞⎟⎟⎠ (2.5)

a odtud vyjádřit vektor (𝑡, 𝑢, 𝑣):

⎛⎜⎜⎝
𝑡

𝑢

𝑣

⎞⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎝
𝑥𝑎 − 𝑥𝑏 𝑥1 − 𝑥0 𝑥2 − 𝑥0

𝑦𝑎 − 𝑦𝑏 𝑦1 − 𝑦0 𝑦2 − 𝑦0

𝑧𝑎 − 𝑧𝑏 𝑧1 − 𝑧0 𝑧2 − 𝑧0

⎞⎟⎟⎠
−1⎛⎜⎜⎝

𝑥𝑎 − 𝑥0

𝑦𝑎 − 𝑦0

𝑧𝑎 − 𝑧0

⎞⎟⎟⎠ . (2.6)

Jelikož vyjádření inverzní matice je početně poměrně náročná úloha, bylo využito
Möller-Trumborova algoritmu, který uvedené řešení zjednodušuje pomocí Cramerova
pravidla na výpočet vektorových a skalárních součinů do následujícího tvaru [56]:

⎛⎜⎜⎝
𝑡

𝑢

𝑣

⎞⎟⎟⎠ = 1
P · E1

⎛⎜⎜⎝
Q · E2

P · T
Q · D

⎞⎟⎟⎠ , (2.7)

kde E1 = p1 − p0, E2 = p2 − p0, D = l𝑏 − l𝑎, T = l𝑎 − p0, P = (D × E2),
Q = (T × E1). Toto řešení je v současné době považováno za nejrychlejší možnou
metodu [74].

Pokud je testovaný útvar konvexní, provádí se záměna hran flip23 dvou sou-
sedních čtyřstěnů vytvářející konvexní mnohostěn způsobem, kdy v takovém objemu
vytvoří tři nové čtyřstěny. Obdobně funguje transformace flip32, která pro dvo-
jici vytvářející nekonvexní mnohostěn nesplňující Deloneho podmínku dohledá třetí
doplňující čtyřstěn a takový útvar transformuje na dvojici čtyřstěnů [46], [47].

Výpočet roviny a opsané kulové plochy

Obě metody byly realizovány s převedením úloh analytické geometrie na řešení de-
terminantů, jak na 2D úloze ukazuje [21]. Ověření vzdálenosti bodů od roviny je pak
možno zajistit metodou:

planePosition(a,b,c,p) =

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒

𝑎𝑥 𝑎𝑦 𝑎𝑧 1
𝑏𝑥 𝑏𝑦 𝑏𝑧 1
𝑐𝑥 𝑐𝑦 𝑐𝑧 1
𝑝𝑥 𝑝𝑦 𝑝𝑧 1

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒ , (2.8)

kde 𝑎, 𝑏, 𝑐 jsou jednotlivé body tvořící rovinu a 𝑝 je testovaný bod. Pokud testovaný
bod leží v rovině, pak je determinant nulový. Výpočet tohoto determinantu lze pro
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zjednodušení výpočtu dále vyjádřit jako:⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒

𝑎𝑥 𝑎𝑦 𝑎𝑧 1
𝑏𝑥 𝑏𝑦 𝑏𝑧 1
𝑐𝑥 𝑐𝑦 𝑐𝑧 1
𝑝𝑥 𝑝𝑦 𝑝𝑧 1

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒ =

(𝑏𝑦𝑐𝑧 − 𝑏𝑧𝑐𝑦)(𝑝𝑥 − 𝑎𝑥) + (𝑏𝑥𝑐𝑧 − 𝑏𝑧𝑐𝑥)(𝑎𝑦 − 𝑝𝑦)
+(𝑏𝑥𝑐𝑦 − 𝑏𝑦𝑐𝑥)(𝑝𝑧 − 𝑎𝑧) + (𝑝𝑦𝑎𝑧 − 𝑝𝑧𝑎𝑦)(𝑏𝑥 − 𝑐𝑥)
+(𝑝𝑥𝑎𝑧 − 𝑝𝑧𝑎𝑥)(𝑐𝑦 − 𝑏𝑦) + (𝑝𝑥𝑎𝑦 − 𝑝𝑦𝑎𝑥)(𝑏𝑧 − 𝑐𝑧)

. (2.9)

Obdobné řešení je využito pro výpočet souřadnic středu a poloměru opsané ku-
lové plochy. Pokud jsou vrcholy čtyřstěnu definované body (𝑥1, 𝑦1, 𝑧1), (𝑥2, 𝑦2, 𝑧2),
(𝑥3, 𝑦3, 𝑧3), (𝑥4, 𝑦4, 𝑧4), pak pro opsanou kulovou plochu musí platit rovnice:⃒⃒⃒⃒

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒⃒

𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 𝑥 𝑦 𝑧 1
𝑥1

2 + 𝑦1
2 + 𝑧1

2 𝑥1 𝑦1 𝑧1 1
𝑥2

2 + 𝑦2
2 + 𝑧2

2 𝑥2 𝑦2 𝑧2 1
𝑥3

2 + 𝑦3
2 + 𝑧3

2 𝑥3 𝑦3 𝑧3 1
𝑥4

2 + 𝑦4
2 + 𝑧4

2 𝑥4 𝑦4 𝑧4 1

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒⃒
= 0. (2.10)

Determinant následně můžeme řešit kofaktorovou metodou (Laplaceovým rozvo-
jem). Pak můžeme rovnici zapsat pomocí subdeterminantů jako:

(𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2)M11 − 𝑥 M12 + 𝑦 M13 − 𝑧 M14 + M15 = 0. (2.11)

Platí-li (𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2) = 𝑟2, je možné rovnici dále upravit na tvar:

𝑟2 − 𝑥
M12

M11
+ 𝑦

M13

M11
− 𝑦

M14

M11
+ M15

M11
= 0. (2.12)

Obecná rovnice kulové plochy pro střed se souřadnicemi (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) a poloměrem 𝑟0

má tvar:
(𝑥 − 𝑥0)2 + (𝑦 − 𝑦0)2 + (𝑧 − 𝑧0)2 − 𝑟0

2 = 0. (2.13)

Jejím roznásobením a nahrazením (𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2) = 𝑟2 dostáváme rovnici:

𝑟2 − 2 𝑥 𝑥0 − 2 𝑦 𝑦0 − 2 𝑧 𝑧0 + 𝑥0
2 + 𝑦0

2 + 𝑧0
2 − 𝑟0

2 = 0. (2.14)

Podle rovností prvků z rovnic 2.12 a 2.14 konečně můžeme vyjádřit vztahy pro
výpočet jednotlivých souřadnic a poloměru:

𝑥0 = + 0.5M12

M11

𝑦0 = − 0.5M13

M11

𝑧0 = + 0.5M14

M11

𝑟0
2 = 𝑥0

2 + 𝑦0
2 + 𝑧0

2 − M15

M11
.

(2.15)
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Z uvedených rovnic je mimo jiné patrné, že 𝑀11 se nesmí rovnat nule. V takovém
případě by se totiž nejednalo o kouli a vrcholové body by ležely v rovině, jak ostatně
také ukazuje metoda 2.8.

2.2.3 Voroného diagramy

Z vytvořené triangulace lze snadno odvodit geometrii pružinové sítě, jelikož je tvo-
řena hranami vytvořených čtyřstěnů. Triangulace sama ale neposkytuje informace
nezbytné k tomu, aby mohla být vzniklým pružinám přiřazena adekvátní plocha
průřezu a spojovaným bodům odpovídající hmotnost. Právě tyto informace lze ale
efektivně získat využitím již zmíněného Voroného diagramu, též nazývaného jako
Voroného dekompozice či Dirichletova tesalace.

Voroného diagram je tzv. duální strukturou k triangulaci, či tetrahedronizaci
ve 3D, viz obr. 2.7. Voroného diagram vytváří kolem bodů diagramu buňky, jejichž
stěny leží v přesné polovině vzdáleností sousedících bodů. Praktickým příkladem
Voroného diagramu může být včelí plástev, vznik prasklin při vysýchání půdy, ně-
které typy žilnatin listů, rozložení buněk v organizmu a další přírodní struktury, viz
obr. 2.13.

Obr. 2.13: Příklady Voroného buněk: plod chlebovníku (vlevo nahoře) a durianu
(vpravo nahoře), křídlo vážky (vlevo dole) a kobylky s žilnatinou listu (vpravo dole)

Jelikož stěny Voroného buňky leží v polovině vzdáleností sousedních bodů, pak
průsečíky těchto stěn, resp. vrcholy buněk budou identické se středy opsaných ku-
lových ploch okolních čtyřstěnů. Vrcholy mnohoúhelníku tvořícího stěnu Voroného
buňky získáme, použijeme-li středy koulí právě těch čtyřstěnů, jež mají jako vrcholy
oba body spojované příslušnou pružinou, která odpovídá i normále hledané stěny.
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Balení dárku

Při výpočtu plochy stěny je potřeba vrcholy mnohoúhelníku nejprve uspořádat,
aby bylo možno stěnu vůbec korektně sestrojit a následně získat hodnotu její plo-
chy. Protože hledaný mnohoúhelník má konvexní tvar, pak je tuto úlohu možné
řešit algoritmy pro vytvoření konvexních obalů (Convex Hull Algorithms). Jelikož
všechny obalované body jsou rovněž body obálky a jejich počet většinou nedosahuje
ani desítky, byl jako nejvhodnější zvolen algoritmus Balení dárku (Gift Wrapping),
označovaný také jako Jarvisův pochod (Jarvis March) [84], [100].

Balení dárku ve 2D variantě (viz obr. 2.14) nejprve hledá takové dva body, aby
jimi bylo možné proložit přímku a všechny ostatní ležely v pravé polorovině defi-
nované touto přímkou. Tím jsou zajištěny první body obálky. Každý další bod se
hledá obdobně tak, že se mezi posledním nalezeným a novým hledaným prokládá
přímka a bod je nalezen, pokud všechny ostatní body leží v pravé polorovině od této
přímky.

Jelikož jsou v našem případě všchny body zároveň body obálky, lze jako výchozí
bod použít kterýkoliv z nich. Protože pracujeme v prostoru, ale body leží v rovině,
je pro dělení prostoru použito dvojice bodů, jimiž je prokládaná rovina rovnoběžná
s normálou. Další postup je analogický jako ve 2D.

p0

p1

p2
p3

p4

p5

Obr. 2.14: Gift wrapping algoritmus

Ačkoliv je v algoritmu využíváno zjišťování polohy bodu vůči rovině, což je z hle-
diska chybové aritmetiky citlivá úloha, viz část 3.1.5, vzhledem k charakteru algo-
ritmu to v tomto případě nepředstavuje problém. Pokud je bod blízký rovině ne-
vhodně vyhodnocen, pak v nejhorším případě může dojít k jeho přeskočení, což
způsobuje pouze malou odchylku.
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Objem buňky

U takto definovaných stěn můžeme již získat hodnoty plochy a následným rozší-
řením na jehlany i objemy jednotlivých buněk. Výpočet plochy je odvozen podle
vektorového součinu jednotlivých trojúhelníkových částí stěny [84]. Pokud je troj-
úhelník daný body 𝑉0(𝑥0, 𝑦0, 𝑧0), 𝑉1(𝑥1, 𝑦1, 𝑧1) a 𝑉2(𝑥2, 𝑦2, 𝑧2), pak jeho plochu je
možné získat jako:

𝐴(Δ) = 1
2 |(𝑉1 − 𝑉0) × (𝑉2 − 𝑉0))| , (2.16)

v rovině toto lze zjednodušit a upravit na tvar:

2𝐴(Δ) = (𝑥1 − 𝑥0)(𝑦2 − 𝑦0) − (𝑥2 − 𝑥0)(𝑦1 − 𝑦0). (2.17)

Mějme rovinný konvexní mnohoúhelník Ω(𝑉0, . . . , 𝑉𝑛), kde 𝑉0 = 𝑉𝑛 je definován body
𝑉𝑖(𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖), 𝑖 ∈ 0, . . . , 𝑛. Vezměme libovolný bod 𝑃 a pro každou hranu mnoho-
úhelníku 𝑒(𝑉𝑖, 𝑉𝑖+1) sestrojme trojúhelník Δ𝑖(𝑃, 𝑉𝑖, 𝑉𝑖+1). Pak plochu mnohoúhelníku
získáme jako sumu ploch těchto trojúhelníků se zachováním znaménkové konvexe:

𝐴(Ω) =
𝑛−1∑︁
𝑖=0

𝐴(Δ𝑖), (2.18)

dosadíme-li 𝑃 (0, 0), pak s využitím zjednodušeného vektorového součinu můžeme
psát:

2𝐴(Ω) =
𝑛−1∑︁
𝑖=0

(𝑥𝑖𝑦𝑖+1 − 𝑥𝑖+1𝑦𝑖). (2.19)

Využijeme-li úpravy tohoto vztahu podle [83], pak jej můžeme zjednodušit na ná-
sledující tvar:

2𝐴(Ω) =
𝑛∑︁

𝑖=1
(𝑥𝑖)(𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖−1). (2.20)

Pro výpočet rovinného mnohoúhelníku v prostoru můžeme využít převedení úlohy
do 2D. Toho docílíme prostřednictvím průmětu mnohoúhelníku do roviny kolmé k té
ose souřadnic, která nejvíce odpovídá n(𝑛𝑥, 𝑛𝑦, 𝑛𝑧) normále roviny mnohoúhelníku.
Konečným vztahem pro výpočet plochy pak je rovnice:

𝐴(proj𝑐(Ω))
𝐴(Ω) = |𝑛𝑐|

‖n‖
, 𝑐 ∈ {𝑥, 𝑦, 𝑧} (2.21)

kde v případě použití již normalizovaného normálového vektoru je možné se vyhnout
i dělení.

2.3 FyDiK

Jakmile je výše uvedenými způsoby zajištěno geometrické uspořádání modelu, lze
přistoupit k definování fyzikálních vlastností a k samotnému sestavení modelu Fy-
DiK, sestávajícího z hmotných bodů a translačních pružin.
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Hmotný bod

x

y

z

xi,yi,zi

vi=(vxi,vyi,viz)

Obr. 2.15: Hmotný bod

Do hmotných bodů (obr. 2.15) je soustředěna veškerá hmotnost a kinetická ener-
gie 𝐸𝑘 systému. Pro bod s indexem 𝑖, hmotností 𝑚𝑖 a rychlostí 𝑣𝑖 lze kinetickou
energii vyjádřit vztahem:

𝐸𝑘𝑖 = 1
2𝑚𝑖𝑣

2
𝑖 , (2.22)

rozepsáno pomocí složek vektoru rychlosti 𝑣𝑥𝑖, 𝑣𝑦𝑖, 𝑣𝑧𝑖 pak do tvaru:

𝐸𝑘𝑖 = 1
2𝑚𝑖

(︁
𝑣2

𝑥𝑖, 𝑣2
𝑦𝑖, 𝑣2

𝑧𝑖

)︁
. (2.23)

Celková kinetická energie modelu je pak:

𝐸𝑘 =
∑︁

𝐸𝑘𝑖. (2.24)

Translační pružina

Veškerá potenciální energie 𝐸𝑝 modelu je koncentrována do translačních pružin (obr.
2.16). Ty spojují vždy dva hmotné body a zajišťují přenos normálových sil modelu.

Pro lineární pružinu spojující body s indexem 𝑖 a 𝑗, tuhostí 𝑘𝑖𝑗
7 a délkou 𝑙𝑖𝑗 lze

normálovou sílu 𝐹𝑖𝑗 vyjádřit jako:

𝐹𝑖𝑗 = 𝑘𝑖𝑗Δ𝑙𝑖𝑗, (2.25)

kde Δ𝑙𝑖𝑗 je prodloužení, či zkrácení pružiny oproti její výchozí délce 𝑙0𝑖𝑗:

Δ𝑙𝑖𝑗 = 𝑙𝑖𝑗 − 𝑙0𝑖𝑗, (2.26)

Potenciální energii pružiny pak lze vyjádřit vztahem:

𝐸𝑝𝑖𝑗 = 1
2𝑘𝑖𝑗Δ𝑙2

𝑖𝑗, (2.27)

7Pro zjednodušení předpokládejme lineární chování materiálu a tedy konstantní tuhost pružiny.
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Obr. 2.16: Translační pružina

nebo pomocí složek souřadnic jednotlivých bodů jako:

𝐸𝑝𝑖𝑗 = 1
2𝑘𝑖𝑗

(︂√︁
(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)2 + (𝑧𝑖 − 𝑧𝑗)2 − 𝑙0𝑖𝑗

)︂2
. (2.28)

Pracovní funkce translačních pružin

Pro nelineární modelování materiálů je zapotřebí nahradit konstantní tuhost translač-
ních pružin složitější pracovní funkcí. Její průběh pak zásadním způsobem ovlivňuje
chování materiálu jako celku.

Funkce použitá v modelu má polygonální tvar, což umožňuje její snadné defino-
vání i implementaci. Pro příklad mějme pracovní funkci znázorněnou na obr. 2.17.
V případě malého protažení, či zkrácení se pružina chová ideálně elasticky. Při vět-
ším tlaku ideálně plasticky. V případě rostoucího tahu, následuje plastická část se
zpevněním až do náhlého přetržení. Další protažení již nevyvozuje v pružině žád-
nou sílu. V případě, že se již natažená pružina navrací k výchozí délce, výsledná
síla je dopočítaná podle tuhosti získané proložením dosaženého extrému s výchozím
stavem (znázorněno zpětnými šipkami).

F

Δl

Obr. 2.17: Příklad pracovní funkce translační pružiny
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Řešení systému

S vyjádřením kinetické a potenciální energie systému pomocí zobecněných souřadnic
a rychlostí pak lze sestavit tzv. Lagrangián 𝐿:

𝐿 = 𝐸𝑘 − 𝐸𝑝, (2.29)

a získat pohybové rovnice systému užitím vztahu:

d
d𝑡

(︃
𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑖

)︃
= 𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑖

, 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛, (2.30)

kde 𝑞𝑖 je zobecněná souřadnice, 𝑞𝑖 = d𝑞𝑖/d𝑡 její zobecněná rychlost a 𝑡 je čas. Tyto
proměnné jednoznačně popisují stav systému v čase.

Za předpokladu, že známe počáteční stav systému x (𝑡0) = x0 je řešením dife-
renciálních rovnic vektor funkcí:

x (𝑡) = (𝑥1 (𝑡) , 𝑥2 (𝑡) , . . . , 𝑥𝑛 (𝑡)) , (2.31)

udávající hodnoty stavových proměnných x v čase 𝑡.
Řešení takovéhoto systému je možné nalézt s využitím řady numerických metod,

viz [87], přičemž v tomto případě se jako nejvhodnější8 jeví použití Symplektické
Eulerovy metody, jež určuje polohový vektor 𝑥𝑖 bodu 𝑖 s časovým krokem ℎ v čase
𝑡 + ℎ vztahem:

𝑥𝑖 (𝑡 + ℎ) = 𝑥𝑖 (𝑡) + ℎ𝑣𝑖 (𝑡 + ℎ) , (2.32)

přičemž za předpokladu, že v daném časovém kroku zůstává zrychlení daného bodu
𝑎𝑖 konstantní, můžeme určit rychlost 𝑣𝑖 v čase 𝑡 + ℎ jako:

𝑣𝑖 (𝑡 + ℎ) = 𝑣𝑖 (𝑡) + ℎ𝑎𝑖(𝑡). (2.33)

Zrychlení můžeme snadno odvodit z druhého Newtonova zákona:

𝑎𝑖 = �⃗�𝑖

𝑚𝑖

. (2.34)

Hmotnost jednotlivých bodů 𝑚𝑖 uvažujeme v čase konstantní, mění se tedy pouze
vektor síly �⃗�𝑖 působící v daném bodě. Ten je výslednicí normálových sil přilehlých
translačních pružin, tedy:

�⃗�𝑖 =
∑︁

𝐹𝑖𝑗, 𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑛𝑖, (2.35)

kde 𝑛𝑖 je počet připojených translačních pružin k danému bodu. V případě zohled-
nění lineárního a kvadratického tlumení 𝑐1 resp. 𝑐2 pak:

�⃗�𝑖 =
∑︁

𝐹𝑖𝑗 − (𝑐1𝑣𝑖 + 𝑐2𝑣𝑖 |𝑣𝑖|) , 𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑛𝑖. (2.36)
8Vhodnost metody závisí především na její numerické stabilitě a výpočetní náročnosti.
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Tímto způsobem je možné s využitím relativně jednoduchého matematického apa-
rátu systém přehledně řešit.

Podrobnější informace k modelu FyDiK a metodám řešení lze nalézt především
v habilitační práci autora modelu [25], případně v publikacích, jenž se věnují obdob-
ným modelům [18] a [17].

2.4 Programová platforma

Efektivní práce s modelem vyžaduje naprogramování aplikace, jež bude uplatňovat
výše uvedené principy. Pro vytvoření takového programu byl zvolen programovací
jazyk Java společnosti Oracle [62]. Pro tento jazyk hovoří jeho multiplatformnost,
díky které je možné aplikace bez úpravy kódu provozovat na různých operačních
systémech, včetně mobilních zařízení. Neméně důležitým faktorem jsou i dostupné
nástroje pro práci s 3D grafikou na tomtu jazyku postavené.

2.4.1 3D Framework

Z hlediska výkonu a uživatelské přívětivosti je velmi důležitá i volba způsobů zob-
razování modelu. Transformace velkého počtu zobrazovaných prvků je totiž sama
o sobě velice náročnou úlohou, a proto je potřeba volit takový způsob zpracování,
aby byl dostupný hardware využit co nejlépe. To znamená zpracovávat 3D scénu
přímo prostřednictvím k tomu určené grafické karty a nikoliv centrálním proceso-
rem. Z tohoto pohledu se nabízí použití pouze dvou API (Application Programming
Interface), a to OpenGL [42] nebo Direct3D9 [105].10

Zatímco OpenGL je otevřeným standardem užívaným multiplatformně, Direct3D
je cílen hlavně na platformu Microsoft Windows [99]. Pro udržení multiplatformnosti
bylo proto rozhodnuto použít v návrhu API OpenGL, spravované konsorciem Khro-
nos Group.

Pro snadné použití 3D API v programovacím prostředí jazyku Java jsou nej-
častěji používány tzv. wrappery, případně wrappovací knihovny. Jedná se zpravidla
o soubor jednoduchých metod, které doslova zabalí použitou knihovnu (API) a tím
vytvoří rozhraní (interface) umožňující snadnější použití knihovny, případně její pou-
žití tam, kde přímá vazba nebyla možná. Nejvýznamnějšími wrappery na poli jazyka
Java jsou LWJGL [48], JOGL [35] a Java3D [64].

Zatímco LJWGL a JOGL jsou svým rozsahem značně podobné, Java3D se vý-
razněji odlišuje. Java3D totiž kromě role wrapperu k API OpenGL a Direct3D je

9Součást API DirectX společnosti Microsoft.
10V současné době by bylo možno do výběru zařadit i API Vulkan, to je ale prakticky nástupcem

API OpenGL a bylo uvedeno teprve v roce 2016.
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i vývojovým prostředím zajišťujícím scénické grafy. Kromě toho v roce 2012 imple-
mentovala wrapper JOGL 2.0 a používá jej pro práci s API OpenGL v závislosti na
použité platformě [102].

3D Grafická karta

Direct3DOpenGL

LWJGL JOGL

Java3D
jPCT

Xith3D
jME

Ardor3D

3D Aplikace

Ovladač:

3D API:

API Wrapper:

3D
Framework:

Java:

Aviatrix

Obr. 2.18: Schéma vztahů API a wrapperů

Na wrapperech LWJGL i JOGL je založena celá řada vývojových prostředí. Od
jednoduchých knihoven až po celé frameworky s vlastními IDE (Integrated Develop-
ment Environment). Vztahy zmíněných software nástrojů nejlépe znázorňuje obrázek
2.18.

Pro výběr nejvhodnějšího vývojového nástroje byla zohledněna řada kritérií.
Z výběru byly vyřazeny komerční projekty, projekty již ukončené, projekty bez uži-
vatelské podpory a s malou uživatelskou základnou, čímž došlo ke zúžení pouze na
tři nástroje, a to Java3D, Ardor3D11 a jMonkeyEngine (JME) [34].

Java3D je nejstarším z uvedených 3D API. Byla vyvíjena od roku 1996 a její
rozvoj se zastavil někdy kolem roku 2004. Ačkoliv je k ní dostupná řada materiálů,
včetně ukázkových řešení a knih, jedná se z dnešního pohledu o prakticky mrtvý
projekt, jehož roli poněkud nešťastně převzala JavaFX. V porovnání s ostatními
řešeními navíc Java3D nabízí nižší výkon, viz porovnání na obr. 2.19.

Ardor3D je podstatně mladší projekt založený v roce 2008 jako odnož na hry
orientovaného jMonkeyEngine. Hlavním důvodem jeho vzniku byla potřeba větší
profesionalizace JME. JME v té době procházel nekonzistentním vývojem a byl spíše
nadšeneckým projektem bez řádné struktury a licenční politiky. Ardor3D použil
z projektu JME v té době to nejlepší a vytvořil nástroj, který již není orientován jen
na vývoj her, ale umožňuje široké využití a to na různých platformách od Androidu
po PC.

11Vývoj prostředí Ardor3D byl oficiálně ukončen v roce 2014 a v současné době je udržován pod
názvem JogAmp’s Ardor3D Continuation [27].
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Obr. 2.19: Porovnání výkonu jednotlivých vývojových nástrojů v testu dynamické
geometrie [86]

JMonkeyEngine byl založen v roce 2003 a kolem roku 2008 pozastaven ve své
verzi alfa JME 2.0. Následující rok byla jako odnož experimentálně vytvořena jMon-
keyEngine 3.0. Ta byla od základu přepracována a původní zůstaly prakticky pouze
matematické třídy. Jednou z hlavních předností JME 3.0 je plná podpora OpenGL
shaderů (viz dále), díky kterým je výrazně výkonnější při práci s texturami a osvět-
lením. JME 3.0 rovněž nabízí své IDE odvozené od NetBeans [65] a je distribuován
pod licencí BSD [34]. Ze všech zmíněných nástrojů byl tedy přirozeně zvolen 3D fra-
mework jMonkeyEngine 3.0 a to díky své široké komunitě, velmi dobré dokumentaci
s řadou praktických příkladů, výkonu a v neposlední řadě licenční politice a IDE.

2.5 Grafické karty

Ačkoliv se první grafické procesory začaly objevovaly již v 80. letech minulého století,
oficiálním GPU podle současných měřítek byl až čip s kódem NV10 společnosti Nvi-
dia představený v roce 1999 pod jménem GeForce 256 [66]. Předchozí čipy pracovaly
ve 2D prostředí nebo 3D grafické zobrazení pouze akcelerovaly. Tedy transformaci
zobrazovaných objektů a osvětlení T&L (Transform and Lighting) obstarával CPU
a předpřipravený obraz byl pak následně zpracován zejména pomocí vyrovnávací pa-
měti hloubky Z-buffering s aplikováním textur [36]. GeForce 256 bylo naproti tomu
jednočipové řešení s hardwarovou podporou T&L a jeden čip obstarával nejen vý-
počet transformace scény, ale i aplikaci textur, na kterou byly již v té době použity
4 výpočetní jednotky.

Krátce nato byl řetězec vykreslování oficiálně rozdělen na dvě hlavní části a to
na transformaci geometrie vytvářející 2D obraz nazývaný Vertex Shader a na Pixel
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Shader zajišťující konečnou úpravu obrazu jednotlivých bodů. V průběhu let pak
čipy nesly shodně pojmenované výpočetní jednotky zajišťující právě tyto fáze vy-
kreslování a jejich počet se každou generací grafických procesorů zvyšoval. Kolem
roku 2006 již čipy obsahovaly i několik desítek výpočetních jednotek – shaderů.

S rozšiřujícími se požadavky na složitost algoritmů pro Vertex i Pixel Shadery
však docházelo k postupnému sbližování jejich funkcí a tedy i stejnojmenné vý-
početní jednotky se více podobaly. Proto v roce 2006 společnosti Nvidia s řadou
GeForce 8000 (G80 ) a ATI s řadou HD 2000, v té době největší výrobci grafických
čipů, změnili koncepci specifických shaderů na univerzální shadery (Unified Shader),
viz obr. 2.20.

Obr. 2.20: Schéma čipu G70 s 8 Vertex Shadery, 24 Pixel Shadery a 16 výstupními
jednotkami (vlevo) [79], schéma čipu G80 s 112 Unified Shadery rozmístěnými v 7
blocích (vpravo) [39]

Unified Shadery se ale také odlišovaly způsobem práce s daty. Předchozí spe-
cifické shadery pracovaly jako vektorové procesory, tedy pracovaly s množinou dat
a díky tomu byly i komplexnější a výkonnější. Unified Shadery naproti tomu pracují
skalárně a jsou tedy jednodušší, ovšem současně zpracují méně dat. Aby i novější
čipy poskytovaly dostatečný výkon, počet jednotek se zněkolikanásobil a díky je-
jich jednoduchosti mohla být navýšena i jejich pracovní frekvence. Jelikož všechny
Unified Shadery při práci ve vykreslovacím řetězci vykonávají stejné instrukce, ale
na různých datech (různých částech obrazu), jsou tyto výpočetní jednotky označo-
vané jako Stream processors – proudové procesory, pracující v režimu SIMD (Single
Instruction Multiple Data).

2.5.1 GPGPU

Již před použitím Unified Shaderů se objevovaly snahy, jak využít výpočetního po-
tenciálu shaderů i pro jiné účely než vykreslování 3D obrazu. Takové využití se ozna-
čuje jako GPGPU (General-Purpose Computing on Graphics Processing Units). Je-
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likož se stále jedná o využití grafického čipu, souvisí s tím i jeho omezení. Například
použití datových typů o délce 16 bitů pro aritmetiku s plovoucí desetinnou čárkou
nebo specifické a omezené jazyky používané pro jejich programování. GPGPU bylo
proto možné použít pouze pro úlohy principiálně podobné práci s grafikou [68].

S příchodem Unified Shaderů ale došlo k výraznému navýšení potenciálu GP-
GPU. V následujícím roce Nvidia představila pro své karty výpočetní platformu
CUDA, která umožnila používání jazyků C/C++ a Fortran, zpřístupnila práci s pa-
mětí a dala k dispozici sadu instrukcí a knihoven pro různé typy úloh. Tím dala
paralelizaci prostřednictvím GPGPU zelenou a na platformě CUDA od té doby
vznikla spousta aplikací těžících z obrovského potenciálu paralelizace na GPU. Mezi
nejznámější asi patří kódování videa a prolamování šifer, ovšem využití nachází
i v molekulární biologii, geotechnice nebo dynamických simulacích.

S představením CUDA platformy Nvidia uvedla rovněž specializované karty Nvi-
dia Tesla, jenž byly osazeny nejvyšší řadou současných GPU a byly primárně určeny
pouze pro výpočty. Karty byly často vybaveny podstatně větší pamětí s korekcí chyb
(ECC) a širší paměťovou sběrnicí, která bývá hlavním limitem GPGPU. Kromě toho
byly některé karty vybaveny i více GPU, případně určeny pro montování do výpo-
četních serverů ve formátu 1U Rack.

Pro rozvinutí potenciálu GPGPU na konkurečních kartách společnosti ATI, byla
zanedlouho představena platforma ATI Stream, která byly svým způsobem velmi
podobná platformě CUDA. ATI se svými kartami často dosahovala na poli GPGPU
i většího výkonu než konkurenční Nvidia, ovšem CUDA díky širší paletě nástrojů,
celkově větší podpoře vývojářů a lepší pozici na trhu stále zůstávala dominantním
nástrojem. Obě platformy byly od počátku navíc vzájemně nekompatibilní a tak
v tomto konkurenčním boji platforma ATI Stream neměla dlouhé trvání.
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Obr. 2.21: Relativní hodnoty vyhledávání řetězců CUDA, ATI Stream a OpenCL
v kategorii „Počítače a elektronika“ vyhledávačem Google [26]
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Na trhu ale nejsou pouze dva výrobci hardware využitelného pro náročné výpo-
čty. Společně s korporacemi jako Intel, Apple Inc., IBM nebo Samsung bylo proto
založeno konsorcium Khronos Group mimo jiné vytvářející standard OpenCL pro
heterogenní systémy. OpenCL se od výše uvedených platforem liší především pod-
porou široké škály zařízení a umožňuje provádět výpočty nejen na GPU a CPU,
ale i DSP (Digital Signal Processor) nebo jiných procesorech [41]. OpenCL kód je
možné bez úprav spouštět na libovolném zařízení, které jej podporuje, ovšem díky
odlišným architekturám není zaručeno, že poběží na všech optimálně. Proto se i při
použití OpenCL využívá optimalizace zaměřené na určitý typ hardware. OpenCL
je mladší než CUDA, díky čemuž zprvu neměl tak širokou základnu programátorů
a tak širokou uživatelskou podporu, přičemž i knihovny a vývojové nástroje poněkud
zaostávaly za nástroji pro vývoj aplikací na platformě CUDA.

Jelikož OpenCL oproti CUDA platformě prakticky nevykazuje žádný výkon-
nostní rozdíl, na základě výše uvedeného by se zdálo, že má OpenCL celkově větší
potenciál. Mimoto společnost AMD, která se mezi tím stala vlastníkem ATI, plně
přešla od ATI Stream k OpenCL. Přesto, alespoň podle hledaných řetězců Google
Trends [26], v kategorii počítačů a elektroniky se zdá, že i v současné době je více
populární platforma CUDA.

2.6 CUDA

V průběhu vytváření práce bylo k dispozici několik GPU od společnosti Nvidia.
Vzhledem k výše uvedeným vlastnostem jednotlivých platforem byl pro využití po-
tenciálu GPGPU model FyDiK dále implementován v prostředí CUDA a vyzkoušen
na kartách GeForce GTX460, Tesla C2050 a později i na Tesla K20.

2.6.1 Fermi

První dvě použité karty jsou postaveny na architektuře Fermi uvedené v roce 2010
[59]. Ta je dalším významným evolučním krokem směrem ke GPGPU. Pozdější,
v současné době rozšířené architektury Kepler [60] a Maxwell [32] z ní vycházejí
a v podstatě ji pouze vylepšují. Pro pochopení zásad CUDA programování bude
proto největší pozornost věnována právě architektuře Fermi.

Cílem návrhu Fermi bylo vytvořit první výpočetní GPU. Již se tedy nejednalo
pouze o grafickou kartu s možností využití pro jiné výpočty, ale o výpočetní kartu
s možností zpracovávat grafiku. Díky tomuto konceptu bylo dosaženo několika zá-
sadních vylepšení oproti předchozím generacím:

• Zlepšení výkonu s datovým typem double – až osminásobné zrychlení vůči
předchozí generaci.
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Obr. 2.22: 16 SM je uspořádáno kolem společné L2 Cache paměti, každý SM je
obdelníkovým pásem obsahujícím oranžovou část (časovač a dispečer), zelenou část
(výpočetní jednotky) a světle modrou část (registry a L1 Cache paměťi) [59]

• Podpora pamětí ECC – ochrana proti vzniku chyb radiací a díky tomu garance
přesnosti výpočtu.

• Škálování vyrovnávací paměti – možnost nastavení poměru vyrovnávací a sdí-
lené paměti podle typu řešené úlohy.

• Navýšení sdílené paměti – až 48 KB pro jeden Stream multiprocesor (SM).
• Rychlejší přepínání kontextu – umožňuje s minimálními latencemi zpracovávat

několik úloh současně.

2.6.2 Architektura

Fermi je tvořeno přibližně třemi miliardami tranzistorů a může obsahovat až 512 vý-
početních CUDA jader (Unified Shaderů), viz 2.22. Ty jsou rozděleny do 16 Stream
multiprocesorů (SM) s 32 jádry v každém. Paměť DRAM může mít až šest částí,
přitom každá má šířku sběrnice 64 bitů a může mít velikost 1 GB. Celkem tedy až 6
GB při šířce 384 bitů. Komunikační rozhranní (Host Interface) spojuje GPU s CPU
prostřednictvím PCI-Express 2.0 s maximální přenosovou rychlostí 8 GB/s. Glo-
bální časovač (GigaThread) zajišťuje distribuci výpočetních úloh jednotlivým SM
a dohlíží tak na rovnoměrnost vytížení celého GPU.

Každý Stream multiprocesor (viz obr. 2.23) obsahuje 32 CUDA jader (Core)
pro výpočet v jednoduché přesnosti, 16 čtecích a zapisovacích jednotek (LD/ST ),
4 jednotky speciálních funkcí (SFU ) a 64 KB velmi rychlé paměti rozdělené na L1
Cache a sdílenou paměť a rozhraní pro přístup do paměti L2 Cache. Nad těmito

42



Teorie

prvky je registr o velikosti 32 KB. Každé výpočetní vlákno má přístup pouze ke
svým, maximálně 63 registrům. Všechna vlákna jsou sdružena do svazků (warps)
o velikosti 32 vláken. SM obsahuje dva časovače svazků (Warp Scheduler) a dispečery
(Dispatch Unit). Jelikož Fermi je schopno zpracovávat několik kernelů – programů
současně, poté co GigaThread rozdělí úlohy do jednotlivých SM, časovač zajišťuje
přepínání jednotlivých úloh v rámci SM, dispečer pak přepínání mezi jednotlivými
typy výkonných sloupců – výpočetních jednotek (na obr. 2.23 vyznačeny zeleně)
[52].

Jednotlivé Stream multiprocesory mohou vykonávat instrukce současně ve dvou
výkonných sloupcích. Oba časovače totiž současně podle potřeby volají buď 16
CUDA jader, 16 LD/ST jednotek nebo 4 SFU jednotky. Jelikož každý časovač obsa-
huje nezávislé svazky vláken, nejsou datově závislé a jejich prolínáním je možné plně
využít potenciál každého SM. Určitou výjímkou je pouze práce s typem double, kdy
16 vláken z jednoho svazku vytíží všech 32 jader, a tudíž druhý časovač musí v da-
ném cyklu počkat. To reflektuje uváděný poloviční výkon Fermi v double přesnosti,
jak později uvádí tabulka 2.1.
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Core

Core Core

Core Core

Core Core

Core Core
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Core Core
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Core Core
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SFU
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LD-ST

LD-ST
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LD-ST

LD-ST
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LD-ST

LD-ST

LD-ST

LD-ST

LD-ST

LD-ST

InterconnectBNetwork

64BKBBSharedBMemoryB-BL)BCache

UniformBCache

Core

RegisterBFileB(327768BxB328bit3

Obr. 2.23: Schéma Stream multiprocesoru Fermi [59]
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2.6.3 Paměťový subsystém

Přístup k paměti, jak ukazuje obr. 2.24, je realizován v několika vrstvách. Základní
proměnné ve výpočtu jsou zpracovávány v registrech při rychlosti asi 8 TB/s. Pro
komunikací s další paměti jsou využívány LD/ST jednotky. Ty vždy nejprve přistu-
pují do rychlé paměti Stream multiprocesoru, jenž dosahuje rychlosti asi 1,6 TB/s
a latence 10 – 20 cyklů a je rozdělena na sdílenou paměť (Shared memory – SMEM )
a L1 Cache. Jejich velikost je rozdělena v poměru 48 KB ku 16 KB, nebo naopak,
podle preferencí programátora.

Sdílená paměť je výhodná díky tomu, že její obsah sdílejí všechna vlákna v bloku
a přitom je velmi rychlá. Blokem se rozumí 𝑛 svazků (warps) stejného kernelu ře-
šených na jednom SM, tedy násobek 32 vláken. Díky sdílení s dalšími vlákny je již
potřeba dbát na to, aby v případě potřeby byla vlákna synchronizovaná.

Naproti tomu L1 Cache vyrovnává načítání z paměti L2 a z globální paměti,
případně jsou do ní ukládány hodnoty, které se nevejdou do registru. V případě,
že se naplní i L1 Cache registry, jsou data zapisována do lokální paměti (Local
Memory - LMEM ), která se fyzicky nachází v pamětí globální (Global Memory –
GMEM ), ale kvůli adresaci prostoru jednotlivým vláknům oprávněně nese označení
lokální. Paměť L2 Cache vyrovnává přístupy do globální paměti a má velikost 768
KB sdílenou všemi SM jednotkami. Globální pamět je jedinou, ke které má přístup
i CPU a tudíž je základním prostředkem datové komunikace mezi SM jednotkami
GPU a CPU. Globální paměť je však ze všech zmíněných nejpomalejší a při šířce
propustnosti 384 bitů dosahuje teoretické rychlosti 177 GB/s a latenci 400 – 800
cyklů [51].

Registers

L1 SMEM

SM-0

L2

L1 SMEM

SM-1

Registers

L1 SMEM

SM-N

Global Memory

Registers • • •

Obr. 2.24: Schéma Fermi paměťového systému [54]

Vzhledem k velkým latencím a poměrně nízké rychlosti globální paměti je u apli-
kací vyžadujících velký objem dat globální paměť tím největším limitem výkonu.12

12Což je i případ aplikace FyDiK.
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Má proto podstatný význam zabývat se metodami optimalizace paměťového pří-
stupu.

2.6.4 Optimalizace práce s pamětí

Přístup do globální paměti může probíhat ve dvou různých módech. V režimu
s vyrovnávací pamětí (Caching Mode), kdy je přístup realizován v souvislé šířce
128 bajtů a nejprve se přistupuje do L1 Cache, nebo bez vyrovnávací paměti (Non-
Caching Mode) se souvislou šířkou 32 bajtů a bez využití L1 Cache.13 Při načítání
dat typu integer nebo float, jež mají délku 4 bajty, je pro jeden svazek (warp) po-
třeba načíst 32×4 = 128 bajtů. Pokud jsou tyto hodnoty v paměti uloženy za sebou,
pak v režimu s vyrovnávací paměti budou načteny všechny hodnoty během jednoho
čtecího kroku. V případě bez vyrovnávací paměti budou k načtení stejného množství
dat potřeba 4 kroky. V obou případech bude efektivita paměťového přístupu 100 %.

Jiná situace nastane pokud data nebudou řazena za sebou, tedy v případě, kdy
jednotlivá vlákna budou požadovat data z odlišných prostorů paměti. Pak v případě
čtení 4 bajtů v šířce 128 bajtů může být efektivita pouze 3,125 %, zatímco v případě
šířky 32 bajtů bude minimálně 12,5 % a v případě čtení 8 bajtového typu double
25 %. To vše, jestliže budou data zarovnána k čtecí mřížce. V odlišném případě
může být efektivita ještě menší [80].

0 32 64 96 128 160 192 256 288 320 3520 32 64 96 128 160 192 256 288 320 352

0 32 64 96 128 160 192 256 288 320 352

Obr. 2.25: Paměťový přístup bez použití cache pro 8 hodnot délky 4 bajty, uloženy
jako pole objektů s indexy 0, 32, 64, ... (nahoře), uloženy jako sada polí s indexy
0, 1, 2, ... (dole) [80]

Ať už zvolíme kterýkoliv z uvedených módů, je pro paměťový výkon nejzásad-
nější uložit data tak, aby operace s nimi byla co nejefektivnější, tedy aby čtený blok
zachytil co možná nejvíce potřebných dat. Takovéto slučování (coalescing) vychází
ze způsobu, jakým probíhají paměťové operace. Pokud například 16 vláken jedné
SM jednotky vyžaduje 𝑥 souřadnice 16 bodů, pak je nejvhodnější jsou-li v paměti
umístěny za sebou, viz obr. 2.25. Tedy nejprve budou uloženy 𝑥 souřadnice všech

13Nastavení typu přístupu je možné specifikovat v kódu, nebo kompilátoru [90].
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bodů, následně 𝑦 a pak teprve 𝑧. Každý atribut objektu bude tedy uložen v samo-
statném poli atributů. Uložení pole objektů se všemi svými atributy by sice bylo
přehlednější, ovšem velmi neefektivní.

Další možností optimalizace je souběžnost (concurrency). Pokud SM jednotka
čeká na data z globální paměti, časovač mezi tím vykonává instrukce jiného svazku.
Pokud čeká i ten, provádí se následující svazek. Tímto způsobem, kdy je na SM
jednotce vykonáváno souběžně několik procesů, je možné překrývat latence práce
s pamětí [71].

Jinou možností optimalizace je využití sdílené paměti. Vzhledem k omezené veli-
kosti registrů není možné do nich ukládat mnoho dat. Pokud pak se stejnou proměn-
nou pracujeme častěji a do registru se nevejde, přístup do globální paměti způsobuje
velkou penalizaci. V takovém případě je vhodné vytvořit pole hodnot ve sdílené pa-
měti, data do něj zkopírovat, pracovat s nimi v rámci SM a výsledek až nakonec
zapsat do paměti globální. Praktický příklad takové imlementace je později uveden
v části 3.5.1.

Pro optimalizaci práce s pamětí existuje řada dalších technik, které jsou ale
často konkrétně spjaty s řešenou aplikací, či konkrétním hardware. Pro jejich ladění
je pak potřeba poněkud více experimentovat a nejlépe používat profilovací nástroje.
Pro platformu CUDA to je Nvidia Visual Profiler, nebo NSight IDE postavený na
Microsoft Visual Studio. Tyto nástroje dokáží vývojáře navést k nejslabším místům
aplikace a často i nastínit možné zlepšení, které se v závislosti na použitém hardware
může lišit.

2.6.5 Vývoj platformy CUDA

Jak naznačuje tabulka 2.1, za posledních několik let platforma CUDA prodělala
výrazné změny, které významně rozšiřují její potenciál. Přibližně v odstupu dvou let
společnost Nvidia vždy představuje novou architekturu a posouvá nejen možnosti
výpočetního výkonu, ale především poměr výkonu ku spotřebě. Tuto skutečnost
přehledně zobrazuje obr. 2.26, kde jsou architektury porovnány podle SGEMM14

výkonu normalizovaného ku spotřebě.
Architektura Kepler, na které je postavena použitá výpočetní karta Tesla K20,

obohacuje Fermi o řadu dalších vylepšení. Její hlavní výkonové přednosti vyplývají
spíše z větší paralelizace než z výraznějších principiálních změn. Hlavní odlišností
je 192 CUDA jader na každý SM, 255 registrů na vlákno, 4 časovače vláken na
každý SM a k tomu přibližně 3× menší spotřeba na jednotku výkonu. Novinkou
je dynamická paralelizace v rámci GPU, paralelní přístup mezi CPU a GPU nebo
přímý přístup jiných zařízení k paměti GPU bez použití CPU [60].

14Single Precision Floating General Matrix Multiply.
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Tab. 2.1: Přehled CUDA architektur [85]

Tesla Tesla 2.0 Fermi Kepler
Označení čipu G80 GT200 GF110 GK110
Označení Tesla karty C870 C1060 C2090 K20X
CUDA verze 1.0 1.3 2.1 3.5
Počet tranzistorů 681 mil. 1 400 mil. 3 000 mil. 7 100 mil.
CUDA jader 128 240 512 2688
Jader na SM 16 24 32 192
32bit registrů / SM 8192 16384 32768 65536
Max. registrů / vlákno 128 128 63 255
Sdílená paměť 16 KB 16 KB 48 KB 48 KB
Výkon v jednoduché přesnostia 356,0 622,0 1331,0 3935,0
Výkon ve dvojité přesnostia 0,0 78,0 666,0 1312,0
Spotřeba TDP [W] 171 188 238 245

aVýkon uveden v jednotkách GFlops

Obr. 2.26: Porovnání jednotlivých CUDA architektur podle normalizovaného výkonu
[1]

Následující architektury Maxwell a Pascal přinášejí opět četná vylepšení a v sou-
časné době poslední uvedená karta architektury Pascal Tesla P100 posouvá výkon
v dvojité přesnosti až na 5,3 TFlops. Kromě neustálého zvyšování efektivity a vý-
konu lze rovněž pozorovat i profilaci architektur směrem k nasazení ve výpočetních
a vědeckých centrech, zvláště pak pro práci s umělou inteligencí [32], [61].
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3 IMPLEMENTACE

Během samotné realizace aplikace, sestavování prvních modelů a jejich výpočtů
vyvstala řada otázek a komplikací, kterým bylo zapotřebí věnovat více pozornosti.
Jednotlivé klíčové oblasti jsou proto dále postupně představeny.

3.1 Programová část modelu

3.1.1 Struktura API jMonkeyEngine

Pro efektivní navržení kostry programu je vhodné mít alespoň základní porozumění
architektury použitého API. JME zajišťuje kompletní správu scénického grafu a jeho
vykreslování. Během spuštění dojde k vytvoření aplikace JME, která inicializuje
počáteční stav scénického grafu, připraví posluchače vstupů, nastaví kameru a spustí
cyklus překreslování scénického grafu prostřednictvím pipeline (obr. 3.1). Jelikož
transformace objektů probíhá pomocí Vertex Shaderů přímo na GPU, je jakákoliv
změna objektů možná pouze v momentě, kdy je sběrnice připravena. Tento okamžik
nastává po každém vykreslení snímku do Frame Bufferu, kdy aplikace volá metodu
simpleUpdate(float tpf ). Pouze z této metody je možné modifikovat scénický
graf.

Obr. 3.1: Generování obrazu prostřednictvím grafické pipeline [34]

49



3.1. PROGRAMOVÁ ČÁST MODELU

3.1.2 Zobrazení prvků modelu

Vizualizační prostředí aplikace je složeno z primitivních prvků: síť (mesh), poly-
gon (polygon) a bod (vertex). Každý zobrazovaný objekt je souborem těchto tří typů
prvků. Pro zobrazení modelu jsou body zobrazeny jako kruh, případně kulová plocha,
vytvořená pomocí několika trojúhelníků. Pružiny jsou zobrazeny jako linie s nenu-
lovou tloušťkou spojující dané body. Okrajové podmínky jsou vykreslovány pomocí
jednoduchých prostorových prvků – sítí, na obr. 3.2 vetknutí zeleně a konstantní
rychlost modře. Vlastnosti pružin mohou být dále znázorněny barevným odstínem,
případně průhledností, kterou zajišťuje Pixel Shader.

Obr. 3.2: Implementace zobrazení modelu ve 3D

Scéna z JME je vykreslována do třídy jPanel a jako jComponent prvek vložena
do jPanel třídy aplikace. Ta je z hlediska grafického uživatelského prostředí (GUI)
postavená na frameworku Swing. Řídící Swing část aplikace nejprve spustí na pozadí
JME a po jejím načtení zpřístupní její scénický jPanel a zviditelní celou aplikaci pro
interakci uživatele. Ten pak následně může pracovat s modelem.

3.1.3 Vymezení modelovaného objektu

Zatímco hranice objektu v prostředí 2D lze definovat pomocí množiny bodů tvořící
uzavřený polygon, ve 3D je definice mírně komplikovanější dalším rozměrem. Ačko-
liv platí, že základním prvkem je opět množina bodů, je nezbytné jejich správnou
asociací určit hraniční síť a následně rozlišit, která ze stran ok sítě je vnitřní a která
vnější.

Objektová síť je nejčastěji tvořena ze simplexových objektů (ok) 𝑛–1 rozměru.
Pro 3D rozměr je jím trojúhelník. Ten se určuje pomocí posloupnosti odkazů na již
definované body a to obvykle proti směru hodinových ručiček. Správnou posloup-
ností lze kromě samotného trojúhelníku určit i normálu roviny, ve které trojúhelník
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Obr. 3.3: Vymezení objemu modelu pomocí sítě trojúhelníků

leží, resp. jeho vnitřní a vnější stranu.1

Uvedený způsob vytvoření objektu se s komplikovanějšími tvary stává poměrně
složitým. Pro zachování jednoduchosti bylo navrženo externí řešení s výměnným
formátem Wavefront OBJ [108]. Formát souboru OBJ je díky textové reprezentaci
snadno čitelný a ať už nativně nebo jako plugin jej používá většina profesionál-
ních nástrojů pro 3D modelování. Model objektu je proto možno snadno vytvořit
prostřednictvím běžně dostupných 3D CAD programů.

Pro vytvoření modelu se dále nejlépe osvědčil program Blender [8], jenž je velmi
přívětivý, rychle se rozvíjející zdarma dostupný 3D modelářský software. Export
do souboru OBJ je v něm plně konfigurovatelný, zahrnující vkládání normál, nebo
škálování objektů.

Navíc jMonkeyEngine 3.0 obsahuje moduly na načítání objektů v souborech typu
OBJ, a proto bylo možné snadno import těchto souborů do výsledné aplikace imple-
mentovat. Uživatel tak má možnost načíst prakticky libovolný 3D objekt a nemusí jej
pracně vytvářet v samotné aplikaci. Na druhou stranu editace těchto souborů není
součástí výsledné aplikace, a proto je vhodné případné změny provádět v externí
aplikaci, jako v již zmíněném programu Blender.

3.1.4 Optimalizace rychlosti generování bodů

Postup náhodného generování bodů byl implementován způsobem již představeným
v části 2.2.1. Při větších modelech2 se proces generování bodů jevil jako časově
neúnosný a bylo proto zapotřebí vyzkoušet několik optimalizačních technik.

1Častokrát se pro snížení rizika možných chyb vedle posloupnosti bodů uvádí i samotný nor-
málový vektor.

2Řádově s více než 105 body.
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Jako efektivní se ukázalo vytvářet řazený seznam polohy vložených bodů podle
souřadné osy, v níž má modelovaný objekt největší rozměr, a vložený bod porovná-
vat pouze s pásem bodů o šířce odpovídající dvojnásobku legalizační meze. Použití
tohoto procesu pro více souřadných os nepřineslo další zrychlení. Režie řazení a syn-
chronizace výpočetních vláken v takovém případě svou náročností zcela zastínila její
přínos.

Další možností, jak by bylo možné tuto techniku v budoucnu optimalizovat, je
použití kd-stromu (kd-tree)3, viz např. [55]. Při vkládání by docházelo k budování
prostorového stromu podle polohy jednotlivých bodů vždy rozdělením – rozvětvením
aktuální podoblasti. Ověřování by pak probíhalo pouze s body, které leží v blízkosti
nově vkládané větve, tedy s body, které jsou známy, že leží ve všech třech rozměrech
vkládanému bodu nejblíže. Nespornou výhodou tohoto řešení je lineárně rostoucí
početní náročnost oproti metodě bez optimalizace.

Ověření polohy bodů k hranicím modelu

U každého vloženého bodu je zapotřebí nejen ověřit jeho polohu vůči bodům ostat-
ním, ale rovněž ověřit polohu vůči modelovanému objektu samému. Přesnou vzdá-
lenost od hranic objektu lze zjistit vedením normál jednotlivých rovin polygonů sítě
objektu vkládaným bodem, pokud normála prochází samotným polygonem a ná-
slednou filtrací všech vzdáleností tak, aby se určil polygon nejbližší. Tento postup je
ale pro objekty z mnoha polygony výpočetně značně náročný a dále se komplikuje
pokud chceme generovat body i vně objektu.

Obr. 3.4: Ověření vzdálenosti bodu od hranic modelu pomocí měření ve vybraných
směrech

Proto bylo zavedeno zjednodušující řešení, kdy z každého bodu jsou vedeny
přímky do všech osových směrů a dále do úhlopříček těchto směrů (viz obr. 3.4).

3v tomto případě 3D-stromu
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Celkem tedy pouze čtrnáct průniků. Pokud se před ověřením osy souřadnic ve všech
směrech otočí o náhodnou velikost, pak se vyloučí i vliv ortogonality, který je u ty-
pických modelů častý a projevuje se zvláště v rozích objektů. Ze získaných průniků
ten s nejmenší vzdáleností poskytuje uspokojivou hodnotu vzdálenosti od hranic
objektu a přitom metoda není tolik závislá na počtu polygonů modelu.

3.1.5 Chybová aritmetika

Celá triangulace byla naprogramována systémem s chybovou aritmetikou. Jelikož
běžné kódování číselných hodnot je provedeno s omezeným množstvím bitů, pak
kódovaná hodnota může mít odchylku až o velikosti 𝜖 = 2𝑚, kde 𝑚 je počet pou-
žitých bitů, označovaným též jako mantisa. K nárustu chyby pak dále dochází při
jednotlivých výpočetních operacích a nutném zaokrouhlování. Názorným příkladem
je výsledek metody zjišťující hodnotu funkce signum znázorněný na obrázku 3.5.

r (24; 24)

q(12; 12)

x =
 y

(0,5; 0,5) p(0,5 + x·ε; 0,5 + y·ε)
0 ≤ x; y ≤ 256; ε = 2-53

Kladné Nulové Záporné

sgn((qx – px)(ry – py) – (qy – py)(rx - px))

Obr. 3.5: Hodnoty funkce signum při krocích o velikosti aritmetické chyby [40]

Jelikož teoretická geometrie a geometrie chybové aritmetiky dávají odlišné vý-
sledky, může díky tomu u triangulace docházet k pádům algoritmu (například dělení
nulou), nekonečným smyčkám, nebo chybovým výstupům. Existuje několik způsobů,
jak se s tímto vypořádat. Některé matematické knihovny, pracují s přesnou aritme-
tikou tak, že hodnoty reprezentují pouze celočíselně, nebo pomocí zlomků nebo
pomocí řad či analytických zápisů s omezením dostupné paměti. To ovšem znamená
často značně větší výpočetní náročnost, jelikož se kódování čísla nevejde do regis-
tru procesoru. Tomu lze předcházet třeba tím, že je použito ve výpočtu nejprve
aproximovaných hodnot například typu double a pouze pokud není možné zaručit
požadovanou přesnost, použije se přesná aritmetika [82].
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V našem případě byla triangulace nejprve implementována s využitím datového
typu float s kódováním o délce 32 bitů. Tento typ používá mantisu o délce 23 bitů
a tedy má zaokrouhlovací chybu 𝜖𝑓 = 2−23 ≈ 1,192·10-7 Použití typu float se však
brzy ukázalo jako zcela nedostatečné a pokud byly body rozmístěny v prostoru o ve-
likosti 10−1 výpočet kolaboval již při několika tisících triangulovaných bodů, resp.
několika desítkách, pokud byly body rozmístěny v pravidelné struktuře. Implemen-
tace s využitím datového typu double s kódováním o délce 64 bitů situaci výrazně
zlepšila. Mantisa o délce 52 bitů znamená chybu 𝜖𝑑 = 2−52 ≈ 2,220·10-16 a algoritmus
byl stabilní i při více než miliónech bodů.4
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Obr. 3.6: Transformace vložením bodu flip26
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Obr. 3.7: Transformace vložením bodu flipN2N

Díky chybové aritmetice může docházet k situacím, kdy například vkládaný bod
leží ve sdílené stěně dvou čtyřstěnů, případně na sdílené hraně několika čtyřstěnů.
Toto je ošetřeno implementací metody flip26 (obr. 3.6), která tyto rodičovské čtyř-
stěny nahradí šesti jinými, případně metodou flipN2N (obr. 3.7), která 𝑛 čtyřstěnů
sdílejícími hranu nahradí novými čtyřstěny o počtu 2𝑛 podobně jako tomu je u me-
tody flip14 [47]. K těmto jevům pochopitelně dochází především v důsledku ne-
přesnosti určení polohy bodu vůči rovině, což spolu s výpočtem opsané kulové plochy

4Vzhledem k značné paměťové náročnosti nebyly větší sady dat testovány.
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a polohy bodu vůči ní představuje z hlediska přesnosti nejnáročnější části triangu-
lace.

Poloha bodu je vůči opsané kouli ověřována dosazením do obecné rovnice kulové
plochy 2.13. Kvůli omezené aritmetické přesnosti i přes použití datového typu double
chyba při posuzování polohy s velikostí poloměru rychle roste. Při poloměru o čtyři
řády větším nežli velikost opsaného čtyřstěnu může být chyba rovněž až o čtyři řády
větší. Ačkoliv takovéto poloměry nejsou časté, vyskytují se a mají negativní vliv na
celkový průběh výpočtu. Aby se těmto chybám předešlo je u takovýchto poloměrů
využito datového typu BigDecimal.

Objekt BigDecimal pracuje s volitelnou přesností, jinými slovy jeho mantisa
může mít libovolnou velikost. Navíc jeho aritmetika je plně kontrolována a pokud
to reprezentace řešení dovolí pak i dokonale přesná [63]. Ačkoliv tomuto datovému
typu nečiní potíže se vyrovnat s velkými poloměry opsané kulové plochy, odvrácenou
stranou takového řešení je například při přesnosti 20 desetinných míst až 200×
zpomalení výpočtu o proti použití typu double.

Pro ověření triangulace modelu byla mimo jiné použita externí knihovna vy-
tvořená Halem Hildebrandem [33]. Ta trianguluje stejnou metodou inkrementál-
ního vkládání, ale používá pouze datový typ double, nezahrnuje práci s body na
hraně a v rovině a ani výpočet opsané kulové plochy s vyšší přesností. Při zpracová-
vání menšího počtu bodů jsou výsledky obou triangulací prakticky totožné, přičemž
je externí knihovna přirozeně rychlejší. S rostoucím počtem bodů vytváří externí
knihovna méně kvalitní síť a někdy dokonce samotný proces triangulace havaruje
právě kvůli zmíněným problémům chybové aritmetiky.

3.1.6 Určení okrajových podmínek

Samotná geometrie modelu je svým způsobem specifická tím, že výsledný tvar nemá
typickou ortogonální strukturu, která je běžná u MKP modelů. Z tohoto důvodu bylo
potřeba navrhnout zadávání podpor a zatížení, které toto respektuje.

Jak je uvedeno v části 3.1.3, základní tvar modelu je určen prostřednictvím troj-
úhelníků, které definují povrch objektu. Jelikož zatížení a podpory jsou zpravidla
dány při povrchu objektu, je možné využít právě těchto povrchových trojúhelníků.
Jejich vytažením (extrudováním) dovnitř objektu vzniknou podoblasti, viz obr. 3.8.
Následně je možné všem bodům nacházejícím se v takto vymezeném prostoru při-
řadit specifické vlastnosti.

Jednotlivé hmotné body lze modifikovat zadáním souřadnic a rychlostí ve směru
jednotlivých os a rovněž definováním omezení pohybu a změny rychlosti v těchto
směrech. Mimoto lze každý bod označit jako sledovaný a následně během výpočtu
monitorovat jeho stavové proměnné.

55



3.2. MODELOVANÉ PRVKY

Obr. 3.8: Extrudování trojúhelníku a vytvoření podoblasti

3.2 Modelované prvky

3.2.1 Betonové krychle

Jelikož jsou podpory v modelu FyDiK aplikovány přímo na hmotné body modelo-
vaného objektu, je vhodné jeho rozměry adekvátně rozšířit. Velikost podpor, tedy
množinu bodů jejichž pohyb je omezen, je vhodné volit podle velikosti „zrna“ mo-
delu (buněk), tedy podle průměrné vzdálenosti mezi jednotlivými body. Limitní
vzdálenost bodů byla u generování výchozího modelu betonového vzorku s ohledem
na jeho geometrii a časovou náročnost výpočtu nastavena na 2 mm. Pro dosažení
homogenity podpor je ovšem vhodné oblast rozšířit, v uvedeném případě na 1,5 ná-
sobek, tedy 3 mm. Z tohoto důvodu byla geometrie modelu zvětšená kvůli částečné
deformaci podpor pouze o 2/3 velikosti podpory, tedy 2 mm.5

Tab. 3.1: Naměřené hodnoty vzorků

R3 R4 R5 R6
Šířka [mm] 76,67 77,65 77,75 76,69
Hloubka [mm] 103,90 97,58 97,90 98,27
Výška [mm] 100,23 100,09 100,01 100,17
Objemová hmotnost [kg/m3] 2016 2126 2201 2214
Modul pružnosti [GPa] 4,34 8,13 9,44 11,66

Za účelem generování bodů se pomyslně importovaná geometrie nejprve zvětší ve
všech směrech o 5 mm. V tomto objemu použitý generátor bodů postupně generuje
s využitím Haltonova algoritmu a pseudonáhodných čísel body se vzájemnou limitní

5Geometrie vytvořená prostřednictvím formátu Wavefront OBJ tak měla u vzorku R3 místo
100,23 mm celkovou výšku 104,23 mm.
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vzdáleností 2 mm do doby, než 2·104 za sebou generovaných bodů nesplňuje kritéria
limitní vzdálenosti. Poté dojde ke změně inizializační hodnoty pro generátor pseu-
donáhodných čísel a celý postup se opakuje. Se vzrůstající hustotou generovaných
bodů je pro přidání každého dalšího bodu spotřebováno velké množství výpočetního
času a efektivita algoritmu tak neustále klesá (viz dříve obr. 2.8). Proto je vhodné
stanovit mez, kdy zkvalitnění sítě ještě odpovídá příslušnému výpočetnímu času.
V uvedeném případě bylo použito celkem šesti opakování. Geometrickou homoge-
nitu takto vytvořeného vzorku naznačuje histogram velikostí pružin na obr. 3.9, kde
je patrná mediánová délka pružin přibližně 2,9 mm.
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Obr. 3.9: Histogram délky pružin v průběhu generování bodů

Obr. 3.10: Model vzorku R3-1C s vygenerovanými body a okrajovými podmínkami
(vlevo), Voroného mozaika vzorku R3-CC při zrnitosti 2 mm (vpravo)

Stejný postup byl použit u všech modelovaných těles a v závislosti na veli-
kosti vzorku bylo celkem vygenerováno asi 1,5·105 bodů, z čehož pouze asi 8·104
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se dále stane součástí modelu, zatímco ostatní slouží pouze pro tetrahedronizaci,
viz obr. 3.10. U té platí, že na jeden bod modelu připadá přibližně šest tetraedrů,
resp. pružin. Tedy po odstranění prvků použitých pouze pro tetrahedronizaci model
obsahoval téměř 5·105 pružin.

3.2.2 Ocelový I profil

Geometrie ocelového prvku byla rovněž vytvořena dle naměřených hodnot prostřed-
nictvím aplikace Blender a následně importována jako objekt WaveFront OBJ.

800

100 6 588 6 100

18
0

10
34
0

10
36
0

87
6
87

Obr. 3.11: Pohled a řez modelovaného prvku, kótováno v mm

Obr. 3.12: Model ocelového prvku

Při následném generování bodů v takto definovaném objemu bylo nutné volit ve-
likost zrna modelu (nejmenší dovolenou vzdálenost bodů) především podle tloušťky
stojiny, resp. vzpěr. Pro zachování příhradových vlastností je totiž zapotřebí, aby se
v dané šířce nacházelo několik bodů. Při tloušťce 6 mm se tak použitelným minimem
jeví vzájemná vzdálenost asi 2,5 mm, která byla pro simulaci použita nejprve. Ná-
sledně pro zvýšení přesnosti a ověření závislosti modelu na jeho rozlišení byla tato
vzdálenost snížena na 2,0 mm. Takový model však již sestává s téměř půl miliónů
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bodů a tří miliónů pružin. Ačkoliv se v prvním případě jedná pouze o polovinu, i to
je z hlediska výpočetní náročnosti značné množství.

Podpory a zatížení byly realizovány prostřednictvím pásu bodů šíře 2 cm. Nosník
byl vetknut pod oběma výztuhami a zatížení konstantní rychlostí aplikováno ve
středu horní pásnice do konečné deformace 40 mm.

3.3 Nastavení materiálu

Ačkoliv model FyDiK umožňuje široké nastavení parametrů materiálu, pro účely
této aplikace a zajištění jednoduchosti uživatelského rozhranní byly použity jen ty,
jež mají největší význam. Materiál je proto definován pouze hustotou a součinite-
lem tlumení, pokud jde o vlastnosti bodů, a dále tuhostí a pracovním diagramem
u pružin, jak znázorňuje dialogové okno na obr. 3.13.

Obr. 3.13: Dialogové okno aplikace pro nastavení materiálových parametrů

Diagram je vyjádřen relativně k tuhosti pružiny, a předpokládá délku a prů-
řezovou plochu pružiny o velikosti 1 m, resp. 1 m2. Během sestavování modelu je
pak každé pružině přiřazen pracovní diagram odpovídající konkrétní zjištěné ploše
a délce spojované oblasti. Stejně tak je bodům přiřazena hmotnost odpovídající
objemu přilehlých Voroného buněk.

3.3.1 Beton

Pro hmotné body betonu byla použita nejprve objemová hmotnost 𝜌 = 2300 kg/m3

a lineární tlumení o hodnotě 𝑐 = 0,003 Ns/m. Počáteční funkce translačních pružin
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byla odvozena s přihlédnutím k hodnotám uvedeným v ČSN EN 206-1, viz obr. 3.14.
6
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Obr. 3.14: Počáteční pracovní funkce translačních pružin

Tlumení betonu

Před prvním zatěžováním betonového vzorku, byla nejprve ověřena samotná nume-
rická stabilita modelu, při výchozích parametrech. V závislosti na tuhosti materiálu
byl nastaven výpočetní krok na 5·10-7 s. Při tomto výpočetním kroku byla testována
hodnota tlumení tak, že na horním povrchu modelu byla měřena výchylka jednoho
z bodů, zatímco se vetknutý model bez dalšího zatížení stabilizoval. Záznamy na
obr. 3.15 ukazuje, že při hodnotě 𝑐 = 0,002 Ns/m není tlumení dostatečné a model
není utlumen. Při hodnotách 𝑐 = 0,010 Ns/m a 𝑐 = 0,005 Ns/m je model naopak
„přetlumený“. Pro další simulace byla proto zvolena hodnota co možná nejnižší,
přitom zajišťující stabilitu modelu 𝑐 = 0,003 Ns/m.7

Ladění materiálových parametrů

Pro porozumění vztahu mezi pracovní funkcí modelu a výsledným diagramem síla–
posun byl model simulován nejprve s různým průběhem její tlakové větve (obr. 3.16).

Simulace naznačují, že model je porušován především přetržením pružin v tahové
oblasti a její tlaková část hraje při porušení vzorku podřadnou roli. Při nastavení

6Je potřeba vzít v úvahu, že mezi pracovním diagramem modelovaného materiálu a pracovní
funkcí translačních pružin neexistuje zatím zcela prozkoumaná souvislost, a tudíž se skutečně jedná
pouze o inizializační hodnoty následujícího iteračního procesu.

7Později se při modelování s vlivem kontaktu ukázalo, že model může být citlivý na výraznou
změnu zatížení, například díky náhlému porušení, a z tohoto důvodu bylo tlumení dodatečně
rozšířeno o kvadratický parametr s hodnotou 𝑐2 = 0,5 Ns2/m2 a konstantní člen adekvátně ponížen
na 𝑐 = 0,002 Ns/m.
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Obr. 3.15: Stabilizování modelu při rozdílných hodnotách lineárního tlumení
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Obr. 3.16: Pracovní funkce pružin s rozdílnou tlakovou částí (vlevo) a následný di-
agram síla–posun (vpravo)

tlakové části jako nejduktilnějsí ze znázorněných (obr. 3.16 – tmavě modrá), byla
modifikována tahová část a získán patřičný průběh diagramu síla–posun 3.17.

Výsledný diagram síla–posun naznačuje, zásadní vliv tahového porušení na de-
formaci a porušení vzorku jako celku. Pro zvýšení čitelnosti dopadu jednotlivých
parametrů pružinové funkce na výsledný diagram síla–posun, byla následně tlaková
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větev zjednodušena na lineární se sklonem shodným pro vzrůstající část tahové
větve8. Tímto bylo zároveň vyloučeno tlakové porušení modelu.
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Obr. 3.17: Pracovní funkce pružin s rozdílnou tahovou částí (vlevo) a následný dia-
gram síla–posun (vpravo)
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Obr. 3.18: Pracovní funkce pružin s rozdílnou tahovou částí (vlevo) a následný dia-
gram síla–posun s vzorkem R3-CC (přerušovaně)(vpravo)

Poměr tuhosti pružin k modulu pružnosti

Uvedený sklon (počáteční tuhost) byl dále iteračně modifikován tak, aby počáteční
– lineární část namodelovaného diagramu síla–posun odpovídala co nejlépe naměře-
ným hodnotám. Samotná závislost tuhosti pružin a modulu pružnosti modelovaného
materiálu totiž není zcela zřejmá a lze předpokládat, že u nepravidelné mřížky je
její analytické vyjádření velmi komplikované.

8To umožňuje z parametrů pracovní funkce pružiny vynechat člen {0; 0}, jenž pouze nadbytečně
zpomaluje průběh výpočtu.
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Dle [44] a [112] lze konstatovat, že výsledný koeficient bude především závislý
na poměru množství pružin vůči množství bodů, na pravidelnosti sítě a do jisté
míry také na tvaru modelovaného tělesa a způsobu zatěžování. Iteračně byl na ně-
kolika vzorcích tento koeficient stanoven a odpovídal asi 2,7(±0,05)násobku modulu
pružnosti jednotlivých vzorků. Jelikož jsou sítě všech dalších modelů kvalitativně
obdobné, neměl by se tento koeficient příliš lišit.

S takto definovanými parametry se následující proces hledání optimální pracovní
funkce pružin redukuje na optimalizaci její sestupné větve tahové části. Vliv rozdíl-
ných parametrů demonstruje obr. 3.18 ve srovnání s celoplošně zatíženým vzorkem
R3.

3.3.2 Kontaktní problém

Pracovní funkce pružin vykazující při zatížení dostatečnou shodu s naměřeným di-
agramem síla–posun, byla následně použita pro další typ zatěžování se středovou
příložkou (1C), což umožňuje porozumět chování zvoleného materiálu za odlišných
okrajových podmínek. Výsledek simulace na obr. 3.19 ovšem naznačuje, že model
není schopen odlišnou konfiguraci zatížení zcela postihnout.
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Obr. 3.19: Diagramy síla–posun dvou zatěžování vzorku R3-1C (přerušovaně) a si-
mulace s výše odvozenými materiálovými parametry (plně – modře), na obr. 3.18
(plně – světle modře)

Zejména v počátečních fázích měření je ve srovnání ze simulací patrný pozvolný
nárůst síly a tedy značný vliv kontaktu zatěžovacího zařízení se vzorkem. Jelikož
však byla naměřená data získána přímo ze zatěžovacího zařízení, průběh diagramu
tak může být ovlivněn faktory, jejichž vliv lze jen obtížně stanovit. Do modelu
byl proto následně implementován rozšířený způsob zatěžování, který se na základě
naměřených dat snaží tyto faktory zohlednit.
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Obr. 3.20: Inicializační funkce (vlevo), nárůst rychlosti zatěžovaných bodů s různými
hodnotami výchozí rychlostí (vpravo)

Řešení kontaktního problému bylo realizováno ve dvou fázích. Na rozdíl od běž-
ného způsobu zatěžování, kdy je všem zatěžovaným bodům předepsaná stejná fixní
rychlost, zde dochází v závislosti na jejich souřadnicích nejprve k inicializaci a ná-
slednému urychlování až do předepsané limitní rychlosti zatěžování. Pro definování
rozsahu zatěžovaných bodů v daném čase byla použitá funkce 𝑑 = 𝑐.

√
𝑡 s konstan-

tou 𝑐 = -0,8 viz obr. 3.20 (vlevo). Ta byla stanovena iteračně podle rychlosti náběhu
zatížení, pozorovatelného v diagramech získaných z experimentů, viz obr. 3.19.

Body, jež v daném čase spadají do takto určené vzdálenosti, jsou následně urych-
lovány podle předpisu, který se dá zjednodušeně vyjádřit jako:

𝑣𝑡+1 = 𝑐1 (𝑣lim − 𝑣𝑡) + 𝑐2𝑣𝑡, 0 ≤ 𝑣𝑡 ≤ 𝑣lim, (3.1)

kde 𝑣𝑙𝑖𝑚 je limitní rychlost zatěžování, 𝑐1 a 𝑐2 iteračně zvolené konstanty dle výsledků
zmíněných experimentů a aktuální rychlost 𝑣𝑡 nabývá kladných hodnot, přičemž je
menší než rychlost limitní. V uvedeném případě byly použity hodnoty:

𝑣lim = 0,002 m/s,
𝑐1 = 100𝑡𝑠,

𝑐2 = 1 + 10𝑡𝑠,

𝑡𝑠 = 0,00002 s,

(3.2)

kde 𝑡𝑠 je časový krok simulace.
Průběh nárůstu rychlosti při uvedených parametrech a různých počátečních hod-

notách se zanedbáním vlivu okolních bodů znázorňuje obr. 3.20 (vpravo). Jelikož
jsou body vzájemně propojeny, inicializace bodů povrchové vrstvy zároveň způso-
buje urychlování okolních bodů (viz obr. 3.21), a tudíž i reálný nárůst rychlosti je
podstatně komplexnější.
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+
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Obr. 3.21: Deformace zatěžovaného povrchu v rozdílných časech zatěžování (pohled
shora na vrstvu o šířce 5 mm)

3.3.3 Ocel

Základní materiálové charakteristiky byly převzaty z běžných hodnot stavební oceli
S235. Objemová hmotnost materiálu 𝜌 = 7850 kg/m3, modul pružnosti 𝐸 = 210 GPa,
mez kluzu 𝑓𝑦 = 235 MPa, mez pevnosti v tahu 𝑓𝑢 = 360 MPa a minimální tažnost
20 %. Podle výsledků získaných při modelování betonových vzorků byly všechny
hodnoty pevnosti při vkládání do modelu násobeny koeficientem 2,7 (viz část 3.3.1).

Tlumení oceli

S výchozími hodnotami pro ocel byla pro stanovení hodnoty tlumení nejprve vy-
modelována jednoduchá stěna o rozměrech 240×240×5 mm a ta zatížena impulsem
síly. Z časového záznamu na obr. 3.22 byla pak hodnota lineárního útlumu zvolena
jako 𝑐 = 0,02 Ns/m.

Ladění materiálových parametrů

Následně byla navrhována pracovní funkce translačních pružin včetně plastické ob-
lasti. Jelikož model FyDiK tvoří příhradovou strukturu, jeho chování jako celku je
makroskopickou reprezentací vlastností jednotlivých diagonál (translačních pružin)
na mikroskopické úrovni. Podobně podle zatěžovacích diagramů získaných z obvyk-
lých zkoušek uvedeného materiálu je zapotřebí zamýšlet se nad chováním materiálu
na jeho elementární úrovni.

Jelikož se během tahových zkoušek s rostoucím protažením prvku snižuje velikost
průřezu, zaznamenaný průběh napětí neodpovídá skutečnému napětí [2]. Skutečné
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Obr. 3.22: Časová odezva ocelové stěny při různých hodnotách tlumení 𝑐

napětí a přetvoření můžeme ale přibližně získat ze vztahů:

𝜎𝑡𝑟𝑢𝑒 = 𝜎(1 + 𝜖) (3.3)

𝜖𝑡𝑟𝑢𝑒 = ln(1 + 𝜖) (3.4)

Další otázku ovšem představuje chování materiálu v tlaku. Jakkoliv se obecně
předpokládá, že tlaková větev pracovního diagramu bude do jisté míry odpovídat
větvi tahové [20], jak bude později ukázáno, v případě tohoto modelu nelze tento
předpoklad použít.
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Obr. 3.23: Pracovní funkce pružin s odlišným poměrem tahové a tlakové pevnosti

Pracovní funkce translačních pružin na obr. 3.23 (srovnej s 3.24) byla proto se-
stavena tak, že elastická oblast byla pro tahovou i tlakovou část definována stejně
a to modulem pružnosti a hodnotou meze kluzu. Následná plastická oblast se zpev-
něním byla určena pevností v tahu při přetvoření 20 %, za touto mezí pokračující
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ideálně plasticky. Tlaková plastická část byla vytvořená obdobně, avšak s odlišnou
hodnotou pevnosti a to v rozsahu jedno- až třínásobku 𝑓𝑢.
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Obr. 3.24: Diagramy síla–posun dle pracovních funkcí pružin na obr. 3.23

Výsledky na obr. 3.25 poukazují, že je potřebné, aby během počáteční zpevňující
plastizace byla tlaková část tužší a tím bylo zaručeno, že ke ztrátě stability dojde
tahovým namáháním, nikoliv porušením v tlaku. Jak velký by měl být poměr tlakové
a tahové pevnosti ovšem není jasný a studium této závislosti by pravděpodobně
vyžadovalo více experimentálních dat.

1:1 (2,5 mm) 3:1 (2,5 mm) 3:1 (2,0 mm) 3:2 (2,0 mm)

Obr. 3.25: Deformace nosníku při různých poměrech pevnosti a vynucené deformaci
20 mm – řez středem modelu (v závorkách uvedena zrnitost modelu)

Přesto se poměr tlakové pevnosti k tahové 3:2 ukázal být v případě zrnitosti
modelu 2,5 mm dostatečný, zatímco v případě zrnitosti 2,0 mm nikoliv. Jeho zvýšení
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na 3:1 již korektní vybočení modelu se zrnitostí 2,0 mm způsobilo. Další navýšení
tlakové pevnosti pak z hlediska tvaru vybočení už nepřineslo viditelnou změnu.

Rozdíl výsledků zatěžování modelu FyDiK s odlišnou zrnitostí je možné připočíst
větší imperfekci a častějším vadám stojiny u hrubšího z modelů. Tento rozdíl je dobře
patrný na středových výřezech tloušťky 10 mm na obr. 3.26.
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Obr. 3.26: Porovnání kvality příhradové sítě různých zrnitostí v průběhu zatěžování

3.4 Simulace

3.4.1 Parametry řešiče

Jelikož s modelem FyDiKem pracujeme jako s dynamickým systémem, nedílnou
součástí parametrů modelu je nastavení časově diskretizačního kroku a numerické
metody řešiče.9

Vhodnou velikost diskretizačního kroku lze odvodit pomocí Shannonova teorému
[107], jenž definuje potřebnou vzorkovací frekvenci alespoň dvojnásobkem nejvyšší
vzorkované frekvence. Tu lze odvodit z rychlosti šíření podélných vln v modelovaném
materiálu, resp. z času, jenž je potřebný k překlenutí vzdálenosti mezi nejbližšími

9Paralelní řešič CUDA v současné době podporuje pouze Symplektickou Eulerovu metodu.
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body modelu, viz [112]. Rychlost lze vyjádřit vztahem:

𝑉𝑝 =
√︃

𝐾 + 4𝐺/3
𝜌

, (3.5)

kde 𝐾 je objemovou a 𝐺 smykovou tuhostí materiálu, 𝜌 pak jeho objemovou hmot-
ností. Zmíněné tuhosti můžeme odvodit z modulu pružnosti 𝐸 a Poissonova čísla 𝜇:

𝐾 = 𝐸

3(1 − 2𝜇) (3.6)

𝐺 = 𝐸

2(1 + 𝜇) (3.7)

Při rychlosti šíření vln v betonovém vzorku R3 𝑉𝑝 ≈ 1450 m/s a nejmenší velkosti
zrna 2 mm pak doporučená velikost časového kroku odpovídá přibližně hodnotě
7·10-7 s. V případě oceli se stejnou zrnitostí a rychlostí 𝑉𝑝 ≈ 6000 m/s by neměl být
krok větší nežli 2·10-7 s.

Stabilita výpočtu může být mimo jiné také narušena příliš rychlým zatěžová-
ním, které se není schopno v dostatečně krátké době redistribuovat a to zvláště
v kombinaci s velkou hustotou sítě, kdy mají pružiny menší délku a jsou více citlivé
na vynucenou deformaci. V obou těchto případech může být nápomocné zmenšit
velikost kroku.

Jelikož stabilita výpočtu může být kromě uvedených faktorů také do jisté míry
ovlivněna hodnotou tlumení a tvarem konstrukce je obtížné jednoznačně určit jeho
optimální velikost.

3.4.2 Export a import modelu

Jádro aplikace FyDiK3D je samostatným programem používajícím výměnný for-
mát fdk a sfdk. Díky těmto otevřeným formátům je možné model vytvořit externě
a do aplikace jej následně pouze načíst a vypočítat. Tento přístup umožňuje vyvíjet
nezávislé řešiče i aplikace model sestavující.

Souborový formát fdk popisuje FyDiK model značkovacím jazykem XML a je
proto velmi snadno čitelný. Na druhou stranu díky velké redundanci u modelů s řá-
dově stovkami tisíc bodů snadno dorůstá velikosti až několika GB. Oproti tomu
souborový formát sfdk je přibližně 4× menší a přitom obsahuje stejná data, pouze
ochuzená o XML značky a je rovněž v ASCII kódování.

Aplikace, jež je v této práci popisována, je schopna exportovat vytvořený model
do obou uvedených formátů. Stejně tak je schopna oba formáty importovat.
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3.4.3 Výpočet modelu

Sestavený model tak lze teoreticky simulovat v samotné aplikaci FyDiK3D. Ta je
vybavena přehledným uživatelským rozhraním a umožňuje model dále podrobně
upravovat a výsledky řešení průběžně zobrazovat. Aplikace nevyžaduje grafické za-
řízení s podporou OpenGL a je celkově méně náročná na systémové prostředky. Na
druhou stranu zatím FyDiK3D není stavěn na práci s více než stovkami bodů a při
větších modelech je grafické uživatelské rozhraní prakticky nepoužitelné.

To ovšem nemusí bránit tomu, aby byl FyDiK3D k samotnému výpočtu pou-
žit. Jelikož je FyDiK3D vytvořen ve stejném programovacím jazyce, byl připojen
(linkován) s vytvořenou aplikací a sdílí s ní svůj programový kód. Ta díky svému
robustnímu vykreslovacímu jádru postavenému na OpenGL zajišťuje pohotově pře-
hled o průběhu simulace. Samotný FyDiK3D je spouštěn interně přímo z aplikace
a uživateli se toto jeví, jakoby řešení probíhalo přímo v aplikaci pro modelování.
Tento postup ovšem zatím neumožnuje další podrobnou úpravu modelu, či řízení
simulace.

Dalším způsobem jak model simulovat je využití aplikace FyDiK pro CUDA
platformu, viz následující část 3.5. Ta nemá grafické uživatelské prostředí (GUI), ale
díky využití masivní paralelizace je výpočet podstatně rychlejší. Aby mohla být si-
mulace na platformě CUDA monitorována, aplikace pravidelně ukládá nejdůležitější
stavové proměnné, které jsou pak zobrazovány podobně jako s využitím výpočetního
jádra FyDiK3D.

Pro optimální ukládání stavu modelu jsou zapisovány pouze souřadnice jednot-
livých bodů a to v binárním formátu. Ty jsou následně porovnávány s výchozím
stavem zaznamenaným ve formátu sfdk. Binární souřadnicová data přitom k ulo-
žení vyžadují na disku 100× méně místa než zdrojový soubor sfdk a jejich načtení
je 10× rychlejší nežli jejich ASCII verze. To umožňuje výsledky vykreslovat prak-
ticky v reálném čase a zaznamenávat průběh celého výpočtu. Kromě zaznamenávání
celkového stavu, lze průběžně podrobně monitorovat vybrané body, či skupiny bodů.

3.5 Aplikace FyDiK na platformě CUDA

Z hlediska výpočetního potenciálu hrají v současnosti GPU procesory určitě velmi
důležitou roli, ne-li roli hlavní. Navíc, z hlediska širokého spektra možností jejich vy-
užití se jeví, že tento trend bude ještě nějakou dobu pokračovat. Vzhledem k struk-
tuře modelu FyDiK umožňující jeho paralelizaci by jistě byla škoda v tomto případě
potenciálu GPGPU nevyužít.

Zdá se, že největší slabinou paralelizace je řešení sériově závislých úloh, tedy úloh,
které není možné rozdělit mezi více procesorů – řešičů. V případě modelu FyDiK
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Obr. 3.27: Zjednodušené schéma aplikace FyDiK na platformě CUDA s rozdělením
instrukcí vykonávanými na CPU a GPU

to jsou například jednotlivé časové kroky. Ty jsou tvořeny třemi rovněž závislými,
celky:

• Časový posun – aktualizace stavových proměnných (rychlosti a polohy bodu
v závislosti na jejich zrychlení, resp. rychlosti).

• Aktualizace pružin – aktualizace délky pružin a normálových sil působící
na přilehlé body.

• Aktualizace bodů – aktualizace zrychlení v závislosti na přilehlých pruži-
nách.

Výpočet jednotlivých uvedených celků ale závislý není. Tedy např. aktualizace
jednotlivých bodů v daném časovém kroku je nezávislá na ostatních aktualizovaných
bodech, což umožňuje tyto celky paralelizovat. V případě modelu FyDiK obsahu-
jícího 105 bodů to pak znamená 105 současně spuštěných vláken, které jsou zpra-
covávány paralelně podle instrukcí v kódu a patřičných možností hardware. Tedy
použijeme-li kartu Tesla K20X architektury Kepler, pak může probíhat aktualizace
2688 bodů současně. Analogicky totéž platí pro ostatní celky, jež jsou ve schématu
aplikace na obr. 3.27 podbarveny zeleně a v prostředí GPU jsou samostatnými ker-
nely.

Předchozí kapitola v části 2.6 poukazovala na skutečnost, že platforma CUDA,
resp. její jednotlivé architektury mají svá specifika a výrazně se liší od běžného
zpracování informací prostřednictvím CPU. Jeden z hlavních rozdílů přitom spočívá
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v odlišném paměťovém subsystému. Z tohoto důvodu samotná paralelizace prostřed-
nictvím GPGPU nutně nemusí znamenat kratší dobu výpočtu.

3.5.1 Optimalizace na platformě CUDA

Pro řádné využití potenciálu použité platformy byly proto aplikovány všechny již
zmíněné principy práce s pamětí. Vliv správného uspořádání dat, respektive jejich
zarovnání (coalescing) se zdá být principiálně tím nejzásadnějším. Přesto další la-
dění už takto, z hlediska uspořádání dat optimalizovaného kódu, přineslo významné
zrychlení výpočtu. Tyto rozdíly zachycuje přehledně graf na obr. 3.28, srovnávající
čas potřebný k řešení prvních 2,5·104 kroků modelu IPN16010(viz dále část 4.2.1).
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Obr. 3.28: Čas spotřebovaný na 2,5·104 kroků při různých parametrech platformy,
hodnota S označuje použití sdílené paměti, Bxx je počet vláken v bloku a Px ozna-
čuje počet vrcholů polygonu pružinové funkce

Ukazuje se například, že rozdíl ve velikosti bloku, může urychlit výpočet o více
než 30 % (srovnej B256 vs. B32). Přitom podle jednoduchých zásad pro vytíženost
(occupancy) by se mohlo jevit, že větší velikost bloku naopak efektivitu výpočtu
zvýší. Ve srovnání je pro praktickou ukázku také zařazen výpočet s odlišnou velkostí
polygonu pružinové funkce (srovnej P4 vs. P8), kdy zdvojnásobení počtu parametrů
představuje citelný nárust potřebného času k výpočtu (274 vs 206 s). Rovněž neza-
nedbatelný přínos (více než 20 %) způsobuje využití sdílené paměti (265 vs 206 s).
Příklad, jakým byla sdílená pamět použita, uvádí následující výňatek kódu jazyku
CUDA, zachycující kernel časového posunu – aktualizace stavových proměnných11:

1 __global__ void step( int mpCount , double timeStep ,
int * mpRestraints , double * mpVariables )

3 {

10Ten jen tvořen 106 578 body a 620 353 pružinami.
11Kód zjednodušen pouze na souřadnici x.
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// thread global index
5 int idx= blockIdx .x* BLOCK_SIZE + threadIdx .x;

7 __shared__ double s_mpx[ BLOCK_SIZE ];
__shared__ double s_mpvx [ BLOCK_SIZE ];

9 __shared__ double s_mpax [ BLOCK_SIZE ];
__shared__ int s_mpRx [ BLOCK_SIZE ];

11 __shared__ int s_mpRvx [ BLOCK_SIZE ];

13 s_mpx[ threadIdx .x] = mpVariables [idx ];
s_mpvx [ threadIdx .x] = mpVariables [3* mpCount +idx ];

15 s_mpax [ threadIdx .x] = mpVariables [6* mpCount +idx ];
s_mpRx [ threadIdx .x] = mpRestraints [idx ];

17 s_mpRvx [ threadIdx .x] = mpRestraints [3* mpCount +idx ];

19 if(idx < mpCount )
{

21 // velocities
if( s_mpRx [ threadIdx .x]!=1 && s_mpRvx [ threadIdx .x]!=1)

23 s_mpvx [ threadIdx .x]+= timeStep * s_mpax [ threadIdx .x];

25 // coordinates
if( s_mpRx [ threadIdx .x]!=1)

27 s_mpx[ threadIdx .x]+= timeStep * s_mpvx [ threadIdx .x];
}

29

mpVariables [idx] = s_mpx[ threadIdx .x];
31 mpVariables [3* mpCount +idx] = s_mpvx [ threadIdx .x];

}

Pro pokročilejší analýzu efektivity výpočtu byl využit Nvidia Visual Profiler.
Ten je kromě mnoha pokročilých monitorovacích funkcí schopen měřit časy jednot-
livých kernelů, což poskytuje lepší představu o tom, kterou část kódu je důležitější
optimalizovat. Podle srovnání na obr. 3.29 můžeme například usuzovat, že soustře-
dit se na optimalizace kernelu zajišťující časový posun je nepodstatné. Z grafu je
rovněž možné vypozorovat odlišnost dvou architektur nejen co do výkonnostního
rozdílu, ale také v rozdílu zpracovávání jednotlivých kernelů. Zatímco architektura
Fermi nejvíce času spotřebovává aktualizací pružin v případě architektury Kepler to
je aktualizace bodů.
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Tesla K20c – řazeno

Tesla K20c
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Obr. 3.29: Spotřebovaný čas jednotlivých kernelů (výpočetních celků) různých
CUDA architektur s použitým seřazením vstupních dat

3.5.2 Optimalizace uspořádání dat

Kromě uvedených optimalizačních technik, které jsou součástí kódu vyvíjeného v ja-
zyce C++ speciálně pro platformu CUDA, existují v případě modelu FyDiK ještě
další možnosti. V průběhu vytváření modelu, generování bodů a triangulace, jsou
body a pružiny uloženy v paměti nesystematicky. Jakkoliv pro řešení s využitím
CPU má rozložení v paměti zanedbatelný vliv v případě platformy CUDA to zřejmě
neplatí. Z tohoto důvodu byl jako součást Java aplikace navržen jednoduchý řadící
mechanizmus, který seřadí body a pružiny v souboru dat určeném pro platformu
CUDA. Řazení rozdělí řešený objekt na bloky o straně velikosti osminásobku zrni-
tosti modelu12 a do nich seřadí body a pružiny podle jejich souřadnic, které mají
prioritu podle celkových rozměrů modelu. Analogicky je možné si toto rozvržení
představit jako přesně uspořádaný sklad krabic o velikosti řešeného modelu. Během
načítání dat je pak větší pravděpodobnost, že v jednom čteném úseku se budou
nacházet relevantní data pro ostatní vlákna svazku, případně je pak další mohou
číst z relativné rychlé vyrovnávací paměti cache. Implementaci tohoto řazení uvádí
následující úryvek kódu:

public static void pointSort (){
2

Comparator <Point > comparatorP = new Comparator <Point >() {
4 @Override

public int compare (Point p1 , Point p2) {
6 if(norm(p1. getLocation ().x)<norm(p2. getLocation ().x)) return -1;

12Optimální velikost bloku je potřeba měnit podle použité architektury.
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else if(norm(p1. getLocation ().x)>norm(p2. getLocation ().x))
return 1;

8 else if (norm(p1. getLocation ().y)<norm(p2. getLocation ().y))
return -1;
else if (norm(p1. getLocation ().y)>norm(p2. getLocation ().y))
return 1;

10 else if (norm(p1. getLocation ().z)<norm(p2. getLocation ().z))
return -1;
else if (norm(p1. getLocation ().z)>norm(p2. getLocation ().z))
return 1;

12 else if(p1. getLocation ().x<p2. getLocation ().x) return -1;
else if(p1. getLocation ().x>p2. getLocation ().x) return 1;

14 else if (p1. getLocation ().y<p2. getLocation ().y) return -1;
else if (p1. getLocation ().y>p2. getLocation ().y) return 1;

16 else if (p1. getLocation ().z<p2. getLocation ().z) return -1;
else if (p1. getLocation ().z>p2. getLocation ().z) return 1;

18 else return 0;
}

20 };

22 TreeSet <Point > treeSet = new TreeSet <Point >( comparatorP );
treeSet . addAll (

24 (Collection <? extends Point >) Model. getInnerPoints ().clone ());
Model. getModel (). setOptimizedPointList ( treeSet );

26

}
28 public static int norm(float f){

float resolution = 0.02f;
30 return (int) (f/ resolution );

}
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4 VYHODNOCENÍ

4.1 Beton

Se zohledněním vlivu kontaktu a odladěnými parametry modelu pro beton (uvede-
nými v části 3.3.1) jsou výsledky simulací již podstatně blíže naměřeným hodnotám,
a to zvláště v kontextu výsledků stejného vzorku získaných prostřednictvím softwaru
ATENA 3D, srovnej obr. 4.1 a 4.2. Přesto je ale zapotřebí zmínit, že vzhledem k ně-
kolika nově zavedeným parametrům a poměrně úzkému rozsahu vstupních dat pro
jejich optimalizaci se nemusí v konečném důsledku jednat o zcela robustní řešení.
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Obr. 4.1: Diagramy síla–posun zatěžování vzorku R3-1C (přerušovaně) a simulací
prostřednictvím softwaru ATENA s různými parametry (barevně odlišeno) [76]
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Obr. 4.2: Diagramy síla–posun zatěžování vzorku R3-1C (přerušovaně) a FyDiK si-
mulace se zohledněním kontaktu (modře)
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Uvedený model posloužil pro všechny následující simulace s pouhou modifikací
parametrů pracovních funkcí pružin. Ačkoliv je tímto způsobem možné velmi věrně
vystihnout naměřený průběh diagramů síla–posun, je potřeba mít na paměti, že se
jedná o diskretizovaný model určitého zrnitostního stupně a i samotná diskretizace
podléhá pseudonáhodnému generování bodů. Tedy i při použití stejného materiálu
a způsobu zatěžování se mohou dosažené výsledky odlišovat. Do jaké míry se takové
výsledky liší, znázorňuje obr. 4.4 (srovnej s obr. 4.3), kde byl případ R3-CC za
použití stejného materiálu modelován pomocí asi 1,8·104, 8·104 a 1,5·105 bodů, resp.
s limitní vzdáleností 3,0 mm, 2,0 mm a 1,5 mm.
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Obr. 4.3: Diagram síla–posun zatěžování vzorku R3-CC (přerušovaně) a simulace
prostřednictvím softwaru ATENA s různými parametry (barevně odlišeno) [76]
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Obr. 4.4: Diagramy síla–posun zatěžování vzorku R3-CC (přerušovaně) a FyDiK
simulace se zohledněním kontaktu a různým stupněm zrnitosti – počtem bodů

Obdobně se projeví i vliv různého rozložení bodů v důsledku různého počátku
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generování pseudonáhodných bodů. Takovýto rozdíl je obzvláště patrný v místech,
kde je model relativně řídký, tedy kde vzdálenost jednotlivých bodů není výrazně
menší, nežli okolní geometrie. Takovýmto příkladem je typ zatěžování 1C, kde pří-
ložka 8×8 mm zatěžuje body se vzájemnou průměrnou vzdáleností dosahující téměř
3 mm. Rozdíl zachycují výsledky v porovnání se zatěžováním R4-1C na obr. 4.5.
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Obr. 4.5: Diagram síla–posun vzorku R4-1C pro různé realizace výpočetní sítě mo-
delu2
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Obr. 4.6: Diagram příčného posunu v závislosti na síle pro vzorek R3-1C (vpravo)
a R4-1C (vlevo)

Během zatěžování vzorků s příložkou (1C) byla zároveň měřena i vodorovná de-
formace vzorku. V porovnání s výsledky experimentu (obr. 4.6) se jeví použitý model
jako výrazně elastičtější a má po dosažení maximální síly stále tendenci se zvolna

2Pro různé počáteční hodnoty generátoru pseudonáhodných čísel, jež jednoznačně určují sek-
venci generovaných bodů.
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opět uzavírat. Možným řešením by v tomto případě mohl být například pravděpo-
dobnostní přístup v generování pružinových funkcí, čímž by mohlo docházet snad-
něji k nespojitému tahovému porušení. Rozdíl výsledků zřejmě spočívá i v odlišných
podmínkách zatěžování. Zatímco model je zatěžován skutečně pouze řízeným posu-
nem bez ohledu na přenášenou sílu, v reálných podmínkách je tato nezávislost těžce
dosažitelná.

Výstupy dosažené modelem FyDiK byly dále porovnány z hlediska rozvoje trhlin
s výsledky modelu ATENA 3D získané Jakubem Sobkem [77]. Pro toto porovnání
byl použit vzorek R3-1C, který je z hlediska zatěžování i rozvoje trhlin na rozdíl od
vzorku R3-CC podstatně složitější.

Obr. 4.7: Model v prostředí ATENA 3D [94] (vlevo) a vznik trhlin vzorku R3-1C
[77] (vpravo)

Obr. 4.8: Vizualizace vzniku trhlin prostřednictvím modelu FyDiK na vzorku R3-1C
(vlevo celkový pohled v perspektivě) (vpravo řez středem modelu)

80



Vyhodnocení

Obr. 4.9: Vizualizace vzniku trhlin prostřednictvím modelu FyDiK na vzorku R3-CC
(vlevo celkový pohled v perspektivě) (vpravo řez středem modelu)

Obrázky 4.8 a 4.9 znázorňují rozvoj trhlin, resp. dosažení mezního tahového
napětí v pracovní funkci pružin modelu FyDiK. Ačkoliv model ATENA 3D (obr. 4.7)
používá zřetelně hrubější výpočetní síť než zrnitost druhého modelu, oba přístupy
vykazují pod zatěžovací příložkou oblast porušení prakticky totožných rozměrů.

Za povšimnutí zřejmě stojí i výsledek simulace celoplošného zatěžování R3-CC.
Ten na rozdíl od předchozího případu vykazuje v porušování zřetelnou symetrii
v prostorovém tvaru písmene „X“, viz 4.9.

Modely vzorku R3-1C byly dále porovnány prostřednictvím zaznamenaných udá-
lostí v jednotlivých souřadných osách, tedy dle vzniku porušení ve smyslu výše uve-
deného případu. Model byl v dané ose rozdělen po pevně daných vzdálenostech
a v každé takto vytvořené oblasti sledována četnost událostí – porušení.
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Obr. 4.10: Zaznamenané události (vznik trhlin) na vzorku R3-1C ve směru osy X:
prostřednictvím modelu FyDiK (vlevo), model ATENA 3D (vpravo) [77]

Zatímco výsledky modelu ATENA 3D zachycují konečný počet událostí v čase
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Obr. 4.11: Zaznamenané události (vznik trhlin) na vzorku R3-1C ve směru osy Y:
prostřednictvím modelu FyDiK (vlevo), ATENA 3D (vpravo) [77]
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Obr. 4.12: Zaznamenané události (vznik trhlin) na vzorku R3-1C ve směru osy Z:
prostřednictvím modelu FyDiK (vlevo), ATENA 3D (vpravo) [77]

maximálního zatížení, model FyDiK v jednotlivých časech odpovídajících vynucené
deformaci vzorku. Z histogramů uvedených na obr. 4.10, 4.11 a 4.12 je opět patrná
poměrně dobrá shoda obou modelů.3 Toto zobrazení navíc v případě modelu FyDiK
dává přehledně znát jakým způsobem docházelo k propagaci porušení v jednotlivých
fázích zatěžování.

4.2 Ocel

Jelikož ze zmíněného experimentu svařovaného I profilu nebyla dostupná data zatě-
žování, výsledky modelu FyDiK lze proto obtížně porovnat.

3Výrazná odlišnost v absolutním počtu událostí mezi modely ATENA 3D a FyDiK pouze pod-
trhuje rozdílnost rozlišení modelu, tedy odlišnost velikosti použitých prvků.
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Obr. 4.13: Vizuální porovnání detailů deformace z experimentu (vlevo) a simulace
(vpravo)

Přesto alespoň vizuální porovnání detailu deformace pod místem zatěžování na
obr. 4.13 vykazuje poměrně dobrou shodu modelu s experimentem. Výrazněji se
pouze odlišuje místo maxima, které je u experimentu posunuto níže. To ovšem může
být přisouzeno svarům, které tak lokálně zvětšují tuhost stojiny a v modelu nejsou
zohledněny. Naměřená hodnota maximálního vybočení v ose kolmé ke stojině je
v obou případech prakticky totožná 40,0 mm ± 2,0 mm.4

Pro ověření ohybové tuhosti modelu byl prvek namodelován v MKP programu
Scia Engineer [73] a při zatížení 90 kN vypočten průhyb lineárním řešičem, viz obr.
4.14. Ten dosahoval hodnoty přibližně 𝑢𝑧 = 0,212 mm, což odpovídá ohybové tuhosti
𝑘𝑆 = 424,5 MN/m. Analyticky při zanedbání vlivu podpor dle vztahu 4.1, pak činí
ohybová tuhost 𝑘0 = 406,6 MN/m.

𝑘0 = 1
𝑙3

48𝐸𝐼
+ 𝑙

4𝐺𝐴𝜅

(4.1)

4Vzhledem k celkové deformaci stojiny bylo celkové vybočení obtížně změřitelné.
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4.2. OCEL

Těmto hodnotám odpovídají i hodnoty tuhosti získané z modelu FyDiK, které
činily 𝑘𝐹,20 = 422,6 MN/m resp. 𝑘𝐹,25 = 382,6 MN/m.
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Obr. 4.14: Ohybová tuhost modelu FyDiK (vlevo) a deformace modelovaného prvku
získána prostřednictvím MKP v Scia Engineer (vpravo)

Pro rámcové zhodnocení tvaru diagramu síla–posun mohou do jisté míry po-
sloužit výsledky simulací a experimentů obdobně zatěžovaných nosníků. Těch lze ve
vědeckých zdrojích nalézt celou řadu, ovšem zpravidla s větší výškou, s jinými ma-
teriálovými vlastnostmi či zatěžované s větším rozpětím, např. [28], [89], [12], [11].
Ty, jež se celkovou konfigurací, zejména poměrem výšky profilu k tloušťce stojiny,
nejvíce podobají modelovanému případu jsou zachyceny na obr. 4.15 (možno porov-
nat s obr. 3.24). Konečnou deformaci a napětí v modelovaném prvku pak zachycují
obr. 4.16 a 4.17.

Obr. 4.15: Experiment a simulace obdobně zatěžovaného nosníku [89]
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Obr. 4.16: Celková konečná deformace nosníku v ose kolmé na stojinu
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Obr. 4.17: Konečný průběh napětí v jednotlivých pružinách modelu nosníku

4.2.1 Modelování IPN 160

Dodatečně byl model validován i na obdobné úloze a to na profilu IPN 160 s rozpě-
tím 900 mm. Motivací pro tuto simulaci byla data poskytnutá týmem Vašek, J.,
Sucharda, O. na VŠB–TU Ostrava, [92], [81]. V této úloze byl použit model pouze
o zrnitosti 2,5 mm a publikované materiálové chrakteristiky z experimentu 𝐸 =
201,0 GPa, 𝑓𝑦 = 342,4 MPa, 𝑓𝑢 = 474,1 MPa a tažnost 𝐴5 = 32,06 %. Pracovní
funkce byla nastavena jako bilineární se zpevněním a je spolu s výsledným diagra-
mem síla–posun znázorněna na obr. 4.18.

Analyticky dle vztahu 4.1 činila ohybová tuhost nosníku 𝑘0 = 119,5 MN/m, při
zanedbání vlivu smyku pak 𝑘𝑀 = 123,6 MN/m. Ohybová tuhost modelu FyDiK byla
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Obr. 4.18: Pracovní funkce pružin pro modelování IPN 160 (vlevo), porovnání dia-
gramů síla–posun s experimentem (vpravo)

v tomto případě 𝑘𝐹,25 = 128,9 MN/m. Odlišnou tuhost naměřenou v experimentu
je možné přičíst vlivu měření posuvu na příčníku. Výsledný diagram modelu FyDiK
s posuvem měřeným v místě zatížení je také doplněn o skutečný průhyb (FyDiK sku-
tečný) měřený na spodním okraji nosníku v místě zatěžování s kompenzací posuvu
měřenou při horním okraji nad oběma podporami.

Výslednou deformaci a napětí v tomto prvku pak zachycují obr. 4.19 a 4.20.
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Obr. 4.19: Deformace nosníku IPN 160 v ose kolmé na stojinu se zatížením 40 mm
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Obr. 4.20: Napětí v jednotlivých pružinách modelu nosníku IPN 160 při zatížení
40 mm
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4.3 Použití CUDA platformy

S využitím všech zmíněných optimalizačních technik byl model IPN 160 počítán
nejen na platformě CUDA, ale pro porovnání také na běžně dostupných CPU, viz
obr. 4.21. Ve srovnání s uvedeným procesorem Intel Xeon je výpočet na architektuře
Fermi, kartě GeForce GTX460 rychlejší 66× na architektuře Kepler, kartě Tesla
K20c 184×. Ve srovnání s procesorem AMD Phenom je v tomto případě platforma
CUDA 85× resp. 238× rychlejší. Přesto výpočet betonového prvku s 8·104 body trvá
na kartě Nvidia Tesla K20 asi 30 min a výpočty ocelových profilů na stejnojmenné
kartě zabraly 4 až 15 hodin.

AMD Phenom II X4 965 @3]2 GHz

Intel Xeon CPU E5[2609 @2]4 GHz

NVIDIA GeForce GTX460

NVIDIA Tesla K20c

0 1 2 3

2h 47m

2h 9m

1m 58s

0m 42s

Výpočetní čas [h]

Obr. 4.21: Spotřebovaný čas pro výpočet 25 000 kroků – porovnání platforem a pro-
cesorů

Pro porovnání rychlosti výpočtu s výsledky v literatuře lze výkon dosažený
na kartě GeForce GTX460 uvést hodnotou 22,58·106 částic/s. Při přepočtu na
normativní kartu architektury Fermi Tesla C2050 dle [85] bude výkon odpovídat
25,65·106 částic/s. Obdobné řešení na stejné architektuře lze nalézt v článku [97],
kde při použití karty Tesla C2050 byl dosažen výkon 22,36·106 částic/s. Zjedno-
dušeně lze tedy říci, že představené řešení dosahuje srovnatelné rychlosti. Z jiných
článků nelze s odpovídající přesností určit rychlost výpočtu, ovšem např. [110] pro-
vádí výpočet také na architektuře Fermi s pokročilejší kartou GeForce GTX5805

a přitom ve srovnání s CPU6 řešením dosahuje zrychlení pouze asi 23×. Samotný
faktor zrychlení kromě toho, že je závislý na mnoha činitelích, bývá v literatuře také
různě vyjádřen. A to buď ve srovnání vůči CPU, jako ve výše uvedeném případě,
nebo vůči jedno-vláknovému výpočtu na stejném hardware, viz [111] a [96].

Zřejmě je vhodné rovněž poznamenat, že pokud je pro výpočet použita běžná
GPU grafická karta, jakou je například GeForce GTX460, jsou její pořizovací ná-
klady srovnatelné, nebo dokonce nižší než cena samostatného CPU. Tento použitý

5Nárůst výkonu oproti GeForce GTX460 je dle [85] více než 70 %.
6V tomto případě byl zřejmě použit procesor Intel Core i7-960 @3.20 GHz, který dle [67]

výkonnostně přibližně odpovídá procesoru Intel Xeon E5-2609 @2.40 GHz.
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hardware přitom zdaleka nereprezentuje vrchol dnes dostupného výkonu a záro-
veň, jak ukazuje srovnání architektur Fermi a Kepler, další vývoj poskytuje i nové
možnosti optimalizace kódu. Díky tomu se zdá, že potenciál grafických karet pro
GPGPU, resp. pro aplikaci FyDiK není ještě zdaleka vyčerpán a stále existují další
metody, jak zvýšit efektivitu a rychlost tohoto již tak působivého řešení.
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Závěr

5 ZÁVĚR

K dosažení uvedených výsledků práce byla vytvořena aplikace, jež umožňuje uživateli
komplexní práci s představeným modelem FyDiK. K jejímu vytvoření bylo nezbytné
naprogramovat nejen zmíněný systém generování bodů ve vymezeném prostoru, De-
loneho tetrahedronizaci, převod na Voronoiovu mozaiku a následné sestavení a ex-
port modelu FyDiK, ale také uživatelské prostředí poskytující celkovu správu modelu
a jeho zobrazení, to vše s důrazem na co nejnižší výpočetní náročnost.

V současné podobě tak aplikace umožňuje práci s modely obsahujícími více než
106 bodů a 107 pružin, což pro většinu případů zcela postačuje. Při použití běžného
hardware1, je model s cca 3.106 pružinami překreslován 30× za sekundu.

Obr. 5.1: Okno vytvořené aplikace pro práci s modelem FyDiK

K samotnému výpočtu modelu bylo použito masivní paralelizace na platformě
CUDA. Ta ve srovnání s bežným CPU řešením poskytuje více než stonásobné zrych-
lení, a to také díky provedené optimalizaci zohledňující samotnou strukturu použi-
tého hardware.

S využitím uvedených nástrojů prokázalo použití modelu FyDiK na uvedených
příkladech schopnost výstižně simulovat prvky jak z kvazikřehkých, tak pružno-
plastických materiálů. Třebaže použití tohoto modelu vyžaduje v porovnání s obvyk-
lými MKP metodami odlišný přístup, svojí výstižností a transparentností je schopen
je v některých ohledech dokonce i předčit. Nicméně stále existují některé ne zcela

1CPU AMD Phenom II X4 a GPU NVIDIA GeForce GTX460
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probádané vlastnosti modelu, kterým by v budoucnu bylo dobré věnovat další po-
zornost.

Z těch nejobecnějších se jedná o přesnější stanovení koeficientu pro přepočet
tuhosti (viz část 3.3.1). Ačkoliv u všech modelů použitá hodnota 2,7 poskytovala
uspokojivě přesné výsledky, zkoumání vztahů, ze kterých vychází, by napomohlo
jejímu přesnějšímu stanovení v zatím nerealizovaných aplikacích.

Rovněž zůstává otázkou, do jaké míry je důležité v případě modelování kom-
pozitního (nehomogenního) materiálu usilovat o co nejrovnoměrnější síť – rozložení
generovaných bodů. Ukázalo se sice, že model je na hustotu a rovnoměrnost sítě
v místech, kdy se velikost změny geometrie blíží zrnitosti modelu citlivý. Nicméně
generátor rozšířený o schopnosti tato úskalí zohledňovat by mohl napomoct neje-
nom v řešení těchto kritických oblastí, ale i optimalizaci modelu jako celku. Možným
přínosem by mohlo být rovněž i zavedení statistického sledování vytvářené sítě, aby
uživatel již během vkládání bodů měl k dispozici přehled o její dosažené kvalitě.

S otázkou homogenity, ale zřejmě podstatně více souvisí samotné přiřazení ma-
teriálových funkcí jednotlivým pružinám. Ty jsou pouhým násobkem definované
materiálové funkce v závislosti na pružinové geometrii, čímž je z hlediska materiálu
na globální úrovni opět dosahována jeho maximální stejnorodost.2 Eventuálním ře-
šením by byla modifikace přiřazovaných parametrů pružinových sítí podle vhodných
pravděpodobnostních rozložení. To by mohlo kromě lepšího vystižení nehomogen-
ního materiálu také umožnit i zjednodušení sestupné větve tahové funkce pružin
a tudíž i urychlení výpočtu.

V případě modelování ocelových prvků se zdá být největším úskalím globální na-
stavení pružinových funkcí. Zejména pak jejich parametrů v blízkosti a po dosažení
meze kluzu. Možným nástrojem jak tuto oblast vystihnout, je použití Ramsberg-
Osgoodovy rovnice [70], případně její modifikace [37] pro aproximaci pracovní funkce
materiálu. Tyto metody by mohly zároveň napomoci k porozumění tlakovému cho-
vání a bylo by tak možné i patřičně nastavit tlakovou část pružinové funkce.

I přesto, že model mohl být vyzkoušen při simulování odlišných typů materiálu
a způsobů zatěžování, rozsah použitých experimentů je stále poměrně úzký. Mode-
lování jiných prvků z dalších materiálů tak stále představuje výzvu, jež může sloužit
k odhalení zatím neprozkoumaných předností, a možná i úskalí, modelu FyDiK.

2To pak zřejmě souvisí i se zvýšenou elastičností modelu.
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