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Nelokální modely a jejich implementace
v železobetonových deskách

Luděk Brdečko1

Abstrakt : The nonlocal modelling is an efficient localization limiter which is used for a solu-
tion problems with the damage localization. The subject of this paper is a brief introduction
of this model and a description of its implementation into the finite element model of rein-
forced concrete slab. Furthermore, the paper deals with a numerical aspects of the nonlocal
averaging, data storage and other problems.

1 Úvod

Model fiktivní trhliny je hojně využívaným modelem pro popis porušování betonových a
železobetonových konstrukcí, zejména pro své poměrně dobré výsledky a snadnou imple-
mentaci. Určitým nedostatkem těchto modelů je závislost získaných výsledků na velikosti
použitých prvků. Problém je způsoben zavedením sestupné větve pracovního diagramu do
výpočtu. Jeho důsledkem je lokalizace rozvoje poruchy do určité oblasti, jejíž velikost je
dána rozměry prvků.

Jeden z postupů řešících uvedenou problematiku – nelokální model je předmětem to-
hoto příspěvku. Příspěvek se zabývá jeho konkrétní aplikací na model železobetonové
desky.

2 Nelokální modelování

Nelokální model je jedním z možných omezovačů lokalizace. V případě železobetonových
desek je aplikován na chování betonu, neboť zde se uvažuje sestupná větev pracovního
diagramu. Cílem je zajistit reálné rozložení deformace v oblasti velkého poškození a to co
do velikosti deformací, tak i velikosti porušené zóny.

Prostředkem ke splnění tohoto cíle je uvažování některé z veličin v konstitutivních
vztazích jako nelokální, tedy závislé na hodnotách této proměnné v blízkém okolí vyšet-
řovaného bodu. Vzdálenost vyšetřovaného bodu η a blízkého ξ je označena r. Nelokální
hodnota se uvažuje jako váhový průměr dané veličiny po okolí. Jako váhová funkce je
použita následující funkce

α0(r) =





(
1− r2

R2

)2
r < R

0 r ≥ R
, (1)
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ve které R je interakční poloměr definující velikost oblasti poruchy. Váhovou funkci je třeba
normalizovat tak, aby pro konstantní deformaci se průměrováním získala tatáž hodnota.
Normalizovaná funkce se získá ze vztahu

α(η, ξ) =
α0(η, ξ)∫

A
α0(η, ζ)dA

. (2)

Tuto normalizovanou funkci je již možno použít pro výpočet nelokální hodnoty průměro-
vané veličiny

v(η) =
∫

A

α(η, ξ)v(ξ)dA. (3)

3 Prvek pro MKP

Konkrétní popis materiálového modelu použitého prvku je možno nalézt v [1]. Zde budou
pouze zmíněny charakteristiky prvku související s implementací nelokálního modelu. Jedná
se tedy o deskostěnový čtyřuzlový prvek s vlivem smyku s izoparamerickými lineárními
bázovými funkcemi použitými pro aproximaci přemístění.

Pro integraci matice tuhosti je obecný lichoběžníkový prvek transformován na čterec
o hraně 2 s počátkem souřadného systému v těžišti. Je použita selektivní numerická Gaus-
sova integrace se čtyřmi integračními body pro ohyb a membránové působení a jedním
pro smyk. Integrační body pro ohyb mají souřadnice ±0.577350269189626.

4 Vlastní implementace

Během výpočtu nejsou známy hodnoty průměrovanách veličin v každém bodě konstrukce,
ale primárně pouze v integračních bodech matice tuhosti prvku. Tyto hodnoty je tedy
možno využít k výpočtu integrálu v (3). Příslušný integrál se nahradí sumací

v(η) =
p∑

i=1

α(η, ξi)v(ξi). (4)

Obdobně se postupuje při výpočtu normalizovaných váhových funkcí

α(η, ξ) =
α0(η, ξ)Aξ

p∑
i=1

α0(η, ζi)Aζ,i

. (5)

Veličina Aξ udává plochu připadající na příslušný integrační bod, využívanou při numerické
integraci matice tuhosti prvku. Vzhledem k neměnnosti této plochy během výpočtu je
přesunuta z (4) do hodnoty normalizované váhové funkce (5).

Obrázek 1 ukazuje, která plocha je zahrnuta do výpočtu nelokální hodnoty. Jisté ne-
srovnalosti na okraji definičního oboru je možno zanedbat vzhledem k tomu, že hodnota
váhové funkce na okraji jejího definičního oboru jde k nule.

Získaná nelokální veličina se využije při vyhodnocení konstiutivních vztahů. V konkrét-
ním případě železobetonové desky je jako nelokální veličina uvažována celková deformace ε.
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Obrázek 1: Váhová funkce a její definiční obor

Vzhledem k předpokladu lineárního rozložení deformací po tloušťce desky je možno ne-
lokální průměrování aplikovat na deformace průřezu a z nich pak dopočítat hodnoty pro
vyšetřované body. Nelokální hodnota se užije k výpočtu nové tuhosti. Přenesené napětí je
počítáno z této nelokální tuhosti, ale z lokálních deformací

{σ} = [D(ε)]{ε}. (6)

Pro ocel se využívají pouze lokální hodnoty deformací.

5 Váhové funkce a databáze

Váhové funkce použité ve vzorci (1) jsou pro danou dvojici uzlů funkcí vzdálenosti bodů
ξ a η a interakčního poloměru R. Žádná z veličin se během výpočtu nemění a je tedy
možno vyčíslit hodnoty váhových funkcí jednorázově před započetím konkrétního výpočtu.
Vzhledem k tomu, že se nemění ani hodnoty váhové funkce pro okolní body ani velikost
plochy Aξ, je možno stejným způsobem stanovit i hodnoty normalizovaných funkcí v (5).

Celkový počet všech dvojic bodů je n x (n− 1)/2, kde n je celkový počet integračních
bodů všech prvků. Pokud by se pro každou dvojici ukládala hodnota jen jednou, pak by
bylo třeba uložit ještě indexy obou bodů, a bylo by třeba při každém výpočtu nelokální
proměnné procházet celou databází. Hlavním důvodem, proč nepostupovat touto cestou,
ovšem je, že i když jsou váhové funkce pro dvojici bodů stejné, pokaždé je jiný z těchto
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bodů vyšetřovaným bodem a tedy jsou rozdílné normalizované hodnoty váhových funkcí.
Proto je třeba uvažovat každý bod jako vyšetřovaný a pro ostatní body k němu určit
normalizované hodnoty váhových funkcí.

Počet takto ukládaných hodnot je sice dvojnásobný, ale je možno při ukládání postu-
povat sekvenčně. Ukládají se pouze hodnoty normalizovaných váhových funkcí a indexy
blízkých bodů a tyto údaje se pro jednotlivé vyšetřované body v databázi pouze vhodně
oddělí. Při samotném průměrování se pak postupuje znovu sekvenčně a není nutno kom-
plikovaně prohledávat databázi.

Další zásadní úsporu kapacitních nároků je možno vidět v tom, že váhová funkce má
omezený definiční obor na kruh o poloměru R se středem ve vyšetřovaném bodě. Pokud se
tedy ukládají pouze údaje o integračních bodech v této oblasti, potřebná paměť se výrazně
snižuje.

Samotné průměrování, které jde pouze po těchto vybraných bodech, není tak časově
náročné jako vlastní výpočet normalizovaných váhových funkcí. I zde lze dosáhnout výraz-
ných úspor. Poslouží k tomu hrubý výběr prvků, jejichž integrační body by spolu mohly
souviset. Vzhledem ke známé poloze počátků lokálních souřadných systémů prvků (inte-
grační body pro smykovou tuhost prvků) je možno pro tento hrubý výběr prvku použít
tyto body. Počet vyšetřovných dvojic se tak sníží 16 krát. Vlastní průměrování se pak
soustředí pouze na integrační body těchto prvků.

Obrázek 2: Limitní případ pro určení náhradního poloměru

Při tomto postupu je třeba zajistit dostatečnou rezervu pro případ, že některé in-
tegrační body dvou prvků jsou bližší než interakční poloměr, zatímco vzdálenost těžišť
těchto prvků je větší, viz obr. 2. Pro obdélníkové prvky s uvedenou polohou integračních
bodů matice tuhosti prvku lze stanovit náhradní interakční poloměr pro předběžný výběr
souvisejících prvků jako

R′ = R + 0.82le, (7)
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kde le je maximální velikost prvku. Pro případ, že spolu souvisejí pouze integrační body
dvou sousedních prvků, se tento vztah limitně blíží k

R′ ≤ 2.38R. (8)

Vztah (8) tedy lze brát za bezpečný předpoklad pro zahrnutí všech potřebných bodů.

6 Příklad

Cílem tohoto příkladu je demonstrovat časovou náročnost výpočtu při zavedení nelokálního
průměrování do nelineárního modelu železobetonové desky v MKP.

Ukázkové výpočty byly provedeny na osobním počítači (PENTIUM 4, 3.0 GHz, 1024 MB
RAM) v operačním systému linux. Program je sestaven v jazyce C. Byla řešena čtvercová
deska o hraně 1 m podepřená bodově v rozích a zatížena svislou silou uprostřed. Deska
byla rozdělena pravidelnou sítí prvků s hustotou dělení 30x30 a 100x100. V obou případech
bylo pro průměrování použito interakčního poloměru R = 0.05m a prvky byly děleny na
10 vrstev betonu.

Tabulka 1: Časová náročnost v sekundách

dělení váhové fce 1 váhové fce 2 průměrování konst. vzt. soust. rov.

30x30 12.81 1.45 0.11 0.11 1.99
100x100 906.8 76.1 14.34 1.37 76.56

V tabulce 1 jsou uvedeny doby výpočtu jednotlivých vybraných částí nelokální neli-
neární analýzy. Položka váhové funkce 1 se týká jednorázového výpočtu váhových funkcí
postupem, kdy se pro každý vyšetřovaný bod prochází celá databáze integračních bodů.
Položka váhové funkce 2 odpovídá výpočtu váhových funkcí s hrubým výběrem souvisejí-
cích bodů. Náhradní poloměr R′ je uvažován podle vztahu (8).

Položka průměrování uvádí dobu jednoho vlastního výpočtu nelokálních hodnot prů-
měrováním, které probíhá v každé iteraci každého kroku. Je průměrováno 6 hodnot defor-
mací průřezu pro každý integrační bod. V položce konstitutivní vztahy je doba vyhodno-
cování konstitutivních vztahů, sestavení matice tuhosti a výpočtu přenesených napětí ve
všech vrstvách všech integračních bodů pro jednu iteraci. Položka soustava rovnic uvádí
dobu iteračního řešení soustavy lineárních rovnic metodou sdružených gradientů s využi-
tím řídkých matic, přičemž se uvažuje první iterace prvního zatěžovacího kroku, kdy se
chová konstrukce lineárně.

7 Závěr

V příspěvku byla popsána implementace nelokálního postupu do modelu železobetonové
desky. Vzhledem k časové a paměťové náročnosti byla pozornost věnována nalezení efek-
tivního postupu nelokálního průměrování právě z těchto hledisek. Jednoduchý příklad ilu-
stroval časovou náročnost dvou uvedených postupů výpočtu váhových funkcí ve srovnání
s nároky dalších fází výpočtu, včetně samotného výpočtu nelokálních veličin.
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