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1 ÚVOD
V rámci projektu „Identifikace parametrů tvárného porušení materiálů jaderných
zařízení“, který se zabývá materiálovými zkouškami, návrhem tvaru zkušebních vzorků a
jejich interpretací pro získání potřebných materiálových konstant do vybraných modelů
tvárného porušování, byl vyvinut softwarový balíček, který slouží pro kalibraci jednotlivých
materiálových modelů. Z důvodu značné komplikovanosti a rozsahu problematiky kalibrace
je software rozdělen do samostatných dílčích celků. Protože v problematice tvárného
porušování neexistuje jediný univerzální přístup, je tímto způsobem umožněno volit pro
danou problematiku optimální postupy. Kalibrační nástroje jsou vytvořené v objektově
orientovaném skriptovacím jazyku Python. Python je vyvíjen jako open source projekt, který
zdarma nabízí instalační balíky pro většinu běžných platforem (Unix, Windows, Mac OS), ve
většině distribucí systému Linux je Python součástí základní instalace. Nespornou výhodou
Pythonu je přímá provázanost s MKP softwarem Abaqus, který rozšířenou verzi Pythonu
využívá jako své skriptovací rozhraní. Jednotlivé kalibrační skripty jsou vytvořeny bez
vlastního grafického rozhraní a umožňují dodatečnou modifikaci zdrojového kódu.
Kalibrační skripty podporují tabulkový procesor Microsoft Excel firmy Microsoft. Během
procesu kalibrace dochází k ukládání rozsáhlého objemu dat. Tyto dílčí výsledky jsou
z důvodu přehlednosti, snadné úpravy a možnosti dalšího zpracování ukládány ve formátu
xls.
Software potřebný pro funkci kalibračních skriptů
Python 2.7.2
Numpy 1.6.1
Scipy 0.10.0
Matplotlib 1.1.0
Xlrd 0.8.0
Xlwt 0.7.2

Objektově orientovaný skriptovací programovací jazyk
Knihovna pro práci s poli čísel (matice, vektory, atd.)
Knihovna pokročilé matematiky, řízení signálů, optimalizaci, atd.
Knihovna pro vykreslování grafů
Knihovna pro extrahování dat ze souborů MS-Excel (.xls)
Knihovna pro zápis dat do souborů MS-Excel (.xls)

Python je velice citlivý na kompatibilitu jednotlivých verzí. Kalibrační skripty by
měly fungovat i pro další verze Pythonu. Podmínkou je sestavení funkčního balíčku, který
bude podporovat všechny výše zmíněné knihovny.
Plastická deformace má v procesu tvárného porušování klíčový význam. Z hlediska
vztahu mezi porušením a plastickou odezvou materiálu, lze modely tvárného porušení
rozdělit do dvou rozsáhlých skupin. Pokud model porušení zpětně ovlivňuje plastickou
odezvu materiálu, mluvíme o modelech svázaných. Typickým představitelem této skupiny je
model porézního materiálu Gurson Nedleman Twergaard. Přesto, že modely tohoto typu
v sobě skrývají velký potenciál, jejich většímu využití v praktických aplikacích brání
obtížnější proces materiálové kalibrace. Jednodušší kalibrace je naopak hlavní předností
modelů nesvázaných, u kterých je možné od sebe proces kalibrace plastické odezvy a
tvárného porušení oddělit. Přesto že je zřejmé značné fyzikální zjednodušení podstaty
porušování, použitím nesvázaného modelu se celý proces materiálové kalibrace velmi
výrazně zjednoduší. Tento projekt je zaměřen na kalibraci nesvázaných modelů tvárného
porušování. Kalibrační balíček lze proto rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří skripty,
které slouží k efektivní kalibraci závislosti okamžité meze kluzu na akumulované intenzitě
plastické deformace. Druhou skupinou jsou kalibrační skripty, které slouží ke kalibraci
fracture locus vybraných nesvázaných modelů tvárného porušení.
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2 KALIBRACE ZÁVISLSOTI OKAMŽITÉ MEZE
KLUZU NA AKUMULOVANÉ INTENZITĚ
PLASTICKÉ DEFORMACE
Kalibrace materiálových parametrů je založena na porovnávání měřené odezvy
experimentálních vzorků s výsledky simulace metodou konečných prvků. Měřenou odezvou
se rozumí závislost mezi prodloužením a silou. Například pro tahový vzorek je to síla
zkušebního stroje a prodloužení měřené extenzometrem. Cílem kalibrace je dosáhnout
takových hodnot materiálových parametrů, aby výpočet vystihoval experiment co
nejpřesněji. Pro uvedený model plasticity je nutno kalibrovat závislost okamžité meze kluzu
na akumulované intenzitě plastické deformace. Základním experimentálním podkladem pro
určení této závislosti bývá standardně uniaxiální tahový test na hladkém tyčovém vzorku.
Výstupem tahového testu je závislost smluvního napětí na poměrné deformaci.
Projekt byl zaměřen na plastický model s misesovskou plochou plasticity,
s asociovaným zákonem plastického tečení, bez posunu středu plochy plasticity (s izotropním
zpevněním). Při předpokládaném monotónním zatěžování do porušení se tento velmi
jednoduchý model plasticity pro testované materiály osvědčil jako dostatečný. V rámci
projektu byly vyvinuty 3 kalibrační skripty, které umožňují efektivní kalibraci závislosti
okamžité meze kluzu na akumulované intenzitě plastické deformace. Skripty se liší
aproximační funkcí, pomocí které je popsána plastická křivka v oblasti velkých deformací.
Na základě použitých aproximačních funkcí jsou tak skripty určeny pro kalibraci různých
typů materiálu. Kalibrační skripty PLASTICITA_MOCINNA.py a PLASTICITA_JOHNSONCOOK.py jsou určeny především pro ocelové materiály se silovou odezvou hladkého vzorku,
která je svým charakterem podobná závislosti na Obr. 2.1 vlevo. Kalibrační skript
PLASTICITA_EXPONENCIALNI.py je určen především pro hliníkové materiály se silovou
odezvou hladkého vzorku, která je svým charakterem podobná závislosti na Obr. 2.1 vpravo.

Obr. 2.1 Závislost Síla-prodloužení hladkého tyčového vzorku ocelových materiálů (vlevo),
hliníkových materiálů (vpravo)

-6-

2.1

EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ

Podkladem pro kalibraci plastické odezvy materiálu je uniaxiální tahový test
provedený na hladkém tyčovém vzorku (plochý, rotační,…). V případě rotačního tyčového
vzorku mohou být v modelu použity axisymetrické elementy. Pro ostatní typy vzorků musí
být použity elementy objemové. Vzhledem k iterativnímu charakteru kalibrace je proto
použití hladkého rotačního vzorku nejefektivnější. Prodloužení vzorku musí být odečítáno
pomocí extenzometru, nebo opticky. Prodloužení založené na měření posuvu čelistí stroje je
zpravidla z hlediska přesnosti nedostatečné. Dále je třeba zajistit, aby k zaškrcení vzorku
došlo přibližně uprostřed měřené oblasti. Toto nelze zaručit pomocí extenzometru, protože
není předem zřejmé, ve kterých místech k zaškrcení dojde. Problém lze vyřešit optickým
snímáním posuvů. Prodloužení tak lze ve vybrané oblasti vyhodnocovat zpětně na základě
videozáznamu.
2.2

MKP MODEL

Jsou-li experimentální data získána pomocí hladkého rotačního vzorku, je výhodné
použít axisymetrické elementy. Vzhledem k symetrii lze dále modelovat jen polovinu vzorku.
Pro ostatní vzorky je třeba použít objemové elementy (aproximace založená na rovinné
deformaci, či rovinné napjatosti je nedostatečná). Hustota MKP sítě by měla korespondovat
s ostatními vzorky. Obecně jsou modely tvárného porušování citlivé na velikost použitých
elementů. Z tohoto důvodu, by měla být pro všechna kalibrační tělesa použita jednotná
velikost elementů v oblasti porušení. Hustota sítě musí být dostatečně jemná, aby dokázala
tvarově popsat vývoj krčku. Doporučuji používat lineární elementy.
Z hlediska efektivity výpočtu je výhodnější využívat implicitní řešič
(Abaqus/Standard). V některých případech se ale při simulaci zatěžování stává, že pro danou
plastickou křivku nedochází k zaškrcení vzorku na požadovaném místě (uprostřed). Jedním
z řešení je vzorek modelovat s nepatrnou kuželovitostí, která bude indikovat zaškrcení ve
správném místě. Zásahy do geometrie modelu, či kvality sítě však mohou vést
k nezanedbatelným nepřesnostem kalibrace. Dalším řešením je využití explicitního řešiče
(Abaqus/Explicit). Díky směru šíření napěťových vln by mělo k zaškrcování docházet vždy
uprostřed vzorku. Ze zkušenosti však může místo zaškrcení nepříznivě ovlivnit příliš vysoká
hodnota mass-scalingu. Silová odezva MKP vzorku je odečítána v řídícím bodě, pomocí
kterého je vynucováno prodloužení vzorku. Prodloužení je vyhodnocováno na povrchu
vzorku v místě, kde je v reálném experimentu umístěn hrot extenzometru.
2.3

VSTUPNÍ DATA

Experimentální data, která jsou pro kalibraci klíčová jsou do skriptu načítána pomocí
souboru TAHOVY_VZOREK.xls. Cílem kalibrace je najít takovou závislost okamžité meze
kluzu na akumulované intenzitě plastické deformace, která bude pro daný vzorek generovat
shodnou odezvu síla-prodloužení, jako v případě experimentu. Protože reálný vzorek je
možné vyrobit jen s omezenou přesností, jsou jako vstupní data použity hodnoty smluvního
napětí a deformací (nikoliv síla a prodloužení). Tyto poměrné veličiny korigují chybu
vzniklou nedodržením přesného rozměru (průměru) vzorku. Do souboru
TAHOVY_VZOREK.xls do záložky TAHOVY_VZOREK je třeba nakopírovat sloupce (Stress,
Strain-cross, Strain–ext), které se nacházejí ve výstupním souboru pro daný experiment. Je
třeba zachovat jednotky ( Mpa, % ). Řádky s totožnými hodnotami, které se někdy objevují
na konci sloupců doporučuji vymazat. Tyto hodnoty jsou zaznamenány až po přetržení
vzorku a nejsou pro kalibraci přínosné. Číselné hodnoty by měli začínat až od třetího řádku
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souboru. První dva řádky jsou vyhrazeny legendě. Příklad vložených dat ilustruje Obr. 3.1.
Kalibrační skript čerpá data pouze z prvního a třetího sloupce (smluvní napětí a deformace
stanovené pomocí extenzometru). Druhý sloupec je definován z důvodu snadnějšího vkládání
dat, protože v této podobě jsou generovány firmou Comtes. Druhý sloupec může v případě
potřeby zůstat prázdný. Data není třeba upravovat (počáteční ofset, ředění atd.). Potřebné
úpravy provede skript automaticky. Jakékoliv změny týkajících se tvaru vstupního souboru
lze v kalibračním skriptu v příslušném oddíle modifikovat.
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3 KALIBRAČNÍ SKRIPT
„PLASTICITA_MOCNINNA.py “
3.1

POPIS

Skript PLASTICITA_MOCNINNA.py slouží ke kalibraci závislosti okamžité meze
kluzu na akumulované intenzitě plastické deformace. Tato závislost je z části aproximována
mocninou funkcí, která se osvědčila především pro ocelové materiály. Kalibrace je založena
na experimentálních datech získaných uniaxiální tahovou zkouškou provedenou na hladkém
tyčovém vzorku. Požadovaná závislost okamžité meze kluzu na akumulované intenzitě
plastické deformace je sestavována ze dvou částí. První část, která je platná až do vniku
plastického zaškrcení vychází z hodnot skutečného napětí a logaritmických deformací, které
byly vypočítány přímo z experimentálních dat. Druhá část závislosti je pro vyšší plastické
deformace nahrazena mocninnou funkcí, která je volena tak, aby splňovala podmínku
tečného napojení v místě plastické deformace při zaškrcení. Výsledkem kalibrace je textový
soubor, který obsahuje výslednou závislost okamžité meze kluzu na akumulované intenzitě
plastické deformace, kterou lze přímo nakopírovat do inp souboru programu Abaqus.
Kalibrační skript je pro lepší přehlednost rozčleněn do následujících 8 oddílů.
Oddíl 1.
Z hlediska uživatele se jedná o nejdůležitější část skriptu, ve kterém jsou obecně
nastavovány materiálové parametry a kalibrační postupy. Jednotlivé položky budou detailně
vysvětleny později na příkladu materiálové kalibrace.
Oddíl 2.
V této části dochází k importování potřebných knihoven, které jsou pro chod
programu nezbytné a k importu experimentálně naměřených dat ze souboru
TAHOVY_VZOREK.xls (viz. kapitola 2.3). Načtená data jsou ofsetována a deformace jsou
převedena z procentuálního vyjádření na jednotkové.
Oddíl 3.
V tomto oddílu dochází k případnému vyhlazení experimentálních dat.
Oddíl 4.
Na tomto místě dochází k přepočtu experimentálních dat do prostoru skutečných
napětí a logaritmických deformací. Dále je stanovena deformace, při které dochází
k zaškrcení a je vykreslena závislost smluvní plastické křivky.
Oddíl 5.
V této části dochází k oddělení elastické oblasti závislosti skutečného napětí na
logaritmické deformaci. Nová křivka je tak vyjádřena ve formě závislosti skutečného napětí
na ekvivalentní plastické deformaci. Nulové plastické deformaci odpovídá zvolená mez
kluzu.
Oddíl 6.
Na tomto místě dochází k výpočtu parametrů tečného napojení aproximační mocninné
funkce v místě, kde dochází ke vzniku zaškrcení vzorku. Důležitou hodnotou je směrnice
v tomto místě. Vlivem šumu experimentálně zaznamenaných dat zpravidla nelze směrnici
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tečny v tomto místě stanovit přímo. Z tohoto důvodu je malá oblast kolem kritické plastické
deformace aproximována kvadratickou funkcí a směrnice je pomocí této funkce následně
vypočítána analyticky. Následně jsou všechny parametry mocninné funkce vyjádřeny
v závislosti na exponentu n, který je předmětem vlastní kalibrace.
Oddíl 7.
V tomto oddílu dochází k rozvržení interpolačních bodů, pomocí kterých bude
závislost okamžité meze kluzu na akumulované intenzitě plastické deformace definována
v programu Abaqus. Rozvržení těchto bodů by mělo vystihovat tvar plastické části tahové
křivky. V místě větších gradientů napětí je vhodné hustotu interpolačních bodů zvýšit.
Kalibrační skript k tomuto účelu využívá polynomické rozvržení, které je optimalizováno
s ohledem na pozdější regularizaci dat, kterou provádí program Abaqus. V interpolačních
bodech je následně definována závislost okamžité meze kluzu na akumulované intenzitě
plastické deformace.
Oddíl 8.
V posledním oddílu je vykreslena výsledná závislost okamžité meze kluzu na
akumulované intenzitě plastické deformace a uložena do textového souboru
PLASTICKA_KRIVKA.txt. Obsah souboru je možné přímo nakopírovat do inp souboru
programu Abaqus. Závislost je také vygenerována ve formě tabulky do souboru
PLASTICKA_KRIVKA.xls
3.2

ZDROJOVÝ KÓD

#########################################################################################
#ODDIL_1
#########################################################################################
#VSTUPNI UDAJE
E=195700
#ZADANI MODULU PRUZNOSTI
VYHLAZENI='NE'
#PROVADET VYHLAZENI EXPERIMENTU ('ANO' / 'NE')
PARAM_VYHLAZ=5000
#ZADANI PARAMETRU PRO VYHLAZENI EXPERIMENTU
MEZ_KLUZU=225.
#ZADANI MEZE KLUZU
INTERVAL_DER=0.15
#INTERVAL APROXIMACE (INTERVAL_DER 0 - 1)
N=30
#ZADANI POCTU INTERPOLACNICH BODU
EPS_MAX=3.7
#ZADANI MAXIMALNI EXTRAPOLOVANE DEFORMACE
ROZVRZENI=100
#ROZVRZENI INTERPOLACNICH BODU (1 - 100) : DEFAULTNE=100
#......................................................................................………………………………………………………
n=-0.2
#ZADANI EXPONENTU PLASTICKE KRIVKY (KALIBROVANY PARAMETR)
#(KLADNA I ZAPORNA REALNA CISLA KROM NULY A BLIZKEHO OKOLI)
#########################################################################################
#ODDIL_2
#########################################################################################
#IMPORT KNIHOVEN
import xlrd
import xlwt
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy as sp
from scipy import interpolate
from scipy.interpolate import UnivariateSpline
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#-------------------------------------------------------------------------------------#NACTENI NAMERENYCH DAT
RADEK=2
#ZACATEK NAMERENYCH DAT
VSTUP=xlrd.open_workbook('TAHOVY_VZOREK.xls')
#ZADANI ZDROJE
LIST1=VSTUP.sheet_by_name('TAHOVY_VZOREK')
DATA=[0]*LIST1.nrows
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
SIG=[0]*(len(DATA)-RADEK)
EPS=[0]*(len(DATA)-RADEK)
for j in range(len(DATA)-RADEK):
SIG[j]=DATA[j+RADEK][0]-DATA[RADEK][0]
EPS[j]=((DATA[j+RADEK][2]-DATA[RADEK][2]))/100.0

#########################################################################################
#ODDIL_3
#########################################################################################
#VYHLAZENI EXPERIMENTALNICH DAT
if (VYHLAZENI=='ANO'):
EPS_2=sp.linspace(0,max(EPS),len(EPS))
VYHLAZENI=UnivariateSpline(EPS, SIG, s=PARAM_VYHLAZ)
SIG_2=VYHLAZENI(EPS_2)
EPS_1=list(EPS_2)
SIG_1=list(SIG_2)
else:
EPS_1=EPS
SIG_1=SIG

#########################################################################################
#ODDIL_4
#########################################################################################
#VYPOCET SKUTECNEHO NAPETI / LOGARITMICKE DEFORMACE
SIG_SKUT=[0]*len(EPS_1)
EPS_LOG=[0]*len(EPS_1)
for j in range(len(EPS_1)):
EPS_LOG[j]=sp.log(1+EPS_1[j])
SIG_SKUT[j]=SIG_1[j]*(1+EPS_1[j])
#ELASTICITA
EL_SIG=[0,max(SIG_SKUT)]
EL_EPS=[0,max(SIG_SKUT)/E]
#ZASKRCENI
EPS_KRK=EPS_LOG[SIG_1.index(max(SIG_1))]
#..........................................
plt.figure('SMLUVNI PLASTICKA KRIVKA')
plt.plot(EPS,SIG,'k',EPS_1,SIG_1,'r',EL_EPS,EL_SIG,'g')
plt.xlabel(r'$\varepsilon_E$ [1]',fontsize=13)
plt.ylabel(r'$\sigma_E$ [MPa]',fontsize=13)
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plt.title('SMLUVNI PLASTICKA KRIVKA')
#..........................................
#########################################################################################
#ODDIL_5
#########################################################################################
#TVORBA ORIZNUTE A UPRAVENE PLASTICKE KRIVKY
i_kluz=0
while (SIG_SKUT[i_kluz]<MEZ_KLUZU):
i_kluz=i_kluz+1
EPS_UPRAV=[0]*(len(EPS_LOG)-i_kluz)
SIG_UPRAV=[0]*(len(SIG_SKUT)-i_kluz)
for i in range(len(EPS_LOG)-i_kluz):
EPS_UPRAV[i]=EPS_LOG[i+i_kluz]-EPS_LOG[i_kluz]
SIG_UPRAV[i]=SIG_SKUT[i+i_kluz]

#########################################################################################
#ODDIL_6
#########################################################################################
#VYPOCET PARAMETRU EXTRAPOLACE
i_krk=0
while (EPS_UPRAV[i_krk]<EPS_KRK):
i_krk=i_krk+1
i_start=0
while (EPS_UPRAV[i_start]<EPS_KRK*(1-INTERVAL_DER)):
i_start=i_start+1
EPS_der=[0]*(i_krk-i_start)
SIG_der=[0]*(i_krk-i_start)
for i in range(i_krk-i_start):
EPS_der[i]=EPS_UPRAV[i+i_start]
SIG_der[i]=SIG_UPRAV[i+i_start]
#Tri bazove funkce
f1=sp.square(EPS_der)
f2=EPS_der
f3=[1]*len(EPS_der)
Y=sp.mat(SIG_der).transpose() #Vytvori sloupcovy vektor
A=sp.mat([f1,f2,f3]).transpose() #Vytvori matici
b=A.I*Y #Vyresi soustavu rovnic
f_super=A*b #Vypocita aproximaci
derivace=2*b[0]*EPS_KRK+b[1]
plt.figure('SKUTECNA PLASTICKA KRIVKA')
plt.plot(EPS_der,f_super,'ko')
B=(derivace*(EPS_KRK)**(1-n))/n
B=sp.asarray(B).reshape(-1)
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A=SIG_UPRAV[i_krk]-(EPS_KRK*derivace)/n
A=sp.asarray(A).reshape(-1)

#########################################################################################
#ODDIL_7
#########################################################################################
#ROZVRZENI INTERPOLACNICH BODU A VLASTNI INTERPOLACE/EXTRAPOLACE
EXPONENT=sp.log(ROZVRZENI*N)/sp.log(N)
VAHA=EPS_MAX/((N-1)**EXPONENT)
EPS_INTERP=[0]*N
for i in range(N):
EPS_INTERP[i]=VAHA*i**EXPONENT
INTERP=interpolate.interp1d(EPS_UPRAV,SIG_UPRAV)
INDEX_KRK=0
SIG_INTERP=[0]*N
for i in range(N):
if(EPS_INTERP[i]<EPS_KRK):
SIG_INTERP[i]=INTERP(EPS_INTERP[i])
INDEX_KRK=i+1
else:
SIG_INTERP[i]=A+B*(EPS_INTERP[i])**(n)
SIG_INTERP=sp.asarray(SIG_INTERP).reshape(-1)
SIG_KRK=SIG_UPRAV[i_krk]

#########################################################################################
#ODDIL_8
#########################################################################################
#.....................................................................................
#VYKRESLI KONECNY GRAF
plt.figure('SKUTECNA PLASTICKA KRIVKA')
plt.xlabel(r'$\bar \varepsilon_{pl}$ [1]',fontsize=13)
plt.ylabel(r'$\bar \sigma$ [MPa]',fontsize=13)
plt.title('SKUTECNA PLASTICKA KRIVKA')
plt.plot(EPS_UPRAV,SIG_UPRAV,'b',EPS_INTERP,SIG_INTERP,'ro')
#.....................................................................................
#---------------------------------------------------------------#ZAPIS PLASTICKE KRIVKY DO TEXTOVEVO SOUBORU
soubor=open('PLASTICKA_KRIVKA.txt', 'w')
soubor.write('*Plastic'+'\n')
for j in range(len(EPS_INTERP)):
soubor.write(repr(SIG_INTERP[j])+' , '+repr(EPS_INTERP[j])+'\n')
soubor.close()
#---------------------------------------------------------------#ZAPIS PLASTICKE KRIVKY DO EXCELU
soubor=xlwt.Workbook()
List1=soubor.add_sheet('PLASTICITA')
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for j in range(len(EPS_INTERP)):
List1.write(j,0,SIG_INTERP[j])
List1.write(j,1,EPS_INTERP[j])
soubor.save('PLASTICKA_KRIVKA.xls')
#---------------------------------------------------------------plt.show()

3.3

POSTUP KALIBRACE
Postup kalibrace lze rozdělit do několika bodů, které na sebe logicky navazují.









Výběr reprezentativního vzorku
Aktualizace vstupního souboru
Počáteční nastavení kalibračního skriptu
Vyhlazení experimentálních dat
Stanovení meze kluzu
Stanovení směrnice v místě zaškrcení
Nastavení posloupnosti interpolačních bodů
Iterativní kalibrace exponentu mocninné závislosti

Podrobný postup kalibrace bude demonstrován na oceli 08Ch18N10T.

3.3.1 Výběr reprezentativního vzorku
Z experimentálních měření je třeba vybrat reprezentativní vzorek, který nejlépe
vystihuje chování daného materiálu. Volba tohoto vzorku je důležitá pro stanovení závislosti
napětí-deformace do meze pevnosti (maximální dosažené smluvní napětí). V tomto rozsahu
by měl vybraný vzorek reprezentovat průměrnou závislost síla-prodloužení v porovnání
s celkovým souborem naměřených vzorků. Žádoucí je hladký průběh závislosti s co
nejmenším šumem měření. Kalibraci materiálu za mezí pevnosti lze provádět na základě
srovnávání s kompletní sadou vzorků . Na chování reprezentativního vzorku za mezí pevnosti
proto nejsou kladeny žádné vyšší požadavky. V uvedeném příkladě jsou k dispozici 2 vzorky.
Oba by bylo možno označit za reprezentativní.

3.3.2 Aktualizace vstupního souboru
Ve druhém kroku je třeba vložit požadovaná data reprezentativního vzorku do
souboru TAHOVY_VZOREK.xls (viz. vstupní data). Správně nakopírovaná data zachycuje
Obr. 3.1.
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Obr. 3.1 Vstupní soubor TAHOVY_VZOREK.xls s vloženými daty reprezentativního vzorku
Pokud se hodnoty v posledních řádcích opakují (tato situace nastává v případě porušení
vzorku, kdy již nedochází k zatěžování, ale data jsou stále nahrávána), je vhodné tyto řádky
odstranit.

3.3.3 Počáteční nastavení kalibračního skriptu
Před prvním spuštěním kalibračního skriptu je nezbytné nastavit požadované
parametry v prvním oddílu skriptu.


Zadání modulu pružnosti materiálu v tahu E. Hodnota modulu pružnosti vychází
z literatury, nebo experimentálního měření. Je potřeba nastavit takovou hodnotu, která
bude používána v MKP simulacích. Modul pružnosti nemá na plasticitu ani na proces
kalibrace výrazný vliv a slouží pouze jako pomůcka k určení meze kluzu materiálu.
Pro ocel v našem příkladě bude použita hodnota E=195700.



Nastavení vyhlazení experimentálních dat. V prvním kroku nedoporučuji aplikovat
vyhlazení – nastavte logickou ‘NE‘. V některých případech skript hlásí při
vyhlazování chybu. V tom případě je možné vyzkoušet zvýšení hodnoty parametru
vyhlazení, nebo smazání duplicitních řádek na konci vstupního souboru. Pokud je
chyba způsobená z jiných neznámých příčin, je třeba vyhlazování deaktivovat. Další
možností je experimentální data pomocí jiného vhodného nástroje vyhladit předem.



Nastavení meze kluzu. Pokud nemáme o mezi kluzu žádné představy, měla by být na
začátku nastavena na nízkou hodnotu (např. 10% meze pevnosti). Tímto způsobem
lze předejít případné havárii skriptu, která nastane v případě nastavení nereálně
vysoké hodnoty meze kluzu.



Zadání počtu interpolačních bodů N. Označuje počet bodů, pomocí kterých bude
plastická křivka popsána v programu Abaqus. Počet bodů by se měl pohybovat mezi
20-50. Tento počet souvisí především s tvarovou složitostí křivky plasticity. Pro první
odhad doporučuji 30.



Zadání maximální extrapolované deformace. Jde o maximální deformaci, pro kterou
bude výslednou závislostí definována hodnota napětí (poslední řádek výsledné
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tabulky plastické křivky). Hodnota by měla být volena s ohledem na předpokládané
maximální deformace, které se mohou při výpočtech obecně objevit. Hodnota by však
měla být co nejmenší s ohledem na problematiku regularizace dat v Abaqusu. Pokud
bude hodnota zvolena příliš veliká, pak v řešiči Abaqus/Explicit může dojít ke ztrátě
přesnosti materiálového modelu (především v oblasti meze kluzu). Podrobnosti o
regularizaci dat viz. manuál Abaqus. Pro tento příklad budeme uvažovat maximální
deformace 3.7 s ohledem na dosahované deformace v nejrůznějších experimentálních
měření.


Zadání exponentu mocninné křivky. Jedná se o hlavní kalibrovaný parametr, který
bude v dalších krocích kalibrace iterativně optimalizován. V prvním kroku je vhodné
nastavit kladné číslo n<1. Pro tento příklad použijeme počáteční hodnotu n=0.5.

3.3.4 Vyhlazení experimentálních dat
Po spuštění kalibračního skriptu jsou vygenerovány dva grafy. První graf znázorňuje
závislost smluvního napětí na poměrných deformacích, které byly získány na základě
experimentálního měření (Obr. 3.2 vlevo). Druhý graf (Obr. 3.2 vpravo) znázorňuje závislost
skutečného napětí na logaritmických deformacích (modře) a navrženou závislost okamžité
meze kluzu na akumulované intenzitě plastické deformace (červené interpolační body)

Obr. 3.2 Vykreslení smluvní plastické křivky (vlevo) a znázornění navržené skutečné plastické
křivky (vpravo) ve fázi počátečního nastavení.
Pomocí tlačítka pan/zoom (kříž na spodní nástrojové liště) lze vykreslené grafy v okně
libovolně posouvat a zvětšovat. Při zvětšení grafu SMLUVNÍ PLASTICKÁ KŘIVKA je
zřejmé, že experimentálně naměřená data nemají zcela hladký průběh. Data je možné
vyhladit nastavením logické hodnoty ‘ANO‘ u přepínače VYHLAZENÍ v oddíle vstupních
údajů. Vyhlazená závislost je vykreslována červeně. Pokud je vyhlazování aktivované, je
třeba zadat optimální hodnotu parametru vyhlazení. Pokud je tato hodnota rovna nule, pak
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k vyhlazení nedochází. Hodnota tohoto parametru může být značně vysoká (souvisí s počtem
importovaných řádků). Opakovaným spouštěním skriptu se lze rychle dopracovat ke vhodné
velikosti tohoto parametru (viz. Obr. 3.3 vlevo). Vyhlazená data jsou znázorněna červeně.
Příliš veliká hodnota parametru vyhlazení způsobuje nežádoucí zkreslení tvaru naměřené
závislosti (viz. Obr. 3.3 vpravo)

Obr. 3.3 Vlevo - Experimentálně naměřená data (černě), vyhlazená data s parametrem
vyhlazení 5000 (červeně). Vpravo – příliš vyhlazená data s parametrem vyhlazení 5000000
(červeně)
Důležitý je poměr velikosti šumu naměřených dat (modře) na Obr. 3.2 vpravo, ke vzdálenosti
mezi jednotlivými body, které vyhlazenou křivku interpolují (na Obr. 3.2 vpravo jsou
znázorněny červeně). Z obrázku je patrné, že pro uvedený příklad je vzdálenost
interpolačních bodů mezi sebou v porovnání s naměřeným šumem natolik veliká, že data není
nutné vyhlazovat. Experimentální data tedy nebudou vyhlazena.

3.3.5 Stanovení meze kluzu
Pokud je třeba, může být mez kluzu nastavena na základě materiálových listů, či
odborné literatury. Pro optimální shodu s vybranými experimentálními daty je možné
stanovit mez kluzu pomocí grafu SMLUVNI PLASTICKA KRIVKA. V grafu je vynesena
experimentální závislost (smluvní napětí - poměrné deformace), respektive její vyhlazené
hodnoty (červeně). Zelená přímka znázorňuje elastickou část průběhu v závislosti na hodnotě
nastaveného modulu pružnosti. Za mez kluzu lze označit napětí, při kterém se vykreslená
závislost začne výrazně odchylovat od zelené přímky. Stupeň odchýlení od elastického
průběhu je třeba vyhodnocovat s ohledem na celkový rozsah deformací. Z Obr. 3.4 vlevo lze
za mez kluzu tímto způsobem označit napětí 240 Mpa. Při výrazném zvětšení elastické části
závislosti by mohla být za mez kluzu označena hodnota 150 Mpa. Tímto způsobem by ale
výsledná plastická funkce obsahovala prudký zlom právě v oblasti kolem 240 Mpa s velikým
gradientem napětí. Takto stanovená mez kluzu by mohla způsobovat numerické obtíže
způsobené regularizací dat. Výsledná závislost plasticity by měla být v celém svém průběhu
dostatečně hladká. V tomto příkladě tedy bude zvolena mez kluzu 240 Mpa.
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Obr. 3.4 Různý stupeň zvětšení elastické části závislosti smluvního napětí na poměrné
deformaci.

3.3.6 Stanovení směrnice v místě zaškrcení
Závislost okamžité meze kluzu na akumulované intenzitě plastické deformace je
sestavována ze dvou částí. První část, která je platná až do vniku plastického zaškrcení
vychází z hodnot skutečných napětí a logaritmických deformací, které byly vypočítány přímo
z experimentálních dat. Druhá část závislosti je pro vyšší plastické deformace nahrazena
mocninnou funkcí, která je volena tak, aby splňovala podmínku tečného napojení v místě
plastické deformace při zaškrcení. Vlivem šumu zpravidla nelze směrnici tečny v tomto místě
stanovit přímo. Z tohoto důvodu je malá oblast kolem kritické plastické deformace
aproximována kvadratickou funkcí a směrnice je pomocí této funkce následně vypočítána
analyticky. Rozsah oblasti která je kvadratickou funkcí aproximována je řízena parametrem
interval aproxiamce (INTERVAL_DER). Tento parametr lze teoreticky nastavit v rozsahu
intervalu (0; 1). Pokud je např. nastavena hodnota parametru 0.01 , pak to znamená, že
kvadratická funkce, na základě které je vypočítána požadovaná směrnice aproximuje 1%
závislosti mezi mezí kluzu a mezí pevnosti. Z Obr. 3.5 je zřejmé, že velikost intervalu pro
hodnotu parametru 0.01 je vlivem šumu v experimentálních hodnotách zcela nedostačující
(aproximační polynom je v grafu znázorněn černě). Druhá část závislosti se proto nenapojuje
tečně (Obr. 3.5 vlevo) Naopak pokud je hodnota parametru příliš vysoká, kvadratická funkce
nedokáže uspokojivým způsobem aproximovat požadovaný rozsah závislosti a vypočtená
směrnice je opět chybná (Obr. 3.6 vlevo). Na konečný výsledek má vliv vyhlazení
experimentálních dat. Hodnota tohoto parametru by se tak měla pohybovat kolem 0.15. Tato
hodnota byla nastavena na Obr. 3.6 vpravo.
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Obr. 3.5 Vlevo - Tečné napojení v místě plastické deformace při zaškrcení pro hodnotu
parametru INTERVAL_DER=0.01. Vpravo – Aproximovaná závislost kvadratickou funkcí

Obr. 3.6 Tečné napojení v místě plastické deformace při zaškrcení pro hodnotu parametru
INTERVAL_DER=1.0 (vlevo) a hodnotu parametru INTERVAL_DER=0.15 (vpravo) .

3.3.7 Nastavení posloupnosti interpolačních bodů
Výsledný tvar kalibrované funkce je ve vhodně zvolených bodech interpolován
posloupností korespondujících bodů. Plastická část tahové křivky je pak do výpočetního
programu zadávána ve formě tabulky. Tento přístup s sebou nese výhodu možnosti popisu
plastické části tahové křivky i v případě, kdy ji nelze s dostatečnou přesností aproximovat
vhodnou analytickou funkcí. Nevýhodou je často značný rozsah dat (zvláště v případě
definice dalších závislostí např. na teplotě, rychlosti deformace a problematika regularizace
dat. V současné době bývá ve většině případů tvárné porušování simulováno v explicitním
řešiči. Abaqus/Explicit z důvodu efektivity výpočtu nepoužívá materiálová data ve stejném
tvaru, ve kterém jsou definována uživatelem. Veškerá data, která jsou zadána ve
formě tabulky jsou automaticky regularizována. Materiálová data jsou interpolována
stanoveným počtem bodů s konstantním krokem. Při použití N  50 intervalů definovaných
uživatelem, Abaqus použije pro regularizaci 100  N intervalů s konstantní velikostí.
V případě, že v některé oblasti jsou uživatelem definované intervaly výrazně menší, než je
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velikost intervalu regularizovaného, dochází ke ztrátě informace o průběhu plastické části
tahové křivky. Tento efekt může mít zcela zásadní vliv na kvalitu výsledků dosažených MKP
simulací. Vzniklou chybu lze do značné míry eliminovat vhodnou volbou maximální
plastické deformace (parametr EPS_MAX). Tento parametr by měl být nastaven jen tak
veliký jak je bezpodmínečně nutné. Pro tento příklad bude uvažována maximální deformace
3.7 s ohledem na dosahované deformace v nejrůznějších experimentálních měřeních.
Optimálního rozmístění interpolačních bodů z hlediska regularizace je dosaženo pro parametr
ROZVRZENI=100. Snižováním tohoto parametru se posloupnost bude blížit rovnoměrnému
rozložení s konstantní vzdáleností mezi body. Parametr je tedy doporučené měnit pouze
v případě, že interpolační body se nacházejí v místě, které z nějakých důvodů nevyhovují
(např. lokální chyba v naměřených datech). Počet interpolačních bodů N by měl být nastaven
v rozsah 20 - 50 s ohledem na tvarovou složitost závislosti. Z Obr. 3.6 vpravo je zřejmé, že
pro N=30 je závislost interpolačními body dostatečně přesně popsána.

3.3.8 Iterativní kalibrace exponentu mocninné závislosti
Na základě výše zmíněného postupu byly jednotlivé parametry skriptu nastaveny
podle Obr. 3.7. Následuje iterativní proces kalibrace exponentu plastické křivky. Během
tohoto procesu již nelze dále měnit parametry vyhlazení, parametr intervalu aproximace a
nedoporučuje se měnit ani mez kluzu.

Obr. 3.7 Nastavení kalibračního skriptu pro proces kalibrace
Pro první iteraci byl zvolen parametr n=0.5. Doporučený postup pro optimalizaci tohoto
parametru je využít metodu půlení intervalu. Po spuštění skript vygeneruje navrženou
závislost okamžité meze kluzu na akumulované intenzitě plastické deformace ve formě
tabulky interpolačních bodů. Závislost je generována do souboru PLASTICKA_KRIVKA.xls,
odkud ji lze pohodlně překopírovat do Abaqusu/CAE, případně v programu Excel dále
modifikovat. Závislost je rovněž vygenerována do souboru PLASTICKA_KRIVKA.txt ve
formě textového kódu (viz. následující text), který lze zkopírovat přímo do inp souboru
Abaqusu.
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*Plastic
240.93077662800351 , 0.0
256.80179365138054 , 0.0013357918667224473
287.26256867322553 , 0.0068290278629983686
319.60010876597863 , 0.017736791649969066
360.51441254032778 , 0.034912341297626784
409.65630828198414 , 0.059034201054653783
470.87329344336172 , 0.090676584725008724
533.25233571484694 , 0.13034275370143067
601.75186975943473 , 0.178483907129179
674.88831122752492 , 0.23551107464541782
750.267442527615 , 0.30180315804830743
825.48796742380307 , 0.37771265799158099
903.47213644986232 , 0.46356991611873771
983.3091932019463 , 0.55968635669369493
1064.2416418573328 , 0.66635702682561171
1146.2045641470233 , 0.78386262891233882
1229.1409980077035 , 0.91247117552276236
1313.0005217095643 , 1.0524393571325097
1397.7381591747592 , 1.2040136872104674
1483.3135196651854 , 1.3674314717479568
1569.690111862893 , 1.5429216383161539
1656.8347899715834 , 1.7307054512601487
1744.7173013058452 , 1.930997133528463
1833.3099129735335 , 2.1440044111527765
1922.5871009638979 , 2.3699289930475795
2012.5252890279805 , 2.6089669962673994
2103.1026276929051 , 2.861309324917046
2194.2988059267191 , 3.1271420094026032
2286.0948895928159 , 3.4066465115275162
2378.47318205787 , 3.7000000000000002
Navržená tabulka popisuje závislost okamžité meze kluzu na akumulované intenzitě plastické
deformace pomocí 30 bodů, s mezí kluzu 240.9 a maximální plastickou deformací 3.7.
S ohledem na efektivní rozložení interpolačních bodů by mělo být možné pro
Abaqus/Explicit nastavit regularizaci dat na nízkou hodnotu. Toto nastavení je v Abaqusu
možné provést příkazem RTOL.
Např:
*Material, name=Material-1, RTOL=0.0018
Po nakopírování závislosti do MKP modelu lze spustit výpočet. V tomto příkladě nebyly
žádné problémy s místem zaškrcení, které by se mělo tvořit uprostřed vzorku. Místo
zaškrcení je třeba neustále kontrolovat. Po výpočtu je následně vygenerována závislost síla-
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prodloužení. Pro rychlé vygenerování závislosti lze využít připravený skript (viz. kapitola
10). V dalším kroku se porovná vypočtená závislost s experimentálními daty. Výsledek
zachycuje Obr. 3.8. Až do meze pevnosti by měla být výsledná závislost v přesné shodě
s vybraným reprezentativním vzorkem. Předmětem kalibrace je závislost za mezí pevnosti. Je
zřejmé, že parametr n=0.5 je pro tento případ příliš vysoký, protože modelovaný vzorek se
oproti experimentu jeví příliš tuhý.

Obr. 3.8 Vlevo - navržená závislost okamžité meze kluzu na akumulované intenzitě plastické
deformace v první iteraci. Vpravo – Porovnání experimentálních dat s MKP simulací.
Po prvním výpočtu je vhodné zkontrolovat maximální vypočtenou hodnotu ekvivalentní
plastické deformace pro požadované prodloužení vzorku. Tato hodnota musí být nižší, než
nastavená hodnota EPS_MAX. V opačném případě to znamená, že je dosahováno větších
plastických deformací, než navržená závislost popisuje a EPS_MAX je třeba adekvátně
zvýšit.
Ve druhé iteraci exponent snížíme např. na hodnotu n=–1.0 . Tento parametr může
nabývat kladných i záporných hodnot s výjimkou nuly a blízkého okolí (např. 0.000001).
Výsledek druhé iterace pro n=-1.0 viz Obr. 3.9.

Obr. 3.9 Vlevo - navržená závislost okamžité meze kluzu na akumulované intenzitě plastické
deformace ve druhé iteraci. Vpravo – Porovnání experimentálních dat s MKP simulací.
Z Obr. 3.9 je patrné, že pro navrženou závislost ve druhé iteraci je modelovaný vzorek oproti
předchozí iteraci příliš poddajný. Je tedy zřejmé, že optimální hodnota kalibrovaného
parametru leží v intervalu (-1.0 ; 0.5). Z obrázku je dále patrné, že až do meze pevnosti skript
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neustále generuje správnou závislost okamžité meze kluzu na akumulované intenzitě
plastické deformace bez ohledu na navržený parametr n. Po několika iteracích, které lze
navrhnout např. metodou půlení intervalu lze dospět k cílové hodnotě parametru n=-0.2. Pro
tuto hodnotu MKP simulace v průměru nejlépe vystihuje oba experimentální vzorky (Obr.
3.10).

Obr. 3.10 Vlevo – finální navržená závislost okamžité meze kluzu na akumulované intenzitě
plastické deformace. Vpravo – Porovnání experimentálních dat s MKP simulací.
Zatímco k vygenerování závislosti okamžité meze kluzu na akumulované intenzitě
plastické deformace jsou nezbytná data naměřená na hladkém vzorku, kalibraci parametru n
lze teoreticky provádět na libovolném vhodném vzorku. Toho lze využít např. pokud je
rozptyl experimentálních dat za mezí pevnosti v případě hladkého vzorku příliš veliký.
Iterativně lze tedy porovnávat experimentální závislost s MKP simulací např. rotačního
tyčového vzorku s vrubem R15. V ideálním případě by ale kalibrace měla být provedena na
hladkém vzorku.

4 KALIBRAČNÍ SKRIPT
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„ PLASTICITA_ EXPONENCIALNI.py “
4.1

POPIS

Skript PLASTICITA_EXPONENCIALNI.py slouží ke kalibraci závislosti okamžité
meze kluzu na akumulované intenzitě plastické deformace. Tato závislost je z části
aproximována exponenciální funkcí, která se osvědčila především pro hliníkové materiály.
Kalibrace je založena na experimentálních datech získaných uniaxiální tahovou zkouškou
provedenou na hladkém tyčovém vzorku. Požadovaná závislost okamžité meze kluzu na
akumulované intenzitě plastické deformace je sestavována ze dvou částí. První část, která je
platná až do vniku plastického zaškrcení vychází z hodnot skutečného napětí a
logaritmických deformací, které byly vypočítány přímo z experimentálních dat. Druhá část
závislosti je pro vyšší plastické deformace nahrazena exponenciální funkcí. Výsledkem
kalibrace je textový soubor, který obsahuje výslednou závislost okamžité meze kluzu na
akumulované intenzitě plastické deformace, kterou lze přímo nakopírovat do inp souboru
programu Abaqus. Kalibrační skript je pro lepší přehlednost rozčleněn do 8 oddílů. Struktura
a
funkce
jednotlivých
oddílů
je
velice
podobná
kalibračnímu
skriptu
PLASTICITA_MOCNINNA.py a proto nebude znovu uváděna.
4.2

ZDROJOVÝ KÓD

#########################################################################################
#ODDIL_1
#########################################################################################
#VSTUPNI UDAJE
E=195700
#ZADANI MODULU PRUZNOSTI
VYHLAZENI='NE'
#PROVADET VYHLAZENI EXPERIMENTU ('ANO' / 'NE')
PARAM_VYHLAZ=5000
#ZADANI PARAMETRU PRO VYHLAZENI EXPERIMENTU
MEZ_KLUZU=240.
#ZADANI MEZE KLUZU
N=30
#ZADANI POCTU INTERPOLACNICH BODU
EPS_MAX=2.
#ZADANI MAXIMALNI EXTRAPOLOVANE DEFORMACE
ROZVRZENI=100
#ROZVRZENI INTERPOLACNICH BODU (1 - 100) : DEFAULTNE=100
#........................................................................................
ALFA=2.0
#PARAMETR SKLONU (KALIBROVANY PARAMETR)
#( REALNA CISLA V INTERVALU (0;1) )
#########################################################################################
#ODDIL_2
#########################################################################################
#IMPORT KNIHOVEN
import xlrd
import xlwt
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy as sp
from scipy import interpolate
from scipy.interpolate import UnivariateSpline
#------------------------------------------------------------------------------------------------#NACTENI NAMERENYCH DAT

- 24 -

RADEK=2
#ZACATEK NAMERENYCH DAT
VSTUP=xlrd.open_workbook('TAHOVY_VZOREK.xls') #ZADANI ZDROJE
LIST1=VSTUP.sheet_by_name('TAHOVY_VZOREK')
DATA=[0]*LIST1.nrows
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
SIG=[0]*(len(DATA)-RADEK)
EPS=[0]*(len(DATA)-RADEK)
for j in range(len(DATA)-RADEK):
SIG[j]=DATA[j+RADEK][0]-DATA[RADEK][0]
EPS[j]=((DATA[j+RADEK][2]-DATA[RADEK][2]))/100.0

#########################################################################################
#ODDIL_3
#########################################################################################
#VYHLAZENI EXPERIMENTALNICH DAT
if (VYHLAZENI=='ANO'):
EPS_2=sp.linspace(0,max(EPS),500)
VYHLAZENI=UnivariateSpline(EPS, SIG, s=PARAM_VYHLAZ)
SIG_2=VYHLAZENI(EPS_2)
EPS_1=list(EPS_2)
SIG_1=list(SIG_2)
else:
EPS_1=EPS
SIG_1=SIG

#########################################################################################
#ODDIL_4
#########################################################################################
#VYPOCET SKUTECNEHO NAPETI / LOGARITMICKE DEFORMACE
SIG_SKUT=[0]*len(EPS_1)
EPS_LOG=[0]*len(EPS_1)
for j in range(len(EPS_1)):
EPS_LOG[j]=sp.log(1+EPS_1[j])
SIG_SKUT[j]=SIG_1[j]*(1+EPS_1[j])
#ELASTICITA
EL_SIG=[0,max(SIG_SKUT)]
EL_EPS=[0,max(SIG_SKUT)/E]
#ZASKRCENI
EPS_KRK=EPS_LOG[SIG_1.index(max(SIG_1))]
#..........................................
plt.figure('SMLUVNI PLASTICKA KRIVKA')
plt.plot(EPS,SIG,'k',EPS_1,SIG_1,'r',EL_EPS,EL_SIG,'g')
plt.xlabel(r'$\varepsilon_E$ [1]',fontsize=13)
plt.ylabel(r'$\sigma_E$ [MPa]',fontsize=13)
plt.title('SMLUVNI PLASTICKA KRIVKA')
#..........................................

- 25 -

#########################################################################################
#ODDIL_5
#########################################################################################
#TVORBA ORIZNUTE A UPRAVENE PLASTICKE KRIVKY
i_kluz=0
while (SIG_SKUT[i_kluz]<MEZ_KLUZU):
i_kluz=i_kluz+1
EPS_UPRAV=[0]*(len(EPS_LOG)-i_kluz)
SIG_UPRAV=[0]*(len(SIG_SKUT)-i_kluz)
for i in range(len(EPS_LOG)-i_kluz):
EPS_UPRAV[i]=EPS_LOG[i+i_kluz]-EPS_LOG[i_kluz]
SIG_UPRAV[i]=SIG_SKUT[i+i_kluz]
#########################################################################################
#ODDIL_6
#########################################################################################
#VYPOCET PARAMETRU EXTRAPOLACE
i_krk=0
while (EPS_UPRAV[i_krk]<EPS_KRK):
i_krk=i_krk+1

#########################################################################################
#ODDIL_7
#########################################################################################
#ROZVRZENI INTERPOLACNICH BODU A VLASTNI INTERPOLACE/EXTRAPOLACE
EXPONENT=sp.log(ROZVRZENI*N)/sp.log(N)
VAHA=EPS_MAX/((N-1)**EXPONENT)
EPS_INTERP=[0]*N
for i in range(N):
EPS_INTERP[i]=VAHA*i**EXPONENT
INTERP=interpolate.interp1d(EPS_UPRAV,SIG_UPRAV)
INDEX_KRK=0
SIG_INTERP=[0]*N
for i in range(N):
if(EPS_INTERP[i]<EPS_KRK):
SIG_INTERP[i]=INTERP(EPS_INTERP[i])
INDEX_KRK=i+1
else:
SIG_INTERP[i]=SIG_UPRAV[i_krk]*(ALFA*sp.exp((EPS_INTERP[i]-EPS_KRK))+1-ALFA)
SIG_INTERP=sp.asarray(SIG_INTERP).reshape(-1)
SIG_KRK=SIG_UPRAV[i_krk]
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#########################################################################################
#ODDIL_8
#########################################################################################
#.....................................................................................
#VYKRESLI KONECNY GRAF
plt.figure('SKUTECNA PLASTICKA KRIVKA')
plt.xlabel(r'$\bar \varepsilon_{pl}$ [1]',fontsize=13)
plt.ylabel(r'$\bar \sigma$ [MPa]',fontsize=13)
plt.title('SKUTECNA PLASTICKA KRIVKA')
plt.plot(EPS_UPRAV,SIG_UPRAV,'b',EPS_INTERP,SIG_INTERP,'ro')
#---------------------------------------------------------------#ZAPIS PLASTICKE KRIVKY DO TEXTOVEVO SOUBORU
soubor=open('PLASTICKA_KRIVKA.txt', 'w')
soubor.write('*Plastic'+'\n')
for j in range(len(EPS_INTERP)):
soubor.write(repr(SIG_INTERP[j])+' , '+repr(EPS_INTERP[j])+'\n')
soubor.close()
#---------------------------------------------------------------#ZAPIS PLASTICKE KRIVKY DO EXCELU
soubor=xlwt.Workbook()
List1=soubor.add_sheet('PLASTICITA')
for j in range(len(EPS_INTERP)):
List1.write(j,0,SIG_INTERP[j])
List1.write(j,1,EPS_INTERP[j])
soubor.save('PLASTICKA_KRIVKA.xls')
#---------------------------------------------------------------plt.show()

4.3

POSTUP KALIBRACE

Postup kalibrace je totožný s postupem popsaným v kapitole 3.3. Rozdíl ve funkci
skriptu je postup, kterým skript napojuje druhou extrapolovanou část závislosti okamžité
meze kluzu na akumulované intenzitě plastické deformace. V tomto případě nejsou
nastavovány parametry, na základě kterých je numericky vyhodnocována směrnice v místě
plastické deformace při zaškrcení. Zcela tak odpadá nastavení popsané v kapitole 3.3.7.
Druhým rozdílem je matematický popis funkce, která je pro popis plastické křivky v oblasti
velikých deformací použita. Iterativně je kalibrován parametr ALFA, který nabývá reálných
čísel v intervalu (0; 1). Hodnotu tohoto parametru pro počáteční nastavení doporučuji
ALFA=0.7. Iterativní postup jeho optimalizace je shodný s postupem popsaným v kapitole
3.3.8.
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4.4

SUPERPOZICE VÝSLEDKŮ KALIBRAČNÍCH SKRIPTŮ

Kalibrace plastického chování kovových materiálů je velice komplexní a specifická
problematika. Výše zmíněné skripty v kapitolách 3 a 4 pokrývají pouze materiály, se
kterými bylo pracováno v rámci tohoto projektu. Použitelnost těchto skriptů však lze
rozšířit pomocí následné superpozice výsledných závislostí. Tento postup byl použit
v případě kalibrace plasticity zirkonu. V prvním kroku byly ke kalibraci použity oba
skripty zvlášť (Obr. 4.1 vlevo). Ve druhém kroku byly závislosti vygenerované do souborů
PLASTICKA_KRIVKA.xls v programu Excel zprůměrovány (Obr. 4.1 vpravo). S výhodou
lze použít vážený průměr. Pro tento postup je důležité u obou skriptů nastavit shodné
vstupní parametry (výjimkou jsou samozřejmě parametry n a ALFA), aby byly interpolační
body definované pro stejné hodnoty ekvivalentní plastické deformace.

Obr. 4.1 Vlevo – Výsledky kalibrace skriptu PLASTICITA_MOCNINNA.py (modře) a skriptu
PLASTICITA_EXPONENCIALNI.py (červeně) pro zirkonový vzorek. Vpravo – Výsledek
kalibrace po superpozici obou závislostí.
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5 KALIBRAČNÍ SKRIPT
„ PLASTICITA_ JOHNSON-COOK.py “
5.1

POPIS

Skript PLASTICITA_JOHNSON-COOK.py slouží ke kalibraci kvazistatické části
Johnson-Cookova plastického materiálového modelu, který je v programu Abaqus přímo
implementován. Základní výhodou modelu je jeho analytické vyjádření, které je popsáno
třemi parametry (kvazistatická část modelu nezávislá na teplotě). Díky analytickému
vyjádření tak odpadají problémy spojené s regularizací dat a volbou rozsahu a rozmístění
interpolačních bodů. Fáze nastavení kalibračního skriptu je v porovnání s předchozími
jednodušší. Nevýhodou je omezená přesnost aproximace experimentálních dat, která je
limitována relativně jednoduchým matematickým aparátem modelu. Ten se hodí na popis
ocelových materiálů (Obr. 2.1-vlevo). Naopak například pro hliníkové slitiny (Obr. 2.1vpravo) je tento plastický model zcela nevhodný.
Dalším důvodem pro jeho kalibraci je vazba na model tvárného porušení MohrCoulomb. Přesto, že model Johnson-Cook ve finále nemusí být pro popis plasticity použit,
lze jeho kalibrací stanovit hodnotu exponentu plastického zpevnění, která je vstupním
parametrem modelu tvárného porušení Mohr-Coulomb.
Kalibrační skript je rozdělen do následujících pěti oddílů.
Oddíl 1.
Jako v případě ostatních kalibračních skriptů jsou v prvním oddíle nastavovány
materiálové parametry a kalibrační postupy. Jednotlivé položky budou detailně vysvětleny
později na příkladu materiálové kalibrace.
Oddíl 2.
V této části dochází k importování potřebných knihoven, které jsou pro chod
programu nezbytné a k importu experimentálně naměřených dat ze souboru
TAHOVY_VZOREK.xls (viz. kapitola 2.3). Načtená data jsou ofsetována a deformace jsou
převedena z procentuálního vyjádření na jednotkové.
Oddíl 3.
V tomto oddílu dochází k případnému vyhlazení experimentálních dat.
Oddíl 4.
Na tomto místě dochází k přepočtu experimentálních dat do prostoru skutečných
napětí a logaritmických deformací. Dále je stanovena deformace, při které dochází
k zaškrcení a je vykreslena závislost smluvní plastické křivky.
Oddíl 5.
V posledním oddílu jsou vypočteny zbylé parametry plastického modelu v závislosti
na nastaveném exponentu plastického zpevnění. Dále jsou parametry vygenerovány a
závislost vykreslena. Materiálový model je také zapsán do výstupního textového souboru
JOHNSON-COOK.txt . Obsah souboru je možné přímo nakopírovat do inp souboru
programu Abaqus.
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5.2

ZDROJOVÝ KÓD

#########################################################################################
#ODDIL_1
#########################################################################################
#VSTUPNI UDAJE
VYHLAZENI='NE'
#PROVADET VYHLAZENI EXPERIMENTU ('ANO' / 'NE')
PARAM_VYHLAZ=5000
#ZADANI PARAMETRU PRO VYHLAZENI EXPERIMENTU
#........................................................................................
n=0.5
#ZADANI EXPONENTU PLASTICKE KRIVKY (KALIBROVANY
PARAMETR)
#(KLADNE REALNE CISLO)
#########################################################################################
#ODDIL_2
#########################################################################################
#IMPORT KNIHOVEN
import xlrd
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy as sp
from scipy import interpolate
from scipy.interpolate import UnivariateSpline
#-------------------------------------------------------------------------------------#NACTENI NAMERENYCH DAT
RADEK=2
#ZACATEK NAMERENYCH DAT
VSTUP=xlrd.open_workbook('TAHOVY_VZOREK.xls') #ZADANI ZDROJE
LIST1=VSTUP.sheet_by_name('TAHOVY_VZOREK')
DATA=[0]*LIST1.nrows
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
SIG=[0]*(len(DATA)-RADEK)
EPS=[0]*(len(DATA)-RADEK)
for j in range(len(DATA)-RADEK):
SIG[j]=DATA[j+RADEK][0]-DATA[RADEK][0]
EPS[j]=((DATA[j+RADEK][2]-DATA[RADEK][2]))/100.0

#########################################################################################
#ODDIL_3
#########################################################################################
#VYHLAZENI EXPERIMENTALNICH DAT
if (VYHLAZENI=='ANO'):
EPS_2=sp.linspace(0,max(EPS),len(EPS))
VYHLAZENI=UnivariateSpline(EPS, SIG, s=PARAM_VYHLAZ)
SIG_2=VYHLAZENI(EPS_2)
EPS_1=list(EPS_2)
SIG_1=list(SIG_2)
else:
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EPS_1=EPS
SIG_1=SIG
#########################################################################################
#ODDIL_4
#########################################################################################
#VYPOCET SKUTECNEHO NAPETI / LOGARITMICKE DEFORMACE
SIG_SKUT=[0]*len(EPS_1)
EPS_LOG=[0]*len(EPS_1)
for j in range(len(EPS_1)):
EPS_LOG[j]=sp.log(1+EPS_1[j])
SIG_SKUT[j]=SIG_1[j]*(1+EPS_1[j])
#ZASKRCENI
EPS_KRK=EPS_LOG[SIG_1.index(max(SIG_1))]
SIG_KRK=SIG_SKUT[SIG_1.index(max(SIG_1))]
print ('Exponent n musi byt roven nebo vetsi nez: '+repr(EPS_KRK))
#..........................................
plt.figure('SMLUVNI PLASTICKA KRIVKA')
plt.plot(EPS,SIG,'k',EPS_1,SIG_1,'r')
plt.xlabel(r'$\varepsilon_E$ [1]',fontsize=13)
plt.ylabel(r'$\sigma_E$ [MPa]',fontsize=13)
plt.title('SMLUVNI PLASTICKA KRIVKA')
#..........................................
#########################################################################################
#ODDIL_5
#########################################################################################
# VYPOCET PARAMETRU MODELU JOHNSON-COOK
A=SIG_KRK*(n-EPS_KRK)/n
B=(SIG_KRK*(EPS_KRK)**(1-n))/n
eps_pl=sp.linspace(0, EPS_LOG[-1], 100)
sig_true=A+B*eps_pl**n
#.....................................................................................
#VYKRESLI KONECNY GRAF
plt.figure('SKUTECNA PLASTICKA KRIVKA')
plt.xlabel(r'$\bar \varepsilon_{pl}$ [1]',fontsize=13)
plt.ylabel(r'$\bar \sigma$ [MPa]',fontsize=13)
plt.title('SKUTECNA PLASTICKA KRIVKA')
plt.plot(EPS_LOG,SIG_SKUT,'b',eps_pl,sig_true,'r' )
#.....................................................................................
print'-----------------------------------------------------------'
print('Navrzene parametry plastickeho modelu Johnson-Cook: ')
print('A='+repr(A))
print('B='+repr(B))
print('n='+repr(n))
#---------------------------------------------------------------#ZAPIS PLASTICKE KRIVKY DO TEXTOVEVO SOUBORU
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soubor=open('JOHNSON-COOK.txt', 'w')
soubor.write('*Plastic, hardening=JOHNSON COOK'+'\n')
soubor.write(repr(A)+', '+repr(B)+', '+repr(n)+', 1., 1000000., 0.')
soubor.close()
#---------------------------------------------------------------plt.show()

5.3

POSTUP KALIBRACE
Následující fáze kalibrace jsou totožné jako v kapitole 3.3.




Výběr reprezentativního vzorku
Aktualizace vstupního souboru
Vyhlazení experimentálních dat

Kromě parametrů, které souvisejí s vyhlazením experimentálních dat je tak jediným
parametrem exponent plastického zpevnění n. Tento parametr je kladné reálné číslo a pro
jeho počáteční nastavení doporučuji hodnotu n<1.0 .
Postup kalibrace bude opět ilustrován na oceli 08Ch18N10T. Z ilustrativních důvodů
zvolme počáteční hodnotu exponentu n=0.3.
Po spuštění kalibračního skriptu je vygenerováno hlášení (Obr. 5.1), které definuje
minimální hodnotu exponentu n pro daná experimentální data a navržené parametry
plastického modelu. Omezení exponentu n je třeba striktně respektovat. Pokud bude
nastavena nižší než vygenerovaná minimální hodnota, bude vypočítaný parametr A, který má
v tomto případě význam meze kluzu, nabývat záporné hodnoty.

Obr. 5.1 Výpis kalibračního skriptu po jeho zpuštění
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Obr. 5.2 Vlevo – Experimentálně naměřená data (smluvní plastická křivka). Vpravo –
Experimentální skutečná plastická křivka (modře), Navržený model Johnson-Cook (červeně)
Po spuštění jsou současně vykresleny dva grafy. Graf SMLUVNI PLASTICKA
KRIVKA (Obr. 5.2 – vlevo) znázorňuje naměřená experimentální data. Podobně jako
v kapitole 3.3.4 ho lze použít pro vhodné vyhlazení dat). Graf SKUTECNA PLASTICKA
KRIVKA zobrazuje experimentální data v prostou skutečných napětí a logaritmických
deformací (modře), a navržený model Johnson-Cook (červeně).
Z vygenerovaného hlášení je zřejmé, že počáteční hodnota exponentu n byla příliš
nízká a je třeba ji zvětšit minimálně na hodnotu n=0.4142. Následuje etapa iterativní
optimalizace exponentu n tak, aby v grafu SKUTECNA PLASTICKA KRIVKA JohnsonCookův model co nejlépe aproximoval experimentální data pro nižší hodnoty deformace.
Následující obrázky znázorňují navržený model pro různé hodnoty exponentu n. Z grafů je
zřejmé, že optimální aproximace nastává pro exponent n=0.5 (Obr. 5.4).

Obr. 5.3 Aproximace modelu Johnson-Cook pro n=0.45 (vlevo) , n=0.6 (vpravo)
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Obr. 5.4 Aproximace modelu Johnson-Cook pro n=0.5
Finálním krokem kalibrace je doladění pomocí MKP simulace. Tímto způsobem lze
exponent n optimalizovat také s ohledem na oblast velikých deformací. Výsledky MKP
simulace pro uvedené exponenty znázorňují následující obrázky.

Obr. 5.5 Porovnání experimentálních dat s MKP simulací modelu Johnson-Cook pro n=0.45
(vlevo) , n=0.6 (vpravo)
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Obr. 5.6 Porovnání experimentálních dat s MKP simulací modelu Johnson-Cook pro n=0.5
Po srovnání experimentálních dat s MKP simulací lze potvrdit optimální shodu pro exponent
n=0.5.
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6 KALIBRACE NESVÁZANÝCH MODELŮ
TVÁRNÉHO PORUŠENÍ
Tvárné porušování je chápáno jako proces poškozování a lomu většinou kovových
materiálů, v podmínkách prakticky monotónního zatěžování. Při experimentálním zkoumání
tvárného porušení kovů se ukazuje, že na rozdíl od plasticity rozhoduje o porušení nejen
druhý invariant deviátoru tenzoru napjatosti, ale i hydrostatické napětí a Lodeho parametr.
Pro vyjádření vlivu hydrostatického napětí se osvědčil poměr nazývaný triaxialita. Kalibrace
materiálových parametrů je založena na porovnávání měřené odezvy experimentálních
vzorků s výsledky simulace metodou konečných prvků. Měřenou odezvou se rozumí
závislost mezi posuvem a silou. Cílem kalibrace je dosáhnout takových hodnot materiálových
parametrů, aby výpočet vystihoval experiment co nejpřesněji. K popisu porušení pomocí
vybraných modelů je nutno kalibrovat závislost akumulované intenzity plastické deformace
při porušení na triaxialitě a Lodeho parametru. Pomocí MKP simulace experimentů na
jednotlivých vzorcích je získána závislosti triaxiality, Lodeho parametru a akumulované
intenzity plastické deformace na fiktivním výpočtovém čase. Samotná kalibrace probíhá na
základě těchto průběhů již mimo prostředí MKP programu bez opakování MKP analýzy
příslušného vzorku. Jednotlivé materiálové modely obsahují určitý počet parametrů. Pro
úspěšnou kalibraci modelu je nezbytné experimentálně proměřit alespoň stejný počet vzorků
s různou hodnotou triaxiality napětí a Lodeho parametru v místě, kde je předpokládána
iniciace tvárného porušení. S ohledem na tento požadavek by mělo být portfolio vzorků
vhodně navrženo.
6.1

PORTFOLIO KALIBRAČNÍCH VZORKŮ

Portfolio kalibračních vzorků je třeba sestavovat především s ohledem na počet
vzorků, který bude pro kalibraci k dispozici. V rámci projektu byla testována řada různých
vzorků. Z hlediska kalibrace se osvědčily především vzorky s dvojitou křivostí typu motýlek
pro různá natočení (0° - 110°), motýlek s dvojnásobnou a trojnásobnou tloušťkou (T2, T3),
hladký rotační tyčový vzorek (R - v této práci častěji označován jako TAH_R0), rotační
tyčové vzorky s vrubem (R15, R7, R4) a small punch. Průměrované hodnoty triaxiality a
Lodeho parametru, které je možno dosáhnout pomocí těchto vzorků zachycuje Obr. 6.1.
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Obr. 6.1 Kalibrační portfolio vzorků pro materiál 15CH2NMFA
Rozmístění kalibračních vzorků na Obr. 6.1 se může pro různé materiály lišit. Prvním
důvodem je jiná hodnota dosažené lomové deformace, která má zásadní vliv na výpočet
průměrovaných hodnot triaxiality a Lodeho parametru. Druhým důvodem může být rozdílné
místo iniciace poškození. Např. podle MKP analýzy se pro materiál 15CH2NMFA motýlek
s trojnásobnou tloušťkou T3 začal porušovat ze středu vzorku, zatímco pro materiál
08CH18N10T z povrchu vzorku.
V rámci projektu „Identifikace parametrů tvárného porušení materiálů jaderných
zařízení“ bylo vytvořeno několik optimalizačních skriptů pro kalibraci vybraných
nesvázaných modelů tvárného porušení. Tyto modely lze rozdělit do dvou skupin podle počtu
optimalizovaných parametrů. První skupinou jsou materiálové modely, které pro svůj popis
vyžadují kalibraci pouze několika parametrů. Jsou tedy vhodné zejména pro případy, kdy je k
dispozici pouze omezený počet experimentálních měření. Jedná se o modely Rice-Tracey (1
parametr), Johnson-Cook (3 parametry) a Mohr-Coulomb (3 parametry). Přesto, že je
přesnost aproximace experimentálních dat u těchto modelů omezena jednoduchým
matematickým aparátem, mohou být pro určité materiály naprosto dostačující. Druhou
skupinou jsou komplikovanější modely tvárného porušování, které již pro svou kalibraci
vyžadují optimalizaci vyššího počtu parametrů. Jedná se o modely Xue-Wierzbicki (5
parametrů) a Bai-Wierzbicki (6 parametrů). Výhodou těchto modelů je schopnost popsat
široké pole materiálů. Nevýhodou je podstatně vyšší náročnost procesu kalibrace a rostoucí
míra nejistoty nalezení optimálního nastavení modelu (globální optimum). Další nevýhodou
je vyšší počet nutných experimentálních měření a s tím spojené finanční náklady materiálové
kalibrace.
V následujícím textu je navržen postup výběru kalibračních vzorků v závislosti na
jejich plánovaném počtu. Tento postup nelze považovat za obecně platný. Pro konkrétní
materiály se může optimální rozvržení kalibračního portfolia měnit. Následující výběr vzorků
je proto nutné chápat pouze jako doporučení.
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1 VZOREK
Nesvázaný model tvárného porušení je možno chápat jako nadstavbu modelu
plastického. Fáze kalibrace porušování tedy navazuje na kalibraci plastického chování
materiálu, která je většinou založena na experimentálních měřeních hladkého rotačního
tyčového vzorku TAH_R0. Tento vzorek proto bude ve většině případů také výchozím
podkladem pro následnou kalibraci modelu porušování. V případě, že kromě hladkého
vzorku nebudou k dispozici žádná další měření, lze pro daný materiál využít model RiceTracey. Tento jednoduchý model s jediným materiálovým parametrem předpokládá závislost
lomového přetvoření pouze na triaxialitě.
2 VZORKY
U tvárných materiálů je většinou primárně předpokládána závislost na triaxialitě
napětí. Další vzorek by proto měl během zatěžování dosahovat odlišné hodnoty triaxiality
napětí. Vhodnou volbou je například rotační tyčový vzorek s vrubem R4. V případě že jsou
naměřeny 2 vzorky, lze dále zpřesňovat model Rice-Tracey, nebo použít redukovaný
materiálový model Johnson-Cook, který z procesu optimalizace vyřadí jeden z jeho tří
parametrů.
3 VZORKY
Při použití tří kalibračních vzorků již nastává kvalitativně významné zlepšení
přesnosti v popisu porušování materiálu. Pokud byly naměřeny vzorky R0 a R4, je výhodné
dále naměřit vzorek motýlek 0° (bez přípravku). Triaxialita vzorku by se měla pohybovat
právě mezi vzorky R∞ (R0) a R4. Výhoda kombinace těchto tří vzorků spočívá v možnosti
určit, míru citlivosti materiálu na Lodeho parametr. Pokud bude lomová deformace motýlka
0° výrazně nižší, než předpokládaná (předpoklad založený na předchozí kalibraci modelu
Rice-Tracey nebo redukovaného modelu Johnson-Cook) , lze předpokládat, že je materiál
citlivý na Lodeho parametr (resp. Normalizovaný Lodeho úhel). V tomto případě je výhodné
použít materiálový model Mohr-Coulomb. Pokud materiál citlivost na Lodeho parametru
nevykazuje, lze použít úplný model Johnson-Cook.
4 VZORKY
Při použití 4 vzorků lze zpřesňovat modely Mohr-Coulomb a Johnson-Cook. Jako
další experiment lze doporučit vzorek motýlek 90°. V této fázi by se měla potvrdit míra
závislosti na Lodeho parametru. Současně je již zmapována široká oblast triaxiality.
5 VZORKŮ
V tomto stupni kalibrace již lze použít materiálový model Xue-Wierzbicki, který
obsahuje 5 materiálových parametrů. Tento model předpokládá symetrickou závislost na
Lodeho parametru. Lodeho parametr doposud měřených vzorků nabýval hodnoty 1 (pro
vzorky R0, R4) a hodnoty přibližně 0 (pro vzorky motýlek 0°, motýlek 90°). Při konstantní
triaxialitě se jedná o extrémní hodnoty lomové deformace ( lomová deformace by měla být
maximální pro hodnotu Lodeho parametru 1 a minimální pro hodnotu Lodeho parametru 0).
Pro ladění modelu Xue-Wierzbicki je vhodné obohatit kalibrační portfolio o vzorek u kterého
Lodeho parametr nenabývá těchto význačných hodnot. Vhodným vzorkem je např. motýlek
70°. Přesto, že materiálový model Xue-Wierzbicki obsahuje více materiálových parametrů
než Mohr-Coulomb, neznamená to že nutně dosahuje lepších výsledků.
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6 VZORKŮ
Posledním materiálovým modelem, který byl v rámci tohoto projektu používán, je
model Bai-Wierzbicki. Na rozdíl od předchozího modelu předpokládá obecně nesymetrickou
závislost lomové deformace na Lodeho parametru. Pro ověření případné nesymetrie je proto
nezbytné testovat materiál pro záporné hodnoty Lodeho parametru. Vhodným experimentem
pro tento účel je např. small punch test. V případě, že se nesymetrie potvrdí, je vhodné využít
model Bai-Wierzbicki. Pokud je závislost lomové deformace na Lodeho parametru přibližně
symetrická, je výhodnější používat model Xue-Wierzbicky, který umožňuje flexibilnější
tvarový popis této závislosti (za předpokladu, že je symetrická). Pokud materiál nevykazuje
žádnou závislost na Lodeho úhlu, je stále nevýhodnější použít materiálový model JohnsonCook, který je pro tento případ ze všech uváděných modelů nejflexibilnější.
DOPORUČENÉ VZORKY

R∞

R4

Motýlek
0°

Motýlek
90°

Motýlek
70°

Small punch

MODELY PORUŠENÍ
Rice-Tracey
Redukovaný Johnson-Cook
Johnson-Cook
Mohr-Coulomb
Xue-Wierzbicki
Bai-Wierzbicki

Tab. 6.1 Vybrané portfolio kalibračních vzorků pro postupnou kalibraci jednotlivých
modelů.
6.2

ZPŮSOBY OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH MODELŮ

Většinu výše zmíněných materiálových modelů lze pomocí vhodné volby
kalibračního skriptu optimalizovat třemi odlišnými způsoby, které se liší svou přesností a
náročností. Seznam kalibračních skriptů uvádí Tab. 6.2.
RICE_TRACEY_PRUM.py
JOHNSON_COOK_PRUM.py
XUE_WIERZBICKI_PRUM.py
BAI_WIERZBICKI_PRUM.py
JOHNSON_COOK_PRUM_OPT.py
MOHR_COULOMB_PRUM_OPT.py
XUE_WIERZBICKI_PRUM_OPT.py
BAI_WIERZBICKI_PRUM_OPT.py
RICE_TRACEY_OPT.py
JOHNSON_COOK_OPT.py
MOHR_COULOMB_OPT.py
XUE_WIERZBICKI_OPT.py
BAI_WIERZBICKI_OPT.py

Kalibrace založená na průměrovaných hodnotách triaxiality
napětí a Lodeho parametru s částečným využitím lineární
metody nejmenších čtverců.
Kalibrace založená na průměrovaných hodnotách triaxiality
napětí a Lodeho parametru s plným využitím simplexové
optimalizace

Kalibrace založená na kumulaci poškození

Tab. 6.2 Seznam kalibračních skriptů nesvázaných modelů tvárného porušování.
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6.2.1 Kalibrační skripty založené na průměrovaných hodnotách triaxiality
a Lodeho parametru s částečným využitím lineární metody
nejmenších čtverců.
Tato skupina kalibračních skriptů je označena koncovkou „_PRUM.py“. Skripty tohoto
typu pracují s průměrovanými hodnotami triaxiality napětí a Lodeho parametru. Tento
přístup má nespornou výhodu, která spočívá především v rychlosti optimalizace a velké míře
pravděpodobnosti nalezení optimálního nastavení kalibrovaného modelu z globálního
hlediska (globální optimum). Nevýhodou je vzniklá chyba, která může být v případě velkého
rozptylu průměrovaných hodnot významná. Tuto chybu by bylo možné potlačit použitím
kalibračních vzorků, které během zatěžování vykazují relativně konstantní průběh
průměrovaných veličin. Přes tuto nevýhodu je metoda průměrování v praxi nejpoužívanější.
Velká míra pravděpodobnosti nalezení globálního optima je také zajištěna částečným
využitím metody nejmenších čtverců, která je lineární v parametrech. V případě plného
využití této metody je problematika optimalizace převedena na řešení soustavy lineárních
rovnic, která nalezení globálního optima zaručuje. V případě částečného využití této metody
(soustavou lineárních rovnic jsou řešeny pouze vybrané parametry modelu tvárného
porušení) je míra pravděpodobnosti nalezení globálního extrému závislá na počtu zbylých
(nelineárních) parametrů. Např. v modelu Bai-Wierzbicki lze s využitím této metody vyřešit
3 z celkového počtu 6-ti parametrů. Velkou nevýhodou tohoto přístupu je absence kontroly
výsledného tvaru nakalibrované fracture locus. Ta by měla být (s ohledem na publikované
práce) s triaxialitou monotónně klesající pro konstantní hodnotu Lodeho parametru, a
výsledná fracture locus v celém svém rozsahu konvexní. V některých případech (zvláště u
modelů, které obsahují více parametrů) tak díky optimálnímu proložení bodů jednotlivých
vzorků dochází k navržení nevhodného tvaru fracture locus, a použití této metodiky je tak
bez možnosti kontroly tvaru fracture locus naprosto nevhodné. Skripty jsou proto určeny
především pro možné získání prvního odhadu parametrů jednotlivých modelů.
Kalibraci lze pomocí skriptů obecně provádět pro 3 různé cílové funkce:


Kalibrace založená na proložení plochy fracture locus body lomové deformace s co
nejmenší chybou deformací v kvadrátu (metoda „EPS“).
(Tato metoda není příliš vhodná protože nezohledňuje stupeň přetvoření vůči
prodloužení vzorku – chyba v prodloužení jednotlivých vzorků tak může být velice
značná)



Kalibrace založená na proložení plochy fracture locus body lomové deformace s co
nejmenší váženou chybou deformací v kvadrátu (metoda „V_EPS“).
(jednotlivé chyby v aproximaci lomové deformace jsou váženy její převrácenou
hodnotou – tento přístup již nesouměrnost chyby v prodloužení jistým způsobem
zohledňuje. Tuto metodu použil ve své práci Bai a Wierzbicki)



Kalibrace založená na proložení plochy fracture locus body lomové deformace s co
nejmenší chybou normalizovaného prodloužení v kvadrátu (metoda „PRODL“).
(jednotlivé chyby v aproximaci lomové deformace jsou váženy s ohledem na chyby
vzniklé v prostoru normalizovaných prodloužení. Tímto způsobem lze očekávat
vyrovnané procentuální odchylky mezi skutečným kritickým (lomovým)
prodloužením a modelovaným kritickým prodloužením jednotlivých vzorků.

- 40 -

Rozdílnost cílových funkcí se silněji projeví především v případě, kdy počet naměřených
vzorků bude převyšovat počet materiálových parametrů modelu. V tom případě bude skript
nucen hledat kompromisní řešení. Pro různé cílové funkce se mohou dosažené výsledky
kalibrace v závislosti na konkrétním materiálu značně lišit. Výsledky jsou navíc ve finále
posuzovány subjektivně. Nelze proto s obecnou platností preferovat pouze jediný přístup.

6.2.2 Kalibrační skripty založené na průměrovaných hodnotách triaxiality
a Lodeho parametru s plným využitím simplexové optimalizace
Tato skupina kalibračních skriptů je označena koncovkou „_PRUM_OPT.py“. Také
skripty tohoto typu pracují s průměrovanými hodnotami triaxiality napětí a Lodeho
parametru. Kalibrace již ale ani částečně nevyužívají metodu nejmenších čtverců, která je
lineární v parametrech. Veškeré materiálové parametry jsou optimalizovány simplexovou
metodou. To nese vyšší nároky na počáteční odhad parametrů a negativně se projeví také na
míře pravděpodobnosti dosažení globálního extrému. Nespornou výhodou je však možnost
kontrolovat výsledný tvar fracture locus. Další výhodou je možnost nastavení exponentu
odchylky aproximovaných dat. Chyba tak narozdíl od předešlého případu nemusí být
vyjádřena druhou mocninou (metoda nejmenších čtverců), ale např. první mocninou
(absolutní hodnota velikosti odchylky). Tímto exponentem je tak možné do jisté míry
kontrolovat stupeň vyrovnanosti odchylek jednotlivých vzorků. Se vzrůstající mocninou by
měly skripty poskytovat vyrovnanější odchylky. Tato možnost sebou nese riziko zkreslení
modelu vlivem tzv. odlehlých dat. Může se jednat např. o kalibrační vzorky, které byly
chybně naměřené, nebo např. obsahovaly skrytý materiálový defekt. Vysoký exponent tak
přiřadí těmto vzorkům přílišnou váhu. Z tohoto důvodu nedoporučuji nastavovat tento
exponent vyšší než 4. Podobně jako v předchozí skupině skriptů lze volit z různých cílových
funkcionálů („EPS“ ; “V_EPS“; „PRODL“).

6.2.3 Kalibrační skripty založené na přímé kumulaci poškození
Poslední skupina kalibračních skriptů je označena koncovkou „_PRUM_OPT.py“. Na
rozdíl od skriptů předchozích, nepoužívá tato skupina průměrované hodnoty triaxiality ani
Lodeho parametru. Kalibrace je založená na minimalizaci celkové chyby měřené v prostoru
normalizovaných kritických prodlouženích (na základě předchozího značení se tedy jedná o
metodu „PRODL“). Kritické prodloužení jednotlivých vzorků je vypočítáno na základě
dosaženého poškození, které je kumulováno v závislosti na navržené fracture locus.
Nespornou předností této skupiny skriptů je tak odstranění nepřesností, které vznikají
průměrováním vstupních hodnot. Další výhodou je možnost kontrolovat tvar fracture locus.
Nevýhodou je vysoký stupeň nejistoty nalezení globálního optima kalibrovaného modelu.
Výsledky optimalizace jsou tak velice závislé na počátečním odhadu hledaných parametrů.
Z tohoto důvodu je tato třída skriptů určena především ke zpřesnění parametrů modelů
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navržených některou z předchozích skupin kalibračních skriptů, které byly použity v režimu
nastavení „PRODL“.
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7 VSTUPNÍ DATA, NASTAVENÍ A VÝSTUPY
KALIBRAČNÍCH SKRIPTŮ
Jednotlivé kalibrační skripty jsou si z hlediska vstupních dat, nastavení a výstupů
velice podobné. Z tohoto důvodu bude následující kapitola vztažena na všechny kalibrační
skripty, přesto že některé parametry v konkrétních případech nemusí být zastoupeny.
7.1

VSTUPNÍ MKP MODELY

Podkladem pro kalibraci jsou MKP simulace zatěžování zvolených vzorků
z kalibračního portfolia. Jednotlivé vzorky jsou modelovány s již nakalibrovaným plastickým
materiálem (viz. kapitoly 3 až 5). V rámci práce na projektu byly tyto výpočty simulovány
v programu Abaqus/Explicit, ale lze využít např. i Abaqus/Standard či jakýkoliv MKP
software. V případě rotačně symetrických tyčových vzorků lze využít axisymetrických
elementů. Ostatní vzorky je třeba modelovat pomocí objemových elementů. Doporučuji
lineární elementy s konstantní velikostí v kritické oblasti (viz. kapitola 2.2). Prodloužení
jednotlivých vzorků je vyhodnocováno z posuvu, který je odečítán ze setu s názvem
EXTENZOMETR, který odpovídá poloze hrotu reálného extenzometru. Vzorky jsou
zatěžovány vynuceným posuvem v setu označeném jako CELIST. Z tohoto setu
vyhodnocovací skript odečítá reakční sílu. Velikost posuvu by měla být zvolena dostatečně
veliká, aby výsledné prodloužení vyhodnocované na pozici extenzometru přesáhlo hodnotu
kritického prodloužení, při kterém dochází k porušení. Zvláště kalibrační skripty popisované
v kapitole 6.2.3 vyžadují průběhy potřebných veličin i po dosažení kritického prodloužení.
Optimální je tuto hodnotu překročit cca. o 30%. Velice důležité je nastavení dostatečně
vysokého počtu inkrementů, ve kterých jsou zaznamenány průběhy daných veličin.
Doporučuji 100 až 150 inkrementů. Důležité je správně stanovit místo iniciace porušení. To
lze stanovit buď na základě experimentálního pozorování, nebo na základě zkušenosti.
Většina kalibračních těles zde uváděných byly navrženy tak, aby k iniciaci docházelo ze
středu vzorku. Místo, ze kterého jsou odečítány průběhy veličin pro kalibraci je uzlový set
s názvem INICIACE. Tento set obsahuje jediný uzel. Přesto, že potřebné veličiny jsou
primárně počítány v integračních bodech elementů, je z hlediska využívání symetrie modelů
výhodnější pracovat s extrapolovanými hodnotami těchto veličin do uzlů. Pokud bude např.
použit axisymetrický model rotačního vzorku, pak pro odečtení hodnot ze středu vzorku musí
být využito extrapolovaných hodnot do uzlu, který leží přímo na ose rotace. Žádný integrační
bod se přímo na ose rotace v tomto případě nenachází. Posledním uzlovým setem je set
s názvem KRITICKE. Tento set by měl obsahovat uzly, ve kterých by potencionálně mohlo
dojít k iniciaci poškození. Jde o uzly, které se nacházejí v místě celkového porušení vzorku.
Data z tohoto setu nejsou při kalibraci využity (viz. 7.2). V případě, že pro vyhodnocování
bude použit skript popisovaný v kapitole 10 je však tento set vyžadován. Z toho důvodu je
třeba do setu přiřadit alespoň uzel ve kterém se předpokládá iniciace poškození.
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7.2

VSTUPNÍ SOUBORY

Průběhy triaxiality, Lodeho parametru, ekvivalentní plastické deformace, prodloužení a
silové odezvy jednotlivých vzorků jsou do kalibračních skriptů zadávány pomocí souborů ve
formátu (.xls). Každý soubor obsahuje následujících 5 záložek. Jednotlivé řádky spolu napříč
záložkami korespondují.


Fy_Uy – Tato záložka v prvním sloupci obsahuje průběh silové odezvy vzorku a ve
druhém sloupci obsahuje průběh prodloužení vzorku. Rozměr prodloužení musí být
totožný s kritickým prodloužením zadávaném do vstupní tabulky skriptu (viz. 7.3.1).
Je nezbytné, aby průběhy obou veličin byli kladné! Například motýlek zatěžovaný
v tlaku generoval díky volbě souřadného systému zápornou silovou odezvu.
Prodloužení bylo samozřejmě také záporné. V tomto případě je nutné uvažovat pro
generování souboru absolutní velikosti těchto veličin.



Triaxialita – V jednotlivých sloupcích jsou zaznamenány průběhy triaxiality pro
„kritické uzly“. Jedná se o potencionální uzly ve kterých může iniciovat poškození.



Lode – V jednotlivých sloupcích jsou zaznamenány průběhy Lodeho parametru pro
„kritické uzly“. Jedná se o potencionální uzly ve kterých může iniciovat poškození.



Plasticka_Deformace – V jednotlivých sloupcích jsou zaznamenány průběhy
ekvivalentní plastické deformace pro „kritické uzly“. Jedná se o potencionální uzly
ve kterých může iniciovat poškození.



Triax_Lode_PlDef – V prvním sloupci je zaznamenán průběh triaxiality, ve druhém
průběh Lodeho parametru a ve třetím ekvivalentní plastické deformace v uzlu, ve
kterém je předpokládáno místo iniciace.

Kalibrační skripty ke své funkci potřebují pouze průběh prodloužení v záložce Fy_Uy, a
průběhy triaxiality, Lodeho parametru a ekvivalentní plastické deformace v místě iniciace
(záložka: Triax_Lode_PlDef ). Data v ostatních záložkách, které se vztahují na kritické uzly
jsou pozůstatkem pokusů kalibrovat porušení bez přesné znalosti místa iniciace porušení.
Přesto, že vytvořené algoritmy toto skutečně umožňovali, nejistota nalezení globálního
optima byla v tomto případě již příliš veliká. Pro praktické aplikace se proto tento přístup z
hlediska náročnosti kalibrace příliš neosvědčil. Přesto lze tato data využít k případnému
nakopírování vybraných průběhů (sloupce spolu korespondují) do záložky Triax_Lode_PlDef
. Tímto způsobem lze jednoduše změnit místo iniciace bez nutnosti nové simulace či nového
generování souboru.
Soubory v požadovaném formátu lze z Abaqusu jednoduše vygenerovat pomocí
skriptu, který je popisován v kapitole 10.
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7.3

NASTAVENÍ PARAMETRŮ KALIBRAČNÍCH SKRIPTŮ

V tomto odstavci bude popsán význam a doporučené nastavení veškerých vstupních
dat a parametrů, se kterými je možné se v kalibračních skriptech setkat. Tyto parametry se
vždy nacházejí v prvním oddíle skriptu.

7.3.1 Vstupní tabulka kalibračních vzorků
Pomocí vstupní tabulky kalibračních vzorků (Obr. 7.1 - vlevo) je definován seznam
vzorků, které se budou účastnit procesu kalibrace. Je nutné zachovat správné uzávorkování.
Jednotlivá data jsou oddělena čárkou. První sloupec obsahuje název kalibračních vzorků.
Tento název musí až na koncovku (.xls) odpovídat vstupním souborům, které obsahují
informace o průběhu daných veličin během zatěžování (soubory jsou vygenerovány na
základě MKP simulace). Názvy je nutno vložit do uvozovek. Počet vzorků není omezen.
Druhý sloupec obsahuje kritická prodloužení při porušení jednotlivých vzorků v [mm]. Tato
hodnota bývá standardně získávána porovnáním plastické odezvy simulovaného vzorku a
experimentálního měření. Místo kde dochází k výraznému odklonu od plastické odezvy
(výrazný pokles v zatížení) lze označit za kritické prodloužení. Na Obr. 7.1 – vpravo je tímto
způsobem stanoveno kritické prodloužení vzorku motýlek 45°. Vstupní soubor tohoto vzorku
je v tabulce označen jako PRIPRAVEK_45. Kritické prodloužení vzorku bylo v tomto
případě vyhodnoceno jako 1.352 mm. Tato hodnota je poté uvedena k příslušnému vzorku do
vstupní tabulky (viz. Obr. 7.1 – vlevo).

Obr. 7.1 Vlevo - Vstupní tabulka kalibračních vzorků, Vpravo – Určení kritického
prodloužení (‘PRIPRAVEK_45‘)
Ve třetím sloupci je možné přiřadit jednotlivým vzorkům váhu, která vyjadřuje jeho
důležitost v procesu kalibrace. Standardně by měla být přiřazena hodnota 1.0 . Při nastavení
hodnoty 0.0 bude vzorek z procesu kalibrace zcela vypuštěn. Touto hodnotou lze např.
korigovat nerovnoměrnost rozvržení vzorků v kalibračním portfoliu. Z Obr. 6.1 je zřejmé, že
vzorek motýl 30° je obklopen množstvím dalších vzorků. Díky četnosti vzorků je dosažená
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přesnost kalibrace v této oblasti upřednostňována na úkor např. small punch testu. Tomuto
efektu lze zabránit přiřazením vzorku small punch větší váhu (např. 3.0). Odlišnou váhou je
také možné zohlednit spolehlivost experimentálních dat. V případě velkého experimentálního
rozptylu dat je stanovená hodnota kritického prodloužení zatížena velkou mírou nejistoty.
Z tohoto důvodu by měla být danému vzorku přiřazena menší váha. Dalším důvodem může
být např. předem známá oblast napjatosti, při které bude materiálový model používán.
V takovém případě lze nastavit větší váhu vzorku, který dané napjatosti nejvíce odpovídá atd.

7.3.2

Nastavení kalibrace

Obr. 7.2 Parametry pro nastavení kalibrace
EXPONENT - Tímto parametrem je možné kontrolovat stupeň vyrovnanosti odchylek
jednotlivých vzorků. Se vzrůstající mocninou by měly skripty poskytovat vyrovnanější
odchylky. Tato možnost sebou nese riziko zkreslení modelu vlivem tzv. odlehlých dat. Může
se jednat např. o kalibrační vzorky, které byly chybně naměřené, nebo např. obsahovaly
skrytý materiálový defekt. Vysoký exponent tak přiřadí těmto vzorkům přílišnou váhu.
Z tohoto důvodu nedoporučuji nastavovat tento exponent vyšší než 4. Nastavením hodnoty 1
se vyhodnocuje absolutní hodnota odchylky. Nastavením hodnoty 2 se vyhodnocuje kvadrát
odchylky (metoda nejmenších čtverců).
KONTROLA_PLOCHY - Výsledný tvar fracture locus by měl být (s ohledem na publikované
práce) s triaxialitou monotónně klesající pro konstantní hodnotu Lodeho parametru, a v
celém svém rozsahu konvexní. V některých případech (zvláště u modelů, které obsahují více
parametrů) tak díky optimálnímu proložení bodů jednotlivých vzorků dochází k navržení
nevhodného tvaru fracture locus. Tento parametr nabývá logické hodnoty ‘ANO‘ v případě,
že je řízení aktivní, a logické ‘NE‘ , v případě že řízení není vyžadováno. Problematika je
ilustrována na Obr. 7.3 , kdy je pro totožné nastavení kalibračního skriptu dosaženo různých
výsledků v závislosti na použití tohoto parametru.
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Obr. 7.3 Příklad výsledku kalibrace bez kontroly fracture locus (vlevo),
s kontrolou (vpravo).
ZPUSOB – Tímto parametrem lze nastavit různé cílové funkce na základě kterých kalibrace
proběhne. Parametr může nabývat tří hodnot: (‘DEF‘ , ‘V_DEF‘ , ‘PRODL‘). Při nastavení
jiné hodnoty skript hlásí chybu. Problematika je vysvětlena v odstavci 6.2.1.
ODHAD – Jedná se o počáteční odhady parametrů jednotlivých modelů tvárného porušení.
Počet hodnot je závislý na konkrétní použitém modelu. Postupy pro nastavení těchto
parametrů jsou pro jednotlivé modely popsány v kapitole 8.
ZJEDNODUS_MODEL – V případě materiálového modelu tvárného porušení Johnson-Cook
bylo z důvodu možnosti kalibrace založené na dvou vzorcích vytvořena modifikace modelu,
která z procesu kalibrace vyloučí jeden z jeho tří parametrů. Parametr, který posunuje
exponenciální závislost na triaxialitě o konstantní hodnotu lomové deformace je v tomto
případě uvažován jako nulový. V podstatě se tak jedná o rozšíření modelu Rice-Tracey o
jeden parametr. Vyloučit tento parametr je možné nastavením proměnné
ZJEDNODUS_MODEL na logickou hodnotu ‘ANO‘.

Obr. 7.4 Parametr pro nastavení použití zjednodušeného modelu Johnson-Cook
MAX_n – V případě materiálového modelu tvárného porušení Xue-Wierzbicki je vhodné
omezit maximální hodnotu exponentu, která ovlivňuje velikost gradientu fracture locus
v extrémních hodnotách –1 a 1 závislosti na Lodeho parametru. Na Obr. 7.6-vlevo je
znázorněn výsledek kalibrace bez jakéhokoliv omezení tohoto parametru. Přesto, že
kalibrační skript dosáhl nižší hodnoty cílové funkce, je tento výsledek z praktického hlediska
nepoužitelný. Při použití kalibračního skriptu, který využívá metodu průměrování Lodeho
parametru, bude kalibrace zatížená značnou chybou vlivem obrovských gradientů v krajních
oblastech (-1 a 1). Rotační tyčové vzorky tak v tomto případě ztrácí jakoukoliv vypovídající
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hodnotu. Druhým problémem je značná chyba, která vznikne vlivem diskretizace plochy
v těchto oblastech. Další obtíže mohou vzniknout vlivem regularizace vstupních dat
v Abaqusu. Na Obr. 7.6-vpravo byl exponent omezen hodnotou 2.5. Doporučuji nastavení
tohoto parametru na hodnotu 3.0 .

Obr. 7.5 Parametr pro nastavení maximální hodnoty exponentu v modelu Xue-Wierzbicki

Obr. 7.6 Výsledek kalibrace modelu Xue-Wierzbicki bez omezení exponentu (vlevo),
s omezením exponentu MAX_n=2.5 (vpravo)

7.3.3 Nastavení vygenerované závislosti

Obr. 7.7 Parametry pro nastavení vygenerované závislosti
TRIAX_MAX, TRIAX_MIN – výsledná plocha (fracture locus) je pro Abaqus vygenerována
ve formě tabulky. Rozsah dat pro Lodeho parametr je generován automaticky v rozmezí od
–1 do 1. Rozsah triaxiality je specifikován pomocí minimální a maximální hodnoty. Rozsah
by měl být volen s ohledem na předpokládané hodnoty, které se mohou v simulaci objevit.
Rozsah by neměl být volen zbytečně veliký. V případě, že je aktivována kontrola plochy (viz.
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7.3.2), pak nastavený rozsah triaxiality může přímo ovlivnit hodnoty nakalibrovaných
parametrů.
TRIAX_POCET, LODE_POCET – Nastavení počtu interpolačních bodů pro jednotlivé
proměnné. V případě závislosti fracture locus pouze na triaxialitě a Lodeho parametru je
celkový počet interpolačních bodů (počet řádků tabulky) dán součinem těchto dvou hodnot.
Příklady extrémních nastavení těchto hodnot znázorňuje Obr. 7.8. Doporučená hodnota
těchto parametrů je 20 (Obr. 7.3). Je třeba podotknout, že funkce je během kalibrace
definována analyticky. Chyba vzniklá následnou diskretizací proto nemá na proces kalibrace
žádný vliv. Z obrázků je také patrné, že pro hraniční hodnoty Lodeho parametru, kde jsou
očekávány veliké gradienty je síť automaticky zahuštěna.

Obr. 7.8 Extrémní příklady nastavení počtu interpolačních bodů
EPS_MAX – Parametrem se nastavuje maximální povolená lomová deformace , která se ve
fracture locus může objevit. Nakalibrovaná plocha je touto hodnotou oříznuta (Obr. 7.9).
Tato problematika souvisí s regularizací dat. Závislosti popisující triaxialitu mají většinou
exponenciální tvar. Pro malé hodnoty triaxiality již funkce může nabývat obrovských
gradientů což vede k problémům s regularizací vstupních dat a ztrátě přesnosti modelu. Tento
parametr by proto opět neměl být volen zbytečně vysoký. Nastavením tohoto parametru je
dále výsledná MKP simulace na straně bezpečnosti.

Obr. 7.9 Příklad fracture locus omezený hodnotou lomové deformace 3.5 .
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7.4

VÝSTUPNÍ DATA KALIBRAČNÍCH SKRIPTŮ

Po zadání vstupních dat a spuštění kalibračního skriptu je průběžně vypisována
hodnota cílové funkce. Tato hodnota udává procentuální chybu vztaženou na jeden vzorek.
Na základě této hodnoty lze porovnávat výsledky mezi jednotlivými modely. Mezi sebou
lze porovnávat pouze cílové funkce stejného typu. Lze tak např. porovnat výsledek
kalibrace skriptů XUE_WIERZBICKI_PRUM.py a MOHR_COULOMB_PRUM_OPT.py za
předpokladu, že byly oba spuštěny se stejnou cílovou funkcí (např. V_EPS). Na konci
výpisu jsou vypsány nakalibrované parametry modelu. Po kalibraci jsou vždy vykresleny 3
grafy. První graf znázorňuje průměrované hodnoty triaxiality a Lodeho parametru
jednotlivých vzorků (Obr. 2.1-vlevo). Na základě tohoto obrázku si tak lze udělat
představu o sestaveném portfoliu. V ideálním případě by vzorky v prostoru triaxiality a
Lodeho parametru měly rovnoměrně pokrývat co největší rozsah. Druhý graf znázorňuje
výslednou fracture locus nakalibrovaného materiálového modelu (Obr. 7.10-vpravo).
Pomocí myši lze graf v prostoru libovolně natáčet. Rozmezí grafu jsou stanovena
automaticky v závislosti na kalibračním portfoliu vzorků. Experimentálně zjištěné lomové
deformace jednotlivých vzorků jsou vykresleny červenými body. Mezi fracture locus a
jednotlivými body je pomocí černé úsečky znázorněn rozdíl mezi experimentálně zjištěnou
a modelem navrženou lomovou deformací. Na základě této úsečky tak lze odhadnout
chybu jednotlivých vzorků (chybu v prostoru deformací – nikoliv normalizovaných
prodloužení). Ve spojení s předchozím grafem lze přímo identifikovat problémové vzorky.
Např. velké chyby evidentně dosahuje vzorek v dolním levém rohu grafu. Ve spojení
s předchozím grafem je pak patrné, že se jedná o vzorek small punch. V případě
kalibračních skriptů materiálového modelu Bai-Wierzbicki v těchto grafech nevystupuje
Lodeho parametr, ale normalizovaný Lodeho úhel, pomocí kterého je tento model
definován. Díky tomu je také rozvržení kalibračních vzorků na Obr. 2.1-vlevo mírně
odlišné. Posledním vykresleným grafem je znázorněna plocha fracture Locus tak, jak je ve
formě tabulky vkládána do Abaqusu (Obr. 7.11-vlevo). Na rozdíl od předchozích grafů, je
v tomto případě fracture locus vždy vykreslena v závislosti na Lodeho parametru, se
kterým Abaqus pracuje. Na tomto grafu tak lze zkontrolovat navržené parametry, které
ovlivňují rozsah triaxiality, maximální lomovou deformaci a hustotu sítě. V případě
modelů závislých pouze na triaxialitě (Rice-Tracey a Johnson-Cook) je místo tohoto grafu
vygenerována pouze dvourozměrná varianta (Obr. 7.11-vpravo). Vzhledem k tomu, že
abaqus tyto modely přímo podporuje (oba se dají parametricky zadat pomocí modelu
Johnson-Cook), není třeba parametry, které definují rozsahy triaxiality a hustotu
interpolačních bodů vůbec definovat.
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Obr. 7.10 Graf portfolia kalibračních vzorků (vlevo), Výsledná fracture locus znázorňující
chybu jednotlivých vzorků.

Obr. 7.11 Výsledná fracture locus znázorňující vstupní data pro Abaqus (vlevo),
Znázornění modelů Rice-Tracey (Johnson-Cook) ve 2D variantě (vpravo)
Kromě parametrů, které jsou vždy uvedeny na konci výpisu, kalibrační skript
generuje textový soubor, na základě kterého lze model tvárného porušení nakopírovat
přímo do (.inp) souboru programu Abaqus. V souboru je automaticky nastavena hodnota
lomové energie, která řídí fázi postupné degradace elementů. Hodnota této energie je
defaultně nastavena na malou hodnotu (0.1). Tímto způsobem se vliv této fáze porušování
minimalizuje. Výhodou je značně nižší závislost na jemnosti použité MKP sítě. V případě
modelu Johnson-Cook jsou některé parametry, které nebyli kalibrovány (parametry, které
ovlivňují závislost modelu na rychlosti deformace a teplotě) nastaveny na takovou
hodnotu, aby model nebyl na tyto veličiny citlivý.
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8 PŘÍKLAD KALIBRACE TVÁRNÉHO PORUŠENÍ
MATERIÁLU 08Ch18N10T
V následujících kapitolách bude demonstrována kalibrace nesvázaných modelů
tvárného porušení na materiálech, které byly testovány v rámci tohoto projektu.
Předpokladem úspěšné kalibrace je s dostatečnou přesností nakalibrovaný plastický model
(viz. kapitola 2). Jednotlivé modely budou kalibrovány podle postupu uvedeným v kapitole
6.1 . Aby byla úspěšnost kalibrace jednotlivých modelů názorná, budou ve vygenerovaných
grafech ponechány všechny vzorky, které byly v rámci projektu naměřeny. Aktuální vzorky,
které byly v dané fázi pro kalibraci použity, budou modře zakroužkovány. Ostatní vzorky
budou s procesu kalibrace vyřazeny pomocí nastavení jejich váhy na hodnotu 0.0 (viz.
kapitola 7.3.1). Materiálové modely budou přednostně kalibrovány pomocí cílové funkce
PRODL, která se snaží minimalizovat chybu mezi vypočítaným a experimentálně změřeným
kritickým prodloužením jednotlivých vzorků (viz. kapitola 6.2.1).

8.1

RICE-TRACEY (1 VZOREK)

Předpokládejme naměřenou sérii hladkých tyčových vzorků (doporučuji vždy alespoň
dvě měření – v případě velkého rozptylu doporučuji provést ještě třetí). Následně je třeba
nasimulovat zatěžování tohoto vzorku pomocí MKP analízy s použitím nakalibrovaného
plastického modelu. V tomto případě lze využít axisymetrických elementů. Důležité je
vzorek zatížit posuvem tak, aby prodloužení na extenzometru překročilo experimentálně
stanovené kritické prodloužení (např. o 30%). Kritické prodloužení tohoto vzorku bylo
s ohledem na MKP simulaci plastického materiálu stanoveno na hodnotu 20.33 (viz. Obr.
8.1).

Obr. 8.1 Stanovení kritického prodloužení hladkého tyčového vzorku
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Z výsledného (.odb) modelu byl pomocí skriptu, který je popisován v kapitole 10,
vygenerován soubor TAH_R0.xls , který obsahuje všechny potřebné průběhy jednotlivých
veličin. V případě, že je používán jiný MKP software, nebo tento skript není dostupný, je
nutné vstupní soubor vytvořit ručně podle požadavků uvedených v kapitole 7.2.
Vzhledem k jedinému použitému typu vzorku lze pro kalibraci porušení použít
materiálový model Rice-Tracey. Protože v tomto případě se jedná o model s jediným
parametrem, lze popsat porušování jediného naměřeného vzorku naprosto přesně. V prvním
kroku kalibrace byl použit optimalizační skript RICE_TRACEY_PRUM.py s ohledem na větší
jistotu nalezení globálního optima. Výsledek kalibrace byl použit jako počáteční odhad
parametru pro skript RICE_TRACEY_OPT.py. Výsledek kalibrace zachycuje Obr. 8.2.
Z grafů je patrné, že použitý hladký vzorek je aproximován naprosto přesně. Chyba ostatních
vzorků (která ale v tuto chvíli ve skutečnosti není známa, protože nejsou experimentálně
naměřeny) je ale naprosto zásadní. Přesto již tento model může poměrně dobře aproximovat
porušování některých materiálů.

Obr. 8.2 Výsledek kalibrace modelu Rice-Tracey s použitím jediného kalibračního vzorku
(modře zakroužkován)

8.2

REDUKOVANÝ JOHNSON-COOK (2 VZORKY)

Jako druhý je podle navrženého postupu v kapitole 6.1 naměřen rotační tyčový vzorek
s vrubem R4. Po zahrnutí tohoto vzorku do kalibračního portfolia je možné zpřesňovat
předchozí model Rice-Tracey, nebo kalibrovat zjednodušený model Johnson-Cook. Jako
v předchozím případě bylo stanoveno kritické prodloužení vzorku, provedena MKP simulace
a vygenerován soubor s průběhem potřebných veličin. V prvním kroku kalibrace byl použit
optimalizační skript JOHNSON_COOK_PRUM_OPT.py s ohledem na větší jistotu nalezení
globálního optima. Výsledek kalibrace byl použit jako počáteční odhad parametru pro skript
JOHNSON_COOK_OPT.py. Protože jsou k dispozici pouze dva různé vzorky, je třeba použít
redukovaný model Johnson-Cook (nastaven přepínač ZJEDNODUS_MODEL='ANO').
Výsledek kalibrace zachycuje Obr. 8.3.
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Obr. 8.3 Výsledek kalibrace redukovaného modelu Johnson-Cook s použitím dvou
kalibračních vzorků (modře zakroužkovány)

8.3

MOHR-COULOMB, JOHNSON-COOK (3 VZORKY)

Jako třetí je podle navrženého postupu v kapitole 6.1 naměřen vzorek motýlek
v základní pozici natočení 0° měřeného bez přípravku. Po zahrnutí tohoto vzorku do
kalibračního portfolia je možné použít kompletní model Johnson-Cook v případě slabé
závislosti na Lodeho parametru, nebo model Mohr-Coulomb v případě silné závislosti na
Lodeho parametru. Jako v předchozím případě bylo stanoveno kritické prodloužení vzorku,
provedena MKP simulace a vygenerován soubor s průběhem potřebných veličin. Z Obr. 8.5vlevo je patrné, že nový vzorek se porušuje při výrazně nižší hodnotě lomové deformace
přesto, že hodnota triaxiality tohoto vzorku leží mezi oběma tyčovými vzorky. Je tedy patrné,
že testovaný materiál je zřejmě silně závislý na Lodeho parametru a materiálový model
Johnson-Cook je pro tento materiál nevhodný. V tomto případě je proto vhodné použít
materiálový model Mohr-Coulomb . V prvním kroku kalibrace byl použit optimalizační
skript MOHR_COULOMB_PRUM_OPT.py s ohledem na větší jistotu nalezení globálního
optima. Nastavení kalibračního skriptu zachycuje Obr. 8.4. Materiálový model MohrCoulomb, který je používaný v této práci je definován pomocí plastické křivky materiálu ve
tvaru plastického modelu Johnson-Cook (parametry A, B, n). Tyto parametry lze nalézt např.
pomocí postupu uvedeného v kapitole 5. Nejdůležitějším z těchto parametrů je exponent n.
Přes tuto provázanost s plastickým modelem Johnson-Cook se stále jedná pouze o
fenomenologický model tvárného porušování a z tohoto hlediska tak lze pro simulaci
plastického chování v MKP modelu použít i jinak definovanou plasticitu (kapitola 3).
V modelu tvárného porušení Mohr-Coulomb je již třeba věnovat zvýšenou pozornost
počátečnímu odhadu kalibrovaných parametrů modelu (vektor ODHAD). Doporučuji pro
počáteční odhad volit první parametr 0.0, druhý parametr řádově totožný s parametrem B
plastického modelu a třetí parametr 1.0 .
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Obr. 8.4 Nastavení kalibračního skriptu MOHR_COULOMB_PRUM_OPT.py

Obr. 8.5 Vlevo - Výsledek kalibrace modelu Johnson-Cook s použitím tří kalibračních vzorků
(modře zakroužkovány). Vpravo – Výsledek kalibrace modelu Mohr-Coulomb pro tři vzorky.
Ve druhém kroku byly nakalibrované parametry opět doladěny skriptem založeným na
kumulaci porušování (MOHR_COULOMB_OPT.py). Výsledek zachycuje Obr. 8.5-vpravo.
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8.4

MOHR-COULOMB (4 VZORKY)

Dalším navrženým vzorkem je motýlek natočený do konfigurace 90°. V této fázi
kalibrace lze pro tento materiál pouze zpřesňovat materiálový model Mohr-Coulomb
(Johnson-Cook se ukázal nevhodný a pro modely Xue-Wierzbicki a Bai-Wierzbicki stále
není naměřen dostatečný počet vzorků). Kalibrace byla provedena stejným postupem, který
byl popsán v předchozích kapitolách. Výsledek kalibrace zachycuje Obr. 8.6-vlevo. Z grafu
je patrné, že model již nedokázal popsat všechny 4 kalibrované vzorky absolutně přesně
(řádově výraznější chyba v kritické deformaci je patrná u hladkého tyčového vzorku
TAH_R0). To je způsobené cílovou funkcí, která je v tomto případě zaměřena na
normalizovaná prodloužení (PRODL – viz. kapitola 6.2.1), nikoliv na kritické deformace.
Dosažená kritická normalizovaná prodloužení jsou uvedena v konečném výpisu kalibračního
skriptu (Obr. 8.7). Z výpisu je patrné, že chyba v normalizovaných prodlouženích je
rovnoměrně rozprostřena mezi všechny vzorky a činí cca. 1%. Model tvárného porušení
Mohr-Coulomb je podobně jako model Bai-Wierzbicki definován pomocí normalizovaného
Lodeho úhlu  . Proto je graf portfolia kalibračních vzorků a graf znázorňující chybu
jednotlivých vzorků (Obr. 8.6-vlevo) vynesen v prostoru normalizovaného Lodeho úhlu  .
Program Abaqus naopak pracuje s Lodeho parametrem . Proto je výsledný graf, který
znázorňuje model porušení ve tvaru v jakém bude zadán do Abaqusu (Obr. 8.6-vpravo),
vykreslen v prostoru Lodeho parametru .
Z Obr. 8.6-vlevo je dále patrné, že tento model, který byl založen na kalibraci pouze
čtyř vzorků již dostatečně přesně popisuje porušování téměř všech potencionálních vzorků
kalibračního portfolia.

Obr. 8.6 Vlevo - Výsledek kalibrace modelu Mohr-Coulomb s použitím čtyř kalibračních
vzorků (modře zakroužkovány). Vpravo – Výsledná fracture locus modelu Mohr-Coulomb
v Abaqusu
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Obr. 8.7 Závěrečný výpis kalibrace optimalizačního skriptu MOHR_COULOMB_OPT.py
8.5

XUE-WIERZBICKI, MOHR-COULOMB (5 VZORKŮ)

Jako pátý je podle navrženého postupu v kapitole 6.1 naměřen vzorek motýlek
v pozici natočení 70°. Po zahrnutí tohoto vzorku do kalibračního portfolia již je možné použít
materiálový model Xue-Wierzbicki. Odhady parametrů pro tento materiálový model lze
nejlépe získat s použitím redukovaného modelu Johnson-Cook (viz. kapitola 8.2). První dvě
hodnoty tvoří parametry redukovaného Johnson-Cookova modelu d2 a d3, které byli získány
kalibrací vzorků s hodnotou Lodeho parametru 1. V našem případě se jedná o vzorky
TAH_R0 a TAH_R4. Tuto situaci ilustruje Obr. 8.3. Další dva parametry lze odhadnout
stejným způsobem, ale pro vzorky s hodnotou Lodeho parametru blízkou 0. V našem případě
se jedná o vzorky MOTYL_0 a PRIPRAVEK_90 (tedy Motýlek 90°). Poslední parametr je
vhodné ponechat roven 2.0.

Obr. 8.8 Odhad parametrů modelu Xue-Wierzbicki
Na tomto příkladě bude dále demonstrován rozdíl výsledků kalibrace založené na
vážených kritických deformacích V_DEF (Obr. 8.9-vlevo) a normalizovaném kritickém
prodloužení PRODL (Obr. 8.9-vpravo). Při pohledu na obrázky je patrné, že menší chyby
aproximace kritických deformací je dosaženo metodou V_DEF. Při porovnání
normalizovaného kritického prodloužení dosahuje lepších výsledků metoda PRODL (viz.
hodnoty v rámečku na Obr. 8.9). Maximální chyba normalizovaného prodloužení metody
PRODL dosahuje 8%, zatímco v případě metody V_DEF je to 14%. Tyto hodnoty ale
bohužel nelze pokládat za zcela spolehlivé, protože jejich platnost je podmíněna hned
několika předpoklady. Prvním předpokladem je, že poškození pro daný model porušení bude
na vzorku skutečně iniciovat v místě, ze kterého byly vypočítány průběhy potřebných veličin.
Druhým předpokladem je, že k výraznému poklesu silové odezvy, na základě které bylo
kritické prodloužení identifikováno, dojde brzy po porušení materiálu v místě iniciace.
Dalším předpokladem je malá chyba způsobená převedením spojité plochy fracture locus do
interpolačních bodů pomocí kterých je zadávána do MKP programu ve formě tabulky atd.
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Z tohoto důvodu nelze upřednostňovat pouze metodu kalibrace založenou na cílové funkci
typu PRODL. O kvalitě kalibrace je možné rozhodnout až na základě kompletní MKP
simulace.
V této fázi kalibrace lze dále zpřesňovat materiálový model Mohr-Coulomb.
Výsledky kalibrace tohoto modelu zachycuje Obr. 8.10. Na základě konečné hodnoty cílové
funkce lze úspěšnost popisu porušování u modelů Mohr-Coulomb a Xue-Wierzbicki
porovnat. V případě použití cílové funkce V_DEF dosahuje Xue-Wierzbicki průměrné chyby
8,06% a Mohr-Coulomb 6,82%. V případě použití cílové funkce PRODL dosahuje XueWierzbicki průměrné chyby 4,51% a Mohr-Coulomb 4,32%. V obou případech dosahuje
materiálový model Mohr-Coulomb lepších výsledků.

Obr. 8.9 Vlevo - Výsledek kalibrace modelu Xue-Wierzbicki v režimu V_DEF, Vpravo –
Výsledek kalibrace modelu Xue-Wierzbicki v režimu PRODL.

Obr. 8.10 Vlevo - Výsledek kalibrace modelu Mohr-Coulomb v režimu V_DEF, Vpravo –
Výsledek kalibrace modelu Mohr-Coulomb v režimu PRODL.
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8.6

BAI-WIERZBICKI, XUE-WIERZBICKI, MOHR-COULOMB (6 VZORKŮ)

Šestým naměřeným vzorkem je podle doporučeného postupu v kapitole 6.1 small
punch. Tento vzorek při poškozování dosahuje záporného Lodeho parametru. Lze tak pomocí
něj a předchozích vzorků určit, jely pro popis porušování daného materiálu zapotřebí
nesymetrické fracture locus. Z Obr. 8.11-vlevo je patrné, že materiáloví model XueWierzbicki není schopen pomocí symetrické fracture locus s dostatečnou přesností
aproximovat všech 6 vzorků. Dobré shody naopak stále dosahuje model Mohr-Coulomb
(Obr. 8.11-vpravo).

Obr. 8.11 Vlevo - Výsledek kalibrace modelu Xue-Wierzbicki s použitím šesti kalibračních
vzorků (modře zakroužkovány) metodou PRODL. Vpravo – Výsledek kalibrace modelu MohrCoulomb s použitím šesti kalibračních vzorků (modře zakroužkovány) metodou PRODL.
Posledním modelem tvárného porušování, který byl v rámci tohoto projektu testován
je model Bai-Wierzbicki. Počáteční odhad parametrů tohoto modelu lze jako v předchozím
případě stanovit s pomocí redukovaného modelu Johnson-Cook. První dvě hodnoty tvoří
parametry redukovaného Johnson-Cookova modelu d2 a d3, které byli získány kalibrací
vzorků s hodnotou Lodeho parametru 1. V našem případě se jedná o vzorky TAH_R0 a
TAH_R4. Tuto situaci ilustruje Obr. 8.3. Další dva parametry lze odhadnout stejným
způsobem, ale pro vzorky s hodnotou Lodeho parametru blízkou 0. V našem případě se jedná
o vzorky MOTYL_0 a PRIPRAVEK_90 (tedy Motýlek 90°). Poslední dva parametry je
vhodné nastavit stejně jako první dva (viz. Obr. 8.12).

Obr. 8.12 Počáteční odhad parametrů modelu Bai-Wierzbicky
Výhoda tohoto modelu spočívá v jeho veliké variabilitě výsledné fracture locus, která
je na rozdíl od modelu Xue-Wierzbicky obecně nesymetrická. Nevýhodou je veliký počet

- 59 -

parametrů, které je třeba kalibrovat. V tomto případě odpovídá počet parametrů modelu počtu
naměřených vzorků. Požadované body jednotlivých vzorků je v tomto případě plochou
modelu proložit naprosto přesně. Za tímto účelem byl použit kalibrační skript
BAI_WIERZBICKI_PRUM_OPT.py s deaktivovanou funkcí kontroly plochy a v režimu
cílové funkce DEF. Výsledek kalibrace zachycuje Obr. 8.13-vlevo. Model skutečně dokázal
aproximovat požadované body naprosto přesně, ale výsledek je nepoužitelný z důvodu zcela
nesmyslného tvaru fracture locus. Aby byl výsledek použitelný, byla aktivována funkce
kontroly plochy (viz. kapitola 7.3.2). Model s aktivovanou kontrolou plochy již není schopen
aproximovat všechny vzorky naprosto přesně, ale výsledná fracture locus má standardní
použitelný tvar (Obr. 8.13-vpravo). Na tomto případě lze názorně ilustrovat skryté nebezpečí
takto složitých modelů s velkým počtem parametrů. Pokud bude některý z kalibračních
vzorků založen na chybném experimentálním podkladě (chyba v měření, skrytý defekt
v materiálu, atd.), pak tento model i pro takto vysoký počet vzorků může být ve skutečnosti
nakalibrován zcela chybně, přesto že se výsledky kalibrace zdají být velmi dobré.
Výsledek kalibrace modelu Bai-Wierzbicki zaměřené na normalizovaná prodloužení
(režim PRODL) znázorňuje Obr. 8.14. Podobným způsobem lze zahrnout veškeré kalibrační
vzorky uvedené v kapitole 6.1, nebo lze navrhnout zcela nové vzorky vhodné pro kalibraci.
S rostoucím počtem vzorků důvěryhodnost nakalibrovaného modelu tvárného porušení roste.

Obr. 8.13 Výsledek kalibrace modelu Bai-Wierzbicki s použitím šesti kalibračních vzorků
(modře zakroužkovány) metodou DEF bez použití kontroly plochy (vlevo) a s použitím
kontroly plochy (vpravo).
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Obr. 8.14 Výsledek kalibrace modelu Bai-Wierzbicki s použitím šesti kalibračních vzorků
(modře zakroužkovány) metodou DEF
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9 PŘÍKLAD KALIBRACE TVÁRNÉHO PORUŠENÍ
MATERIÁLU 15CH2NMFA
V této kapitole budou na materiál 15CH2NMFA aplikovány stejné postupy jako
v případě předchozí kapitoly. Z tohoto důvodu budou prezentovány pouze vybrané výsledky
kalibrace s případnými komentáři.


REDUKOVANÝ JOHNSON-COOK (2 VZORKY)
-použité vzorky : TAH_R0, TAH_R4

Obr. 9.1 Výsledek kalibrace redukovaného modelu Johnson-Cook s použitím dvou
kalibračních vzorků


JOHNSON-COOK, MOHR-COULOMB (3 VZORKY)
-použité vzorky : TAH_R0, TAH_R4, Motýlek 0°
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Obr. 9.2 Výsledek kalibrace modelu Johnson-Cook (vlevo) a Mohr-Coulomb (vpravo)
s použitím tří kalibračních vzorků
Z Obr. 9.2 je patrné, že kritická deformace vzorku motýlek 0° není výrazně nižší, než kritická
deformace zbylých vzorků. To napovídá, že materiál je pravděpodobně méně citlivý na
Lodeho parametr. Pro tento konkrétní materiál tedy model Mohr-Coulomb zřejmě nebude
příliš vhodný (Obr. 9.2-vpravo). Podstatně lepších výsledků lze v této fázi dosáhnout
modelem Johnson-Cook (Obr. 9.2-vlevo).


JOHNSON-COOK, BAI-WIERZBICKI (6 VZORKŮ)
-použité vzorky : TAH_R0, TAH_R4, Motýlek 0°, Motýlek 90°, Motýlek 70°, small punch

Obr. 9.3 Výsledek kalibrace modelu Johnson-Cook (vlevo) a Bai-Wierzbicki (vpravo)
s použitím šesti kalibračních vzorků
Na Obr. 9.4 je znázorněn nakalibrovaný model Johnson-Cook a Bai-Wierzbicki. Další
vzorky potvrdily slabou závislost na Lodeho parametru (normalizovaného Lodeho úhlu). O
něco lepších výsledků bylo dosaženo modelem Bai-Wierzbicki.

BAI-WIERZBICKI (KOMPLETNÍ PORTFOLIO)
-použité vzorky : Kompletní portfolio kalibračních vzorků
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Obr. 9.4 Výsledek kalibrace modelu Bai-Wierzbicki (vlevo) a Johnson-Cook (vpravo)
s použitím kompletního portfolia kalibračních vzorků
Na Obr. 9.4-vlevo je znázorněn materiálový model Bai-Wierzbicki nakalibrovaný na
základě kompletního portfolia kalibračních vzorků. Finální tvar modelu je zcela nezávislý na
Lodeho parametru (normalizovaném Lodeho úhlu). Totožného výsledku by bylo možno
dosáhnout také pomocí modelu Xue-Wierzbicki. Daný materiál je nejvýhodnější popsat
pomocí modelu Johnson-Cook (Obr. 9.4-vpravo) , který je v programu Abaqus definovaný
analyticky.
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10 SKRIPT PRO VYHODNOCENI MKP
SYMULACE
Kalibrační skripty tvárného porušování vyžadují soubory, které obsahují průběhy
potřebných veličin jednotlivých vzorků (viz. kapitola 7.2). Tyto soubory je možné sestavit
ručně, nebo je lze vygenerovat pomocí skriptu, který lze spustit v programu Abaqus. Aby
tento skript fungoval, je třeba nakopírovat knihovnu xlwt do složky, ve které Abaqus
shromažďuje potřebné knihovny pro python (např.: Abaqus_6.12\6.12-1\code\python\lib).
MKP model na který lze skript aplikovat musí splňovat požadavky popsané v kapitole 7.1 .
V prvním oddílu je třeba definovat jméno souboru s výsledkem výpočtu. Toto jméno
se zapíše do uvozovek bez koncovky (.odb). Dále je třeba definovat parametr, kterým je
násobena reakční síla vzorku. Tento parametr je závislý na použité symetrii modelu. Pokud
bude např. díky symetrii modelována pouze polovina vzorku (polovina nosného průřezu),
pak bude tento parametr nabývat hodnoty 2.0 . Druhý parametr podobným způsobem
upravuje hodnoty posuvů. Důležité je, aby hodnoty prodloužení ve výstupních souborech
byly definovány vždy kladně. V některých případech je proto třeba nastavit tento parametr
záporně. Na Obr. 10.1 je uveden příklad vstupního nastavení skriptu, pomocí kterého je
vyhodnocen výpočet na hladkém rotačním tyčovém vzorku TAH_R0. Vzorek je modelován
pomocí axisymetrických prvků. PAR_SILY je proto nastaven na hodnotu 1.0 . Díky symetrii
je dále modelována pouze polovina vzorku. PAR_POSUV je proto nastaven na hodnotu 2.0 .

Obr. 10.1 Příklad nastavení skriptu pro vyhodnocení hladkého rotačního tyčového
vzorku
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11 PŘÍLOHA (ZDROJOVÉ KÓDY
KALIBRAČNÍCH SKRIPTŮ)


RICE_TRACEY_PRUM.py

#########################################################################################
#ODDIL_1
#########################################################################################
# SEZNAM KALIBRACNICH VZORKU A JEJICH PRODLOUZENI PRI LOMU [mm]
#
VZORKY
PRODLOUZENI[mm]
VAHA
VZORKY=[[ 'jmeno_vzorku' , prodlouzeni , vaha ],
[…]]
#--------------------------------------------------------------------#NASTAVENI KALIBRACE
ZPUSOB='PRODL'

# KALIBROVAT NA KRITICKOU DEFORMACI: 'DEF'
# KALIBROVAT NA VAZENOU KRITICKOU DEFORMACI: 'V_DEF'
# KALIBROVAT NA POMERNE KRITICKE PRODLOUZENI: 'PRODL'

#########################################################################################
#ODDIL_2
#########################################################################################
# IMPORT KNIHOVEN
import xlrd
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy as sp
from scipy.optimize import fmin
from matplotlib import cm
import mpl_toolkits.mplot3d.axes3d as axes3d
from scipy import interpolate
import matplotlib.font_manager
import sys
#-----------------------------------------------------------------#PREDDEFINOVANI POLI PROMENNYCH
TRIAX=[0]*len(VZORKY)
LODE_PARAM=[0]*len(VZORKY)
DEF=[0]*len(VZORKY)
PRODL=[0]*len(VZORKY)
TRIAX_PRUM=[0]*len(VZORKY)
LODE_PARAM_PRUM=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT_MOD=[0]*len(VZORKY)
VAZ_POC=0.0
if(ZPUSOB!='DEF' and ZPUSOB!='V_DEF' and ZPUSOB!='PRODL'):
print "Chybne definovany zpusob kalibrace. Zadejte 'DEF' , 'V_DEF', nebo 'PRODL' "
sys.exit()
#-----------------------------------------------------------------#NACTENI VSTUPNICH DAT
for V in range(len(VZORKY)):
VSTUP=xlrd.open_workbook(VZORKY[V][0]+'.xls')
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Fy_Uy')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
PRODL[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
PRODL[V][i]=DATA[i][1]
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Triax_Lode_PlDef')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
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TRIAX[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
TRIAX[V][i]=DATA[i][0]
LODE_PARAM[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
LODE_PARAM[V][i]=DATA[i][1]
DEF[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
DEF[V][i]=DATA[i][2]

#########################################################################################
#ODDIL_3
#########################################################################################
#VYPOCET PRUMEROVANYCH TRIAXIALIT A NORMALIZOVANEHO LODEHO UHLU
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
TRIAX_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(LODE_PARAM[V][i]+LODE_PARAM[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
LODE_PARAM_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
INTERP=interpolate.interp1d(PRODL[V],DEF[V])
DEF_KRIT[V]=INTERP(VZORKY[V][1])
VAZ_POC=VAZ_POC+VZORKY[V][2]
if(ZPUSOB=='PRODL'):
VZORKY[V][2]=VZORKY[V][2]/((DEF_KRIT[V]-INTERP(VZORKY[V][1]*0.99))/0.01)
if(ZPUSOB=='V_DEF'):
VZORKY[V][2]=VZORKY[V][2]/DEF_KRIT[V]
#########################################################################################
#ODDIL_4
#########################################################################################
#CILOVA FUNKCE
f1=[0]*len(DEF_KRIT)
Y=[0]*len(DEF_KRIT)
for V in range(len(DEF_KRIT)):
f1[V]=sp.exp(-3/2.0*TRIAX_PRUM[V])*VZORKY[V][2]
Y[V]=DEF_KRIT[V]*VZORKY[V][2]
Y=sp.mat(Y).transpose()
A=sp.mat([f1]).transpose()
DD=A.I*Y
CRT=[float(DD[0])]
SS=0
for V in range(len(VZORKY)):
F=CRT*sp.exp(-3/2.0*TRIAX_PRUM[V])
SS=SS+((F-DEF_KRIT[V])*VZORKY[V][2])**2
SS=100.0*((SS/VAZ_POC)**0.5)

#########################################################################################
#ODDIL_5
#########################################################################################
#VYPSANI VYSLEDKU
print "OPTIMALIZOVANY PARAMETR MODELU RICE-TRACEY: "
print('CRT='+repr(CRT[0]))
#########################################################################################
#ODDIL_6
#########################################################################################
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#VYKRESLENI PORTFOLIA VZORKU
tr_min=min(TRIAX_PRUM)-0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))-0.1
tr_max=max(TRIAX_PRUM)+0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))+0.1
MARKER=['o','s','D','^','+','v','*','>','<','x','1','2','3','4']
plt.figure('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU')
for V in range(len(VZORKY)):
plt.plot(TRIAX_PRUM[V], LODE_PARAM_PRUM[V],marker=MARKER[V/7],markersize=8,label=VZORKY[V][0])
Pismo = matplotlib.font_manager.FontProperties(size=9)
plt.legend(loc=2,prop=Pismo)
plt.axis([tr_min,tr_max,-1.1,1.1])
plt.title('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU',fontsize=12)
plt.xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
plt.ylabel(r'$\xi$',fontsize=20,rotation=0)
#########################################################################################
#ODDIL_7
#########################################################################################
#VYKRESLENI ZAVISLOSTI RICE-TRACEY
#3D GRAF
triax1 = sp.linspace(tr_min, tr_max, 20)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, 20)
lode_param=sp.sin(sp.pi/2.0*lode)
triax, lode = sp.meshgrid(triax1, lode)
triax, lode_param = sp.meshgrid(triax1, lode_param)
locus=CRT[0]*sp.exp((-3/2.0)*triax)+0*lode_param
ax=plt.figure('RICE-TRACEY (LODEHO PARAMETR)').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('RICE-TRACEY (LODEHO PARAMETR)',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.plot_surface(triax, lode_param, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.15,linewidth=0.1)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PARAM_PRUM, DEF_KRIT,color='red',s=30,marker='o')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')
#---------------------------------------------------------------for V in range(len(VZORKY)):
DEF_KRIT_MOD[V]=CRT[0]*sp.exp((-3/2.0)*TRIAX_PRUM[V])
ax.plot3D([TRIAX_PRUM[V],TRIAX_PRUM[V]] , [LODE_PARAM_PRUM[V],LODE_PARAM_PRUM[V]] , \
[DEF_KRIT_MOD[V],DEF_KRIT[V]],linewidth=1.5, color='black', linestyle='-')
ax.set_zlim3d(0.0, 1.5*max(DEF_KRIT))
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')
#------------------------------------------------------#2D GRAF
plt.figure('RICE-TRACEY')
triax_2D=sp.linspace(tr_min, tr_max, 50)
locus_2D=CRT*sp.exp(-3/2.0*triax_2D)
plt.plot(TRIAX_PRUM, DEF_KRIT, 'or')
plt.plot(0, 0, 'w')
plt.plot(triax_2D, locus_2D, 'k')
plt.xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
plt.ylabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
plt.title('RICE-TRACEY')
#ZAPIS MODELU RICE-TRACEY DO VYSLEDNEHO SOUBORU
soubor=open('RICE-TRACEY_PRUM.txt', 'w')
soubor.write('*Damage Initiation, criterion=JOHNSON COOK'+'\n')
soubor.write('0., '+repr(CRT[0])+', 1.5, 0., 0.,10000., 5000., 0.'+'\n')
soubor.write('**'+'\n')
soubor.write('*Damage Evolution, type=ENERGY'+'\n')
soubor.write(' 0.1,')
soubor.close()
#-------------------------------------------------------------------------------------plt.show()
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RICE_TRACEY_OPT.py

#########################################################################################
#ODDIL_1
#########################################################################################
# SEZNAM KALIBRACNICH VZORKU A JEJICH PRODLOUZENI PRI LOMU [mm]
#
VZORKY
PRODLOUZENI[mm]
VAHA
VZORKY=[[ 'jmeno_vzorku' , prodlouzeni , vaha ],
[…]]
#NASTAVENI KALIBRACE
EXPONENT=2.0
# VAHA SUMACE
ODHAD=[3.0]
# ODHAD PARAMETRU MODELU RICE-TRACEY
#########################################################################################
#ODDIL_2
#########################################################################################
# IMPORT KNIHOVEN
import xlrd
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy as sp
from scipy.optimize import fmin
from matplotlib import cm
import mpl_toolkits.mplot3d.axes3d as axes3d
from scipy import interpolate
import matplotlib.font_manager
#-----------------------------------------------------------------#PREDDEFINOVANI POLI PROMENNYCH
TRIAX=[0]*len(VZORKY)
LODE_PARAM=[0]*len(VZORKY)
DEF=[0]*len(VZORKY)
PRODL=[0]*len(VZORKY)
TRIAX_PRUM=[0]*len(VZORKY)
LODE_PARAM_PRUM=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT_MOD=[0]*len(VZORKY)
CHYBA=[0]*len(VZORKY)
VAZ_POC=0.0
#-----------------------------------------------------------------#NACTENI VSTUPNICH DAT
for V in range(len(VZORKY)):
VSTUP=xlrd.open_workbook(VZORKY[V][0]+'.xls')
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Fy_Uy')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
PRODL[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
PRODL[V][i]=DATA[i][1]
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Triax_Lode_PlDef')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
TRIAX[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
TRIAX[V][i]=DATA[i][0]
LODE_PARAM[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
LODE_PARAM[V][i]=DATA[i][1]
DEF[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
DEF[V][i]=DATA[i][2]

#########################################################################################
#ODDIL_3
#########################################################################################
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#VYPOCET PRUMEROVANYCH TRIAXIALIT A NORMALIZOVANEHO LODEHO UHLU
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
TRIAX_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(LODE_PARAM[V][i]+LODE_PARAM[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
LODE_PARAM_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
INTERP=interpolate.interp1d(PRODL[V],DEF[V])
DEF_KRIT[V]=INTERP(VZORKY[V][1])
VAZ_POC=VAZ_POC+VZORKY[V][2]
#########################################################################################
#ODDIL_4
#########################################################################################
#CILOVA FUNKCE
def C_Funkce(CRT):
SS=0.0
for V in range(len(VZORKY)):
PORUSENI=0
PRODLOUZENI=0.0
i=1
while( PORUSENI<1.0 and i<len(DEF[V]) ):
TT=0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])
F=CRT*sp.exp((-3/2.0)*TT)
PORUSENI=PORUSENI+(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])/F
i=i+1
i=i-1
PRODLOUZENI=PRODL[V][i]
if (PORUSENI<1.0):
PRODLOUZENI=PRODLOUZENI+(1.0-PORUSENI)*F*(PRODL[V][-1]-PRODL[V][-2])/(DEF[V][-1]-DEF[V][-2])
CHYBA[V]=(PRODLOUZENI-VZORKY[V][1])/VZORKY[V][1]
SS=SS+(abs(CHYBA[V])*VZORKY[V][2])**EXPONENT
SS=100.0*((SS/VAZ_POC)**(1/EXPONENT))
if(CRT<0):
SS=10.0*SS
print SS
return SS

#########################################################################################
#ODDIL_5
#########################################################################################
#OPTIMALIZACE
CRT=fmin(C_Funkce, ODHAD, maxfun=1e10 )
print "OPTIMALIZOVANE PARAMETRY MODELU RICE-TRACEY: "
print('CRT='+repr(CRT[0]))
#########################################################################################
#ODDIL_6
#########################################################################################
#VYKRESLENI PORTFOLIA VZORKU
tr_min=min(TRIAX_PRUM)-0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))-0.1
tr_max=max(TRIAX_PRUM)+0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))+0.1
MARKER=['o','s','D','^','+','v','*','>','<','x','1','2','3','4']
plt.figure('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU')
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for V in range(len(VZORKY)):
plt.plot(TRIAX_PRUM[V], LODE_PARAM_PRUM[V],marker=MARKER[V/7],markersize=8,label=VZORKY[V][0])
Pismo = matplotlib.font_manager.FontProperties(size=9)
plt.legend(loc=2,prop=Pismo)
plt.axis([tr_min,tr_max,-1.1,1.1])
plt.title('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU',fontsize=12)
plt.xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
plt.ylabel(r'$\xi$',fontsize=20,rotation=0)
#########################################################################################
#ODDIL_7
#########################################################################################
#VYKRESLENI ZAVISLOSTI RICE-TRACEY
#3D GRAF
triax1 = sp.linspace(tr_min, tr_max, 20)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, 20)
lode_param=sp.sin(sp.pi/2.0*lode)
triax, lode = sp.meshgrid(triax1, lode)
triax, lode_param = sp.meshgrid(triax1, lode_param)
locus=CRT*sp.exp(-(3/2.0)*triax)+0*lode_param
ax=plt.figure('RICE-TRACEY (LODEHO PARAMETR)').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('RICE-TRACEY (LODEHO PARAMETR)',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.plot_surface(triax, lode_param, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.15,linewidth=0.1)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PARAM_PRUM, DEF_KRIT,color='red',s=30,marker='o')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')
#---------------------------------------------------------------for V in range(len(VZORKY)):
DEF_KRIT_MOD[V]=CRT[0]*sp.exp(-(3/2.0)*TRIAX_PRUM[V])
ax.plot3D([TRIAX_PRUM[V],TRIAX_PRUM[V]] , [LODE_PARAM_PRUM[V],LODE_PARAM_PRUM[V]] , \
[DEF_KRIT_MOD[V],DEF_KRIT[V]],linewidth=1.5, color='black', linestyle='-')
ax.set_zlim3d(0.0, 1.5*max(DEF_KRIT))
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')
#------------------------------------------------------#2D GRAF
plt.figure('RICE-TRACEY')
triax_2D=sp.linspace(tr_min, tr_max, 50)
locus_2D=CRT*sp.exp(-(3/2.0)*triax_2D)
plt.plot(TRIAX_PRUM, DEF_KRIT, 'or')
plt.plot(0, 0, 'w')
plt.plot(triax_2D, locus_2D, 'k')
plt.xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
plt.ylabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
plt.title('RICE-TRACEY')
#ZAPIS MODELU RICE-TRACEY DO VYSLEDNEHO SOUBORU
soubor=open('RICE-TRACEY_OPT.txt', 'w')
soubor.write('*Damage Initiation, criterion=JOHNSON COOK'+'\n')
soubor.write('0., '+repr(CRT[0])+', 1.5, 0., 0.,10000., 5000., 0.'+'\n')
soubor.write('**'+'\n')
soubor.write('*Damage Evolution, type=ENERGY'+'\n')
soubor.write(' 0.1,')
soubor.close()
#-------------------------------------------------------print "-----------------------------------------------------------"
print " VYPOCTENE KRITICKE PRODLOUZENI [%]"
for V in range(len(VZORKY)):
print(VZORKY[V][0]+': '+repr( int(100+round(100.0*CHYBA[V])))+' %')
plt.show()
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#########################################################################################
#ODDIL_1
#########################################################################################
# SEZNAM KALIBRACNICH VZORKU A JEJICH PRODLOUZENI PRI LOMU [mm]
#
VZORKY
PRODLOUZENI[mm]
VAHA
VZORKY=[[ 'jmeno_vzorku' , prodlouzeni , vaha ],
[…]]
#--------------------------------------------------------------------#NASTAVENI KALIBRACE
ZPUSOB='DEF'
# KALIBROVAT NA KRITICKOU DEFORMACI: 'DEF'
# KALIBROVAT NA VAZENOU KRITICKOU DEFORMACI: 'V_DEF'
# KALIBROVAT NA POMERNE KRITICKE PRODLOUZENI: 'PRODL'
ODHAD=[1.0]

# ODHAD EXPONENTU MODELU JOHNSON-COOK

#########################################################################################
#ODDIL_2
#########################################################################################
# IMPORT KNIHOVEN
import xlrd
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy as sp
from scipy.optimize import fmin
from matplotlib import cm
import mpl_toolkits.mplot3d.axes3d as axes3d
from scipy import interpolate
import matplotlib.font_manager
import sys
#-----------------------------------------------------------------#PREDDEFINOVANI POLI PROMENNYCH
TRIAX=[0]*len(VZORKY)
LODE_PARAM=[0]*len(VZORKY)
DEF=[0]*len(VZORKY)
PRODL=[0]*len(VZORKY)
TRIAX_PRUM=[0]*len(VZORKY)
LODE_PARAM_PRUM=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT_MOD=[0]*len(VZORKY)
VAZ_POC=0.0
if(ZPUSOB!='DEF' and ZPUSOB!='V_DEF' and ZPUSOB!='PRODL'):
print "Chybne definovany zpusob kalibrace. Zadejte 'DEF' , 'V_DEF', nebo 'PRODL' "
sys.exit()
#-----------------------------------------------------------------#NACTENI VSTUPNICH DAT
for V in range(len(VZORKY)):
VSTUP=xlrd.open_workbook(VZORKY[V][0]+'.xls')
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Fy_Uy')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
PRODL[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
PRODL[V][i]=DATA[i][1]
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Triax_Lode_PlDef')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
TRIAX[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
TRIAX[V][i]=DATA[i][0]
LODE_PARAM[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
LODE_PARAM[V][i]=DATA[i][1]
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DEF[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
DEF[V][i]=DATA[i][2]
#########################################################################################
#ODDIL_3
#########################################################################################
#VYPOCET PRUMEROVANYCH TRIAXIALIT A NORMALIZOVANEHO LODEHO UHLU
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
TRIAX_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(LODE_PARAM[V][i]+LODE_PARAM[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
LODE_PARAM_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
INTERP=interpolate.interp1d(PRODL[V],DEF[V])
DEF_KRIT[V]=INTERP(VZORKY[V][1])
VAZ_POC=VAZ_POC+VZORKY[V][2]
if(ZPUSOB=='PRODL'):
VZORKY[V][2]=VZORKY[V][2]/((DEF_KRIT[V]-INTERP(VZORKY[V][1]*0.99))/0.01)
if(ZPUSOB=='V_DEF'):
VZORKY[V][2]=VZORKY[V][2]/DEF_KRIT[V]
#########################################################################################
#ODDIL_4
#########################################################################################
#CILOVA FUNKCE
D=[0,0,0]
def C_Funkce(C):
global D
f1=[0]*len(DEF_KRIT)
f2=[0]*len(DEF_KRIT)
Y=[0]*len(DEF_KRIT)
for V in range(len(DEF_KRIT)):
f1[V]=1.0*VZORKY[V][2]
f2[V]=sp.exp(-C*sp.array(TRIAX_PRUM[V]))*VZORKY[V][2]
Y[V]=DEF_KRIT[V]*VZORKY[V][2]
Y=sp.mat(Y).transpose()
A=sp.mat([f1,f2]).transpose()
DD=A.I*Y
D=[float(DD[0]), float(DD[1]), float(C)]
SS=0
for V in range(len(VZORKY)):
F=D[0]+D[1]*sp.exp(-D[2]*TRIAX_PRUM[V])
SS=SS+((F-DEF_KRIT[V])*VZORKY[V][2])**2
SS=100.0*((SS/VAZ_POC)**0.5)
if(D[2]<0):
SS=10.0*SS
print SS
return SS
#########################################################################################
#ODDIL_5
#########################################################################################
#OPTIMALIZACE
fmin(C_Funkce, ODHAD, maxfun=1e10 )
print "OPTIMALIZOVANE MODELU JOHNSON-COOK: "
print('d1='+repr(D[0]))
print('d2='+repr(D[1]))
print('d3='+repr(D[2]))
#########################################################################################
#ODDIL_6
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#########################################################################################
#VYKRESLENI PORTFOLIA VZORKU
tr_min=min(TRIAX_PRUM)-0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
tr_max=max(TRIAX_PRUM)+0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
MARKER=['o','s','D','^','+','v','*','>','<','x','1','2','3','4']
plt.figure('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU')
for V in range(len(VZORKY)):
plt.plot(TRIAX_PRUM[V], LODE_PARAM_PRUM[V],marker=MARKER[V/7],markersize=8,label=VZORKY[V][0])
Pismo = matplotlib.font_manager.FontProperties(size=9)
plt.legend(loc=2,prop=Pismo)
plt.axis([tr_min,tr_max,-1.1,1.1])
plt.title('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU',fontsize=12)
plt.xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
plt.ylabel(r'$\xi$',fontsize=20,rotation=0)
#########################################################################################
#ODDIL_7
#########################################################################################
#VYKRESLENI ZAVISLOSTI JOHNSON-COOK
#3D GRAF
triax1 = sp.linspace(tr_min, tr_max, 20)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, 20)
lode_param=sp.sin(sp.pi/2.0*lode)
triax, lode = sp.meshgrid(triax1, lode)
triax, lode_param = sp.meshgrid(triax1, lode_param)
locus=D[0]+D[1]*sp.exp(-D[2]*triax)+0*lode_param
ax=plt.figure('JOHNSON-COOK (LODEHO PARAMETR)').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('JOHNSON-COOK (LODEHO PARAMETR)',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.plot_surface(triax, lode_param, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.15,linewidth=0.1)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PARAM_PRUM, DEF_KRIT,color='red',s=30,marker='o')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')
#---------------------------------------------------------------for V in range(len(VZORKY)):
DEF_KRIT_MOD[V]=D[0]+D[1]*sp.exp(-D[2]*TRIAX_PRUM[V])
ax.plot3D([TRIAX_PRUM[V],TRIAX_PRUM[V]] , [LODE_PARAM_PRUM[V],LODE_PARAM_PRUM[V]] , \
[DEF_KRIT_MOD[V],DEF_KRIT[V]],linewidth=1.5, color='black', linestyle='-')
ax.set_zlim3d(0.0, 1.5*max(DEF_KRIT))
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')
#------------------------------------------------------#2D GRAF
plt.figure('JOHNSON-COOK')
triax_2D=sp.linspace(tr_min, tr_max, 50)
locus_2D=D[0]+D[1]*sp.exp(-D[2]*triax_2D)
plt.plot(TRIAX_PRUM, DEF_KRIT, 'or')
plt.plot(0, 0, 'w')
plt.plot(triax_2D, locus_2D, 'k')
plt.xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
plt.ylabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
plt.title('JOHNSON-COOK')
#ZAPIS MODELU JOHNSON-COOK DO VYSLEDNEHO SOUBORU
soubor=open('JOHNSON-COOK_PRUM.txt', 'w')
soubor.write('*Damage Initiation, criterion=JOHNSON COOK'+'\n')
soubor.write(repr(D[0])+', '+repr(D[1])+', '+repr(D[2])+', 0., 0.,10000., 5000., 0.'+'\n')
soubor.write('**'+'\n')
soubor.write('*Damage Evolution, type=ENERGY'+'\n')
soubor.write(' 0.1,')
soubor.close()
#----------------------------------------------------------plt.show()
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#########################################################################################
#ODDIL_1
#########################################################################################
# SEZNAM KALIBRACNICH VZORKU A JEJICH PRODLOUZENI PRI LOMU [mm]
#
VZORKY
PRODLOUZENI[mm]
VAHA
VZORKY=[[ 'jmeno_vzorku' , prodlouzeni , vaha ],
[…]]
#--------------------------------------------------------------------#NASTAVENI KALIBRACE
EXPONENT=2.0
# VAHA SUMACE
ZPUSOB='DEF'

# KALIBROVAT NA KRITICKOU DEFORMACI: 'DEF'
# KALIBROVAT NA VAZENOU KRITICKOU DEFORMACI: 'V_DEF'
# KALIBROVAT NA POMERNE KRITICKE PRODLOUZENI: 'PRODL'

ZJEDNODUS_MODEL='ANO'
# ZJEDNODUSENY MODEL - JSOU KALIBROVANY POUZE 2 PARAMETRY
#('ANO' / 'NE')
D=ODHAD=[0.0, 1.0, 0.5]
# ODHAD EXPONENTU MODELU JOHNSON-COOK
#########################################################################################
#ODDIL_2
#########################################################################################
# IMPORT KNIHOVEN
import xlrd
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy as sp
from scipy.optimize import fmin
from matplotlib import cm
import mpl_toolkits.mplot3d.axes3d as axes3d
from scipy import interpolate
import matplotlib.font_manager
import sys
#-----------------------------------------------------------------#PREDDEFINOVANI POLI PROMENNYCH
TRIAX=[0]*len(VZORKY)
LODE_PARAM=[0]*len(VZORKY)
DEF=[0]*len(VZORKY)
PRODL=[0]*len(VZORKY)
TRIAX_PRUM=[0]*len(VZORKY)
LODE_PARAM_PRUM=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT_MOD=[0]*len(VZORKY)
VAZ_POC=0.0
if(ZPUSOB!='DEF' and ZPUSOB!='V_DEF' and ZPUSOB!='PRODL'):
print "Chybne definovany zpusob kalibrace. Zadejte 'DEF' , 'V_DEF', nebo 'PRODL' "
sys.exit()
#-----------------------------------------------------------------#NACTENI VSTUPNICH DAT
for V in range(len(VZORKY)):
VSTUP=xlrd.open_workbook(VZORKY[V][0]+'.xls')
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Fy_Uy')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
PRODL[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
PRODL[V][i]=DATA[i][1]
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Triax_Lode_PlDef')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
TRIAX[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
TRIAX[V][i]=DATA[i][0]
LODE_PARAM[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
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for i in range(LIST1.nrows):
LODE_PARAM[V][i]=DATA[i][1]
DEF[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
DEF[V][i]=DATA[i][2]
#########################################################################################
#ODDIL_3
#########################################################################################
#VYPOCET PRUMEROVANYCH TRIAXIALIT A NORMALIZOVANEHO LODEHO UHLU
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
TRIAX_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(LODE_PARAM[V][i]+LODE_PARAM[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
LODE_PARAM_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
INTERP=interpolate.interp1d(PRODL[V],DEF[V])
DEF_KRIT[V]=INTERP(VZORKY[V][1])
VAZ_POC=VAZ_POC+VZORKY[V][2]
if(ZPUSOB=='PRODL'):
VZORKY[V][2]=VZORKY[V][2]/((DEF_KRIT[V]-INTERP(VZORKY[V][1]*0.99))/0.01)
if(ZPUSOB=='V_DEF'):
VZORKY[V][2]=VZORKY[V][2]/DEF_KRIT[V]
#########################################################################################
#ODDIL_4
#########################################################################################
#CILOVA FUNKCE
def C_Funkce(D):
SS=0
for V in range(len(VZORKY)):
F=D[0]+D[1]*sp.exp(-D[2]*TRIAX_PRUM[V])
CHYBA=(F-DEF_KRIT[V])
SS=SS+(abs(CHYBA)*VZORKY[V][2])**EXPONENT
SS=100.0*((SS/VAZ_POC)**(1/EXPONENT))
if(D[0]<0 or D[1]<0 or D[2]<0):
SS=10.0*SS
print SS
return SS
#----------------------------------------------------------#CILOVA FUNKCE
def C_Funkce2(D):
SS=0
for V in range(len(VZORKY)):
F=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_PRUM[V])
CHYBA=(F-DEF_KRIT[V])
SS=SS+(abs(CHYBA)*VZORKY[V][2])**EXPONENT
SS=100.0*((SS/VAZ_POC)**(1/EXPONENT))
if(D[0]<0 or D[1]<0):
SS=10.0*SS
print SS
return SS
#########################################################################################
#ODDIL_5
#########################################################################################
#OPTIMALIZACE
if (ZJEDNODUS_MODEL=='ANO'):
D[1:3]=fmin(C_Funkce2, ODHAD[1:3], maxfun=1e10 )
D[0]=0
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else:
D=fmin(C_Funkce, ODHAD, maxfun=1e10 )
print "OPTIMALIZOVANE MODELU JOHNSON-COOK: "
print('d1='+repr(D[0]))
print('d2='+repr(D[1]))
print('d3='+repr(D[2]))
#########################################################################################
#ODDIL_6
#########################################################################################
#VYKRESLENI PORTFOLIA VZORKU
tr_min=min(TRIAX_PRUM)-0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
tr_max=max(TRIAX_PRUM)+0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
MARKER=['o','s','D','^','+','v','*','>','<','x','1','2','3','4']
plt.figure('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU')
for V in range(len(VZORKY)):
plt.plot(TRIAX_PRUM[V], LODE_PARAM_PRUM[V],marker=MARKER[V/7],markersize=8,label=VZORKY[V][0])
Pismo = matplotlib.font_manager.FontProperties(size=9)
plt.legend(loc=2,prop=Pismo)
plt.axis([tr_min,tr_max,-1.1,1.1])
plt.title('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU',fontsize=12)
plt.xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
plt.ylabel(r'$\xi$',fontsize=20,rotation=0)
#########################################################################################
#ODDIL_7
#########################################################################################
#VYKRESLENI ZAVISLOSTI JOHNSON-COOK
#3 GRAF
triax1 = sp.linspace(tr_min, tr_max, 20)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, 20)
lode_param=sp.sin(sp.pi/2.0*lode)
triax, lode = sp.meshgrid(triax1, lode)
triax, lode_param = sp.meshgrid(triax1, lode_param)
locus=D[0]+D[1]*sp.exp(-D[2]*triax)+0*lode_param
ax=plt.figure('JOHNSON-COOK (LODEHO PARAMETR)').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('JOHNSON-COOK (LODEHO PARAMETR)',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.plot_surface(triax, lode_param, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.15,linewidth=0.1)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PARAM_PRUM, DEF_KRIT,color='red',s=30,marker='o')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')
#---------------------------------------------------------------for V in range(len(VZORKY)):
DEF_KRIT_MOD[V]=D[0]+D[1]*sp.exp(-D[2]*TRIAX_PRUM[V])
ax.plot3D([TRIAX_PRUM[V],TRIAX_PRUM[V]] , [LODE_PARAM_PRUM[V],LODE_PARAM_PRUM[V]] , \
[DEF_KRIT_MOD[V],DEF_KRIT[V]],linewidth=1.5, color='black', linestyle='-')
ax.set_zlim3d(0.0, 1.5*max(DEF_KRIT))ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')
#------------------------------------------------------#2D GRAF
plt.figure('JOHNSON-COOK')
triax_2D=sp.linspace(tr_min, tr_max, 50)
locus_2D=D[0]+D[1]*sp.exp(-D[2]*triax_2D)
plt.plot(TRIAX_PRUM, DEF_KRIT, 'or')
plt.plot(0, 0, 'w')
plt.plot(triax_2D, locus_2D, 'k')
plt.xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
plt.ylabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
plt.title('JOHNSON-COOK')
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#ZAPIS MODELU JOHNSON-COOK DO VYSLEDNEHO SOUBORU
soubor=open('JOHNSON-COOK_PRUM_OPT.txt', 'w')
soubor.write('*Damage Initiation, criterion=JOHNSON COOK'+'\n')
soubor.write(repr(D[0])+', '+repr(D[1])+', '+repr(D[2])+', 0., 0.,10000., 5000., 0.'+'\n')
soubor.write('**'+'\n')
soubor.write('*Damage Evolution, type=ENERGY'+'\n')
soubor.write(' 0.1,')
soubor.close()
#----------------------------------------------------------plt.show()
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#########################################################################################
#ODDIL_1
#########################################################################################
# SEZNAM KALIBRACNICH VZORKU A JEJICH PRODLOUZENI PRI LOMU [mm]
#
VZORKY
PRODLOUZENI[mm]
VAHA
VZORKY=[[ 'jmeno_vzorku' , prodlouzeni , vaha ],
[…]]
#--------------------------------------------------------------------#NASTAVENI KALIBRACE
EXPONENT=2.0
# VAHA SUMACE
ZJEDNODUS_MODEL='NE'
# ZJEDNODUSENY MODEL - JSOU KALIBROVANY POUZE 2 PARAMETRY
#('ANO' / 'NE')
D=ODHAD=[0.0, 2.5, 1.2]
# ODHAD EXPONENTU MODELU JOHNSON-COOK
#########################################################################################
#ODDIL_2
#########################################################################################
# IMPORT KNIHOVEN
import xlrd
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy as sp
from scipy.optimize import fmin
from matplotlib import cm
import mpl_toolkits.mplot3d.axes3d as axes3d
from scipy import interpolate
import matplotlib.font_manager
#-----------------------------------------------------------------#PREDDEFINOVANI POLI PROMENNYCH
TRIAX=[0]*len(VZORKY)
LODE_PARAM=[0]*len(VZORKY)
DEF=[0]*len(VZORKY)
PRODL=[0]*len(VZORKY)
TRIAX_PRUM=[0]*len(VZORKY)
LODE_PARAM_PRUM=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT_MOD=[0]*len(VZORKY)
CHYBA=[0]*len(VZORKY)
VAZ_POC=0.0
#-----------------------------------------------------------------#NACTENI VSTUPNICH DAT
for V in range(len(VZORKY)):
VSTUP=xlrd.open_workbook(VZORKY[V][0]+'.xls')
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Fy_Uy')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
PRODL[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
PRODL[V][i]=DATA[i][1]
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Triax_Lode_PlDef')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
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TRIAX[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
TRIAX[V][i]=DATA[i][0]
LODE_PARAM[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
LODE_PARAM[V][i]=DATA[i][1]
DEF[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
DEF[V][i]=DATA[i][2]

#########################################################################################
#ODDIL_3
#########################################################################################
#VYPOCET PRUMEROVANYCH TRIAXIALIT A NORMALIZOVANEHO LODEHO UHLU
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
TRIAX_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(LODE_PARAM[V][i]+LODE_PARAM[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
LODE_PARAM_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
INTERP=interpolate.interp1d(PRODL[V],DEF[V])
DEF_KRIT[V]=INTERP(VZORKY[V][1])
VAZ_POC=VAZ_POC+VZORKY[V][2]
#########################################################################################
#ODDIL_4
#########################################################################################
#CILOVA FUNKCE
def C_Funkce(D):
SS=0.0
for V in range(len(VZORKY)):
PORUSENI=0
PRODLOUZENI=0.0
i=1
while( PORUSENI<1.0 and i<len(DEF[V]) ):
TT=0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])
F=D[0]+D[1]*sp.exp(-D[2]*TT)
PORUSENI=PORUSENI+(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])/F
i=i+1
i=i-1
PRODLOUZENI=PRODL[V][i]
if (PORUSENI<1.0):
PRODLOUZENI=PRODLOUZENI+(1.0-PORUSENI)*F*(PRODL[V][-1]-PRODL[V][-2])/(DEF[V][-1]-DEF[V][-2])
CHYBA[V]=(PRODLOUZENI-VZORKY[V][1])/VZORKY[V][1]
SS=SS+(abs(CHYBA[V])*VZORKY[V][2])**EXPONENT
SS=100.0*((SS/VAZ_POC)**(1/EXPONENT))
if(D[0]<0 or D[1]<0 or D[2]<0):
SS=10.0*SS
print SS
return SS
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------#CILOVA FUNKCE
def C_Funkce2(D):
SS=0.0
for V in range(len(VZORKY)):
PORUSENI=0
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PRODLOUZENI=0.0
i=1
while( PORUSENI<1.0 and i<len(DEF[V]) ):
TT=0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])
F=D[0]*sp.exp(-D[1]*TT)
PORUSENI=PORUSENI+(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])/F
i=i+1
i=i-1
PRODLOUZENI=PRODL[V][i]
if (PORUSENI<1.0):
PRODLOUZENI=PRODLOUZENI+(1.0-PORUSENI)*F*(PRODL[V][-1]-PRODL[V][-2])/(DEF[V][-1]-DEF[V][-2])
CHYBA[V]=(PRODLOUZENI-VZORKY[V][1])/VZORKY[V][1]
SS=SS+(abs(CHYBA[V])*VZORKY[V][2])**EXPONENT
SS=100.0*((SS/VAZ_POC)**(1/EXPONENT))
if(D[0]<0 or D[1]<0):
SS=10.0*SS
print SS
return SS
#########################################################################################
#ODDIL_5
#########################################################################################
#OPTIMALIZACE
if (ZJEDNODUS_MODEL=='ANO'):
D[1:3]=fmin(C_Funkce2, ODHAD[1:3], maxfun=1e10 )
D[0]=0
else:
D=fmin(C_Funkce, ODHAD, maxfun=1e10 )
print "OPTIMALIZOVANE MODELU JOHNSON-COOK: "
print('d1='+repr(D[0]))
print('d2='+repr(D[1]))
print('d3='+repr(D[2]))
#########################################################################################
#ODDIL_6
#########################################################################################
#VYKRESLENI PORTFOLIA VZORKU
tr_min=min(TRIAX_PRUM)-0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
tr_max=max(TRIAX_PRUM)+0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
MARKER=['o','s','D','^','+','v','*','>','<','x','1','2','3','4']
plt.figure('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU')
for V in range(len(VZORKY)):
plt.plot(TRIAX_PRUM[V], LODE_PARAM_PRUM[V],marker=MARKER[V/7],markersize=8,label=VZORKY[V][0])
Pismo = matplotlib.font_manager.FontProperties(size=9)
plt.legend(loc=2,prop=Pismo)
plt.axis([tr_min,tr_max,-1.1,1.1])
plt.title('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU',fontsize=12)
plt.xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
plt.ylabel(r'$\xi$',fontsize=20,rotation=0)
#########################################################################################
#ODDIL_7
#########################################################################################
#VYKRESLENI ZAVISLOSTI JOHNSON-COOK
#3D GRAF
triax1 = sp.linspace(tr_min, tr_max, 20)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, 20)
lode_param=sp.sin(sp.pi/2.0*lode)
triax, lode = sp.meshgrid(triax1, lode)
triax, lode_param = sp.meshgrid(triax1, lode_param)
locus=D[0]+D[1]*sp.exp(-D[2]*triax)+0*lode_param
ax=plt.figure('JOHNSON-COOK (LODEHO PARAMETR)').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('JOHNSON-COOK (LODEHO PARAMETR)',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
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ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.plot_surface(triax, lode_param, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.15,linewidth=0.1)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PARAM_PRUM, DEF_KRIT,color='red',s=30,marker='o')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')
#---------------------------------------------------------------for V in range(len(VZORKY)):
DEF_KRIT_MOD[V]=D[0]+D[1]*sp.exp(-D[2]*TRIAX_PRUM[V])
ax.plot3D([TRIAX_PRUM[V],TRIAX_PRUM[V]] , [LODE_PARAM_PRUM[V],LODE_PARAM_PRUM[V]] , \
[DEF_KRIT_MOD[V],DEF_KRIT[V]],linewidth=1.5, color='black', linestyle='-')
ax.set_zlim3d(0.0, 1.5*max(DEF_KRIT))
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')
#------------------------------------------------------#2D GRAF
plt.figure('JOHNSON-COOK')
triax_2D=sp.linspace(tr_min, tr_max, 50)
locus_2D=D[0]+D[1]*sp.exp(-D[2]*triax_2D)
plt.plot(TRIAX_PRUM, DEF_KRIT, 'or')
plt.plot(0, 0, 'w')
plt.plot(triax_2D, locus_2D, 'k')
plt.xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
plt.ylabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
plt.title('JOHNSON-COOK')
#-------------------------------------------------------print "-----------------------------------------------------------"
print " VYPOCTENE KRITICKE PRODLOUZENI [%]"
for V in range(len(VZORKY)):
print(VZORKY[V][0]+': '+repr( int(100+round(100.0*CHYBA[V])))+' %')
#ZAPIS MODELU JOHNSON-COOK DO VYSLEDNEHO SOUBORU
soubor=open('JOHNSON-COOK_OPT.txt', 'w')
soubor.write('*Damage Initiation, criterion=JOHNSON COOK'+'\n')
soubor.write(repr(D[0])+', '+repr(D[1])+', '+repr(D[2])+', 0., 0.,10000., 5000., 0.'+'\n')
soubor.write('**'+'\n')
soubor.write('*Damage Evolution, type=ENERGY'+'\n')
soubor.write(' 0.1,')
soubor.close()
#----------------------------------------------------------plt.show()
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#########################################################################################
#ODDIL_1
#########################################################################################
# SEZNAM KALIBRACNICH VZORKU A JEJICH PRODLOUZENI PRI LOMU [mm]
#
VZORKY
PRODLOUZENI[mm]
VAHA
VZORKY=[[ 'jmeno_vzorku' , prodlouzeni , vaha ],
[…]]
#--------------------------------------------------------------------#PARAMETRY JOHNSON-COOKOVA PLASTICKEHO MODELU
A=147.6
B=1107.3
n=0.5
# NASTAVENI VYGENEROVANE ZAVISLOSTI
TRIAX_MAX=1.4
# MAXIMALNI HODNOTA TRIAXIALITY PRO ABAQUS
TRIAX_MIN=-0.7
# MINIMALNI HODNOTA TRIAXIALITY PRO ABAQUS
TRIAX_POCET=20
# POCET INTERPOLACNICH BODU VE SMERU TRIAXIALITY
LODE_POCET=20
# POCET INTERPOLACNICH BODU VE SMERU LODEHO PARAMETRU
EPS_MAX=4.0
# MAXIMALNI LOMOVA DEFORMACE
#--------------------------------------------------------------------#NASTAVENI KALIBRACE
EXPONENT=2.0
# VAHA SUMACE
KONTROLA_PLOCHY='ANO'
# RIZENI TVARU APROXIMACNI PLOCHY
ZPUSOB='PRODL'
# KALIBROVAT NA KRITICKOU DEFORMACI: 'DEF'
# KALIBROVAT NA VAZENOU KRITICKOU DEFORMACI: 'V_DEF'
# KALIBROVAT NA POMERNE KRITICKE PRODLOUZENI: 'PRODL'
ODHAD=[ 3.65293472e-01 , 1.02892180e+03 , 1.34275218e+00]

# ODHAD PARAMETRU MODELU MOHR-COULOMB

#########################################################################################
#ODDIL_2
#########################################################################################
# IMPORT KNIHOVEN
import xlrd
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy as sp
from scipy.optimize import fmin
from matplotlib import cm
import mpl_toolkits.mplot3d.axes3d as axes3d
from scipy import interpolate
import matplotlib.font_manager
import sys
#-----------------------------------------------------------------#PREDDEFINOVANI POLI PROMENNYCH
TRIAX=[0]*len(VZORKY)
LODE=[0]*len(VZORKY)
DEF=[0]*len(VZORKY)
PRODL=[0]*len(VZORKY)
TRIAX_PRUM=[0]*len(VZORKY)
LODE_PRUM=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT_MOD=[0]*len(VZORKY)
VAZ_POC=0.0
if(ZPUSOB!='DEF' and ZPUSOB!='V_DEF' and ZPUSOB!='PRODL'):
print "Chybne definovany zpusob kalibrace. Zadejte 'DEF' , 'V_DEF', nebo 'PRODL' "
sys.exit()
#-----------------------------------------------------------------#NACTENI VSTUPNICH DAT
for V in range(len(VZORKY)):
VSTUP=xlrd.open_workbook(VZORKY[V][0]+'.xls')
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Fy_Uy')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
PRODL[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
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for i in range(LIST1.nrows):
PRODL[V][i]=DATA[i][1]
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Triax_Lode_PlDef')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
TRIAX[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
TRIAX[V][i]=DATA[i][0]
LODE[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
LODE[V][i]= 1-(2/sp.pi)*sp.arccos(DATA[i][1])
DEF[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
DEF[V][i]=DATA[i][2]

#########################################################################################
#ODDIL_3
#########################################################################################
#VYPOCET PRUMEROVANYCH TRIAXIALIT A NORMALIZOVANEHO LODEHO UHLU
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
TRIAX_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(LODE[V][i]+LODE[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
LODE_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
INTERP=interpolate.interp1d(PRODL[V],DEF[V])
DEF_KRIT[V]=INTERP(VZORKY[V][1])
VAZ_POC=VAZ_POC+VZORKY[V][2]
if(ZPUSOB=='PRODL'):
VZORKY[V][2]=VZORKY[V][2]/((DEF_KRIT[V]-INTERP(VZORKY[V][1]*0.99))/0.01)
if(ZPUSOB=='V_DEF'):
VZORKY[V][2]=VZORKY[V][2]/DEF_KRIT[V]
#########################################################################################
#ODDIL_4
#########################################################################################
#CILOVA FUNKCE
def C_Funkce(C):
SS=0
for V in range(len(VZORKY)):
F1=C[2]+(3**0.5)/(2-3**0.5)*(1-C[2])*(1/sp.cos(LODE_PRUM[V]*sp.pi/6.0)-1)
F2= (((1+C[0]**2.0)/3.0)**0.5)*sp.cos(LODE_PRUM[V]*sp.pi/6.0) + \
C[0]*(TRIAX_PRUM[V]+1/3.0*sp.sin(LODE_PRUM[V]*sp.pi/6.0))
F=((C[1]/(F1*F2)-A)/B)**(1/n)
CHYBA=(F-DEF_KRIT[V])
SS=SS+(abs(CHYBA)*VZORKY[V][2])**EXPONENT
SS=100.0*((SS/VAZ_POC)**(1/EXPONENT))
if(C[0]<0. or C[1]<0. or C[2]<0.):
SS=10.0*SS
if (KONTROLA_PLOCHY=='ANO'):
if(C[2]<1.):
SS=10.0*SS
print SS
return SS
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#########################################################################################
#ODDIL_5
#########################################################################################
#OPTIMALIZACE
C=fmin(C_Funkce, ODHAD, maxfun=1e10 )
print "OPTIMALIZOVANE PARAMETRY MOHR-COULOMB: "
print C
#########################################################################################
#ODDIL_6
#########################################################################################
#VYKRESLENI PORTFOLIA VZORKU
tr_min=min(TRIAX_PRUM)-0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
tr_max=max(TRIAX_PRUM)+0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
MARKER=['o','s','D','^','+','v','*','>','<','x','1','2','3','4']
plt.figure('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU')
for V in range(len(VZORKY)):
plt.plot(TRIAX_PRUM[V], LODE_PRUM[V],marker=MARKER[V/7],markersize=8,label=VZORKY[V][0])
Pismo = matplotlib.font_manager.FontProperties(size=9)
plt.legend(loc=2,prop=Pismo)
plt.axis([tr_min,tr_max,-1.1,1.1])
plt.title('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU',fontsize=12)
plt.xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
plt.ylabel(r'$\bar \theta$',fontsize=20,rotation=0)
#########################################################################################
#ODDIL_7
#########################################################################################
#VYKRESLENI ZAVISLOSTI MOHR_COULOMB
triax = sp.linspace(tr_min, tr_max, 20)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, 20)
triax, lode = sp.meshgrid(triax, lode)
F1=C[2]+(3**0.5)/(2-3**0.5)*(1-C[2])*(1/sp.cos(lode*sp.pi/6.0)-1)
F2=(((1+C[0]**2.0)/3.0)**0.5)*sp.cos(lode*sp.pi/6.0) + \
C[0]*(triax+1/3.0*sp.sin(lode*sp.pi/6.0))
locus=((C[1]/(F1*F2)-A)/B)**(1/n)
ax=plt.figure('MOHR-COULOMB (NORMALIZOVANY LODEHO UHEL)').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('MOHR-COULOMB (NORMALIZOVANY LODEHO UHEL)',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.plot_surface(triax, lode, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.15,linewidth=0.1)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PRUM, DEF_KRIT,color='red',s=30,marker='o')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
#---------------------------------------------------------------for V in range(len(VZORKY)):
F1=C[2]+(3**0.5)/(2-3**0.5)*(1-C[2])*(1/sp.cos(LODE_PRUM[V]*sp.pi/6.0)-1)
F2= (((1+C[0]**2.0)/3.0)**0.5)*sp.cos(LODE_PRUM[V]*sp.pi/6.0) + \
C[0]*(TRIAX_PRUM[V]+1/3.0*sp.sin(LODE_PRUM[V]*sp.pi/6.0))
DEF_KRIT_MOD[V]=((C[1]/(F1*F2)-A)/B)**(1/n)
ax.plot3D([TRIAX_PRUM[V],TRIAX_PRUM[V]] , [LODE_PRUM[V],LODE_PRUM[V]] , \
[DEF_KRIT_MOD[V],DEF_KRIT[V]],linewidth=1.5, color='black', linestyle='-')
ax.set_zlim3d(0.0, 1.5*max(DEF_KRIT))
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\bar \theta$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')

#########################################################################################
#ODDIL_8
#########################################################################################
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#VYKRESLENI VSTUPU PRO ABAQUSU
LODE_PARAM_PRUM=[0]*len(VZORKY)
for i in range(len(VZORKY)):
LODE_PARAM_PRUM[i]=sp.sin(sp.pi/2.0*LODE_PRUM[i])
ax=plt.figure('MOHR-COULOMB (LODEHO PARAMETR) - ABAQUS').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('MOHR-COULOMB (LODEHO PARAMETR) - ABAQUS',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
triax1 = sp.linspace(TRIAX_MIN, TRIAX_MAX, TRIAX_POCET)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, LODE_POCET)
lode_param=sp.sin(sp.pi/2.0*lode)
triax, lode = sp.meshgrid(triax1, lode)
triax, lode_param = sp.meshgrid(triax1, lode_param)
F1=C[2]+(3**0.5)/(2-3**0.5)*(1-C[2])*(1/sp.cos(lode*sp.pi/6.0)-1)
F2=(((1+C[0]**2.0)/3.0)**0.5)*sp.cos(lode*sp.pi/6.0) + \
C[0]*(triax+1/3.0*sp.sin(lode*sp.pi/6.0))
locus=((C[1]/(F1*F2)-A)/B)**(1/n)
locus[locus>EPS_MAX]= EPS_MAX
ax.plot_surface(triax, lode_param, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.05)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PARAM_PRUM, DEF_KRIT,color='red')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')

#########################################################################################
#ODDIL_9
#########################################################################################
#ZAPIS MODELU MOHR-COULOMB DO VYSLEDNEHO SOUBORU
soubor=open('MOHR_COULOMB_PRUM_OPT.txt', 'w')
soubor.write('*Damage Initiation, criterion=DUCTILE, LODE DEPENDENT'+'\n')
for i in range(len(locus)):
for j in range(len(locus[0])):
soubor.write(repr(locus[i][j])+', '+repr(triax[i][j])+\
', '+repr(lode_param[i][j])+', 0.'+'\n')
soubor.write('**'+'\n')
soubor.write('*Damage Evolution, type=ENERGY'+'\n')
soubor.write(' 0.1,')
soubor.close()
#-------------------------------------------------------------------------------------plt.show()
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#########################################################################################
#ODDIL_1
#########################################################################################
# SEZNAM KALIBRACNICH VZORKU A JEJICH PRODLOUZENI PRI LOMU [mm]
#
VZORKY
PRODLOUZENI[mm]
VAHA
VZORKY=[[ 'jmeno_vzorku' , prodlouzeni , vaha ],
[…]]
#--------------------------------------------------------------------#PARAMETRY JOHNSON-COOKOVA PLASTICKEHO MODELU
A=147.6
B=1107.3
n=0.5
# NASTAVENI VYGENEROVANE ZAVISLOSTI
TRIAX_MAX=1.4
# MAXIMALNI HODNOTA TRIAXIALITY PRO ABAQUS
TRIAX_MIN=-0.7
# MINIMALNI HODNOTA TRIAXIALITY PRO ABAQUS
TRIAX_POCET=20
# POCET INTERPOLACNICH BODU VE SMERU TRIAXIALITY
LODE_POCET=20
# POCET INTERPOLACNICH BODU VE SMERU LODEHO PARAMETRU
EPS_MAX=4.0
# MAXIMALNI LOMOVA DEFORMACE
#--------------------------------------------------------------------#NASTAVENI KALIBRACE
EXPONENT=2.0
# VAHA SUMACE
KONTROLA_PLOCHY='ANO'
# RIZENI TVARU APROXIMACNI PLOCHY
ODHAD=[ 3.63114963e-01 , 1.03700009e+03 , 1.35090975e+00]
# ODHAD PARAMETRU MODELU MOHR-COULOMB
#########################################################################################
#ODDIL_2
#########################################################################################
# IMPORT KNIHOVEN
import xlrd
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy as sp
from scipy.optimize import fmin
from matplotlib import cm
import mpl_toolkits.mplot3d.axes3d as axes3d
from scipy import interpolate
import matplotlib.font_manager
#-----------------------------------------------------------------#PREDDEFINOVANI POLI PROMENNYCH
TRIAX=[0]*len(VZORKY)
LODE=[0]*len(VZORKY)
DEF=[0]*len(VZORKY)
PRODL=[0]*len(VZORKY)
TRIAX_PRUM=[0]*len(VZORKY)
LODE_PRUM=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT_MOD=[0]*len(VZORKY)
CHYBA=[0]*len(VZORKY)
VAZ_POC=0.0
#-----------------------------------------------------------------#NACTENI VSTUPNICH DAT
for V in range(len(VZORKY)):
VSTUP=xlrd.open_workbook(VZORKY[V][0]+'.xls')
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Fy_Uy')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
PRODL[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
PRODL[V][i]=DATA[i][1]
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Triax_Lode_PlDef')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
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TRIAX[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
TRIAX[V][i]=DATA[i][0]
LODE[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
LODE[V][i]= 1-(2/sp.pi)*sp.arccos(DATA[i][1])
DEF[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
DEF[V][i]=DATA[i][2]

#########################################################################################
#ODDIL_3
#########################################################################################
#VYPOCET PRUMEROVANYCH TRIAXIALIT A NORMALIZOVANEHO LODEHO UHLU
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
TRIAX_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(LODE[V][i]+LODE[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
LODE_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
INTERP=interpolate.interp1d(PRODL[V],DEF[V])
DEF_KRIT[V]=INTERP(VZORKY[V][1])
VAZ_POC=VAZ_POC+VZORKY[V][2]
#########################################################################################
#ODDIL_4
#########################################################################################
#CILOVA FUNKCE
def C_Funkce(C):
SS=0.0
for V in range(len(VZORKY)):
PORUSENI=0
PRODLOUZENI=0.0
i=1
while( PORUSENI<1.0 and i<len(DEF[V]) ):
TT=0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])
LL=0.5*(LODE[V][i]+LODE[V][i-1])
F1=C[2]+(3**0.5)/(2-3**0.5)*(1-C[2])*(1/sp.cos(LL*sp.pi/6.0)-1)
F2= (((1+C[0]**2.0)/3.0)**0.5)*sp.cos(LL*sp.pi/6.0) + \
C[0]*(TT+1/3.0*sp.sin(LL*sp.pi/6.0))
F=((C[1]/(F1*F2)-A)/B)**(1/n)
PORUSENI=PORUSENI+(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])/F
i=i+1
i=i-1
PRODLOUZENI=PRODL[V][i]
if (PORUSENI<1.0):
PRODLOUZENI=PRODLOUZENI+(1.0-PORUSENI)*F*(PRODL[V][-1]-PRODL[V][-2])/(DEF[V][-1]-DEF[V][-2])
CHYBA[V]=(PRODLOUZENI-VZORKY[V][1])/VZORKY[V][1]
SS=SS+(abs(CHYBA[V])*VZORKY[V][2])**EXPONENT
SS=100.0*((SS/VAZ_POC)**(1/EXPONENT))
if(C[0]<0. or C[1]<0. or C[2]<0.):
SS=10.0*SS
if (KONTROLA_PLOCHY=='ANO'):
if(C[2]<1.):
SS=10.0*SS
print SS
return SS
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#########################################################################################
#ODDIL_5
#########################################################################################
#OPTIMALIZACE
C=fmin(C_Funkce, ODHAD, maxfun=1e10 )
print "OPTIMALIZOVANE PARAMETRY MOHR-COULOMB: "
print C
#########################################################################################
#ODDIL_6
#########################################################################################
#VYKRESLENI PORTFOLIA VZORKU
tr_min=min(TRIAX_PRUM)-0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
tr_max=max(TRIAX_PRUM)+0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
MARKER=['o','s','D','^','+','v','*','>','<','x','1','2','3','4']
plt.figure('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU')
for V in range(len(VZORKY)):
plt.plot(TRIAX_PRUM[V], LODE_PRUM[V],marker=MARKER[V/7],markersize=8,label=VZORKY[V][0])
Pismo = matplotlib.font_manager.FontProperties(size=9)
plt.legend(loc=2,prop=Pismo)
plt.axis([tr_min,tr_max,-1.1,1.1])
plt.title('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU',fontsize=12)
plt.xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
plt.ylabel(r'$\bar \theta$',fontsize=20,rotation=0)
#########################################################################################
#ODDIL_7
#########################################################################################
#VYKRESLENI ZAVISLOSTI MOHR_COULOMB
triax = sp.linspace(tr_min, tr_max, 20)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, 20)
triax, lode = sp.meshgrid(triax, lode)
F1=C[2]+(3**0.5)/(2-3**0.5)*(1-C[2])*(1/sp.cos(lode*sp.pi/6.0)-1)
F2=(((1+C[0]**2.0)/3.0)**0.5)*sp.cos(lode*sp.pi/6.0) + \
C[0]*(triax+1/3.0*sp.sin(lode*sp.pi/6.0))
locus=((C[1]/(F1*F2)-A)/B)**(1/n)
ax=plt.figure('MOHR-COULOMB (NORMALIZOVANY LODEHO UHEL)').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('MOHR-COULOMB (NORMALIZOVANY LODEHO UHEL)',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.plot_surface(triax, lode, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.15,linewidth=0.1)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PRUM, DEF_KRIT,color='red',s=30,marker='o')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
#---------------------------------------------------------------for V in range(len(VZORKY)):
F1=C[2]+(3**0.5)/(2-3**0.5)*(1-C[2])*(1/sp.cos(LODE_PRUM[V]*sp.pi/6.0)-1)
F2= (((1+C[0]**2.0)/3.0)**0.5)*sp.cos(LODE_PRUM[V]*sp.pi/6.0) + \
C[0]*(TRIAX_PRUM[V]+1/3.0*sp.sin(LODE_PRUM[V]*sp.pi/6.0))
DEF_KRIT_MOD[V]=((C[1]/(F1*F2)-A)/B)**(1/n)
ax.plot3D([TRIAX_PRUM[V],TRIAX_PRUM[V]] , [LODE_PRUM[V],LODE_PRUM[V]] , \
[DEF_KRIT_MOD[V],DEF_KRIT[V]],linewidth=1.5, color='black', linestyle='-')
ax.set_zlim3d(0.0, 1.5*max(DEF_KRIT))
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\bar \theta$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')

#########################################################################################
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#ODDIL_8
#########################################################################################
#VYKRESLENI VSTUPU PRO ABAQUSU
LODE_PARAM_PRUM=[0]*len(VZORKY)
for i in range(len(VZORKY)):
LODE_PARAM_PRUM[i]=sp.sin(sp.pi/2.0*LODE_PRUM[i])
ax=plt.figure('MOHR-COULOMB (LODEHO PARAMETR) - ABAQUS').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('MOHR-COULOMB (LODEHO PARAMETR) - ABAQUS',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
triax1 = sp.linspace(TRIAX_MIN, TRIAX_MAX, TRIAX_POCET)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, LODE_POCET)
lode_param=sp.sin(sp.pi/2.0*lode)
triax, lode = sp.meshgrid(triax1, lode)
triax, lode_param = sp.meshgrid(triax1, lode_param)
F1=C[2]+(3**0.5)/(2-3**0.5)*(1-C[2])*(1/sp.cos(lode*sp.pi/6.0)-1)
F2=(((1+C[0]**2.0)/3.0)**0.5)*sp.cos(lode*sp.pi/6.0) + \
C[0]*(triax+1/3.0*sp.sin(lode*sp.pi/6.0))
locus=((C[1]/(F1*F2)-A)/B)**(1/n)
locus[locus>EPS_MAX]= EPS_MAX
ax.plot_surface(triax, lode_param, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.05)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PARAM_PRUM, DEF_KRIT,color='red')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
ax.set_zlim3d(0.0, EPS_MAX)
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')

#########################################################################################
#ODDIL_9
#########################################################################################
#ZAPIS MODELU MOHR-COULOMB DO VYSLEDNEHO SOUBORU
soubor=open('MOHR_COULOMB_OPT.txt', 'w')
soubor.write('*Damage Initiation, criterion=DUCTILE, LODE DEPENDENT'+'\n')
for i in range(len(locus)):
for j in range(len(locus[0])):
soubor.write(repr(locus[i][j])+', '+repr(triax[i][j])+\
', '+repr(lode_param[i][j])+', 0.'+'\n')
soubor.write('**'+'\n')
soubor.write('*Damage Evolution, type=ENERGY'+'\n')
soubor.write(' 0.1,')
soubor.close()
#-------------------------------------------------------------------------------------print "-----------------------------------------------------------"
print " VYPOCTENE KRITICKE PRODLOUZENI [%]"
for V in range(len(VZORKY)):
print(VZORKY[V][0]+': '+repr( int(100+round(100.0*CHYBA[V])))+' %')
plt.show()
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XUE_WIERZBICKI_PRUM.py

#########################################################################################
#ODDIL_1
#########################################################################################
# SEZNAM KALIBRACNICH VZORKU A JEJICH PRODLOUZENI PRI LOMU [mm]
#
VZORKY
PRODLOUZENI[mm]
VAHA
VZORKY=[[ 'jmeno_vzorku' , prodlouzeni , vaha ],
[…]]
#--------------------------------------------------------------------# NASTAVENI VYGENEROVANE ZAVISLOSTI
TRIAX_MAX=1.4
# MAXIMALNI HODNOTA TRIAXIALITY PRO ABAQUS
TRIAX_MIN=-0.7
# MINIMALNI HODNOTA TRIAXIALITY PRO ABAQUS
TRIAX_POCET=15
# POCET INTERPOLACNICH BODU VE SMERU TRIAXIALITY
LODE_POCET=15
# POCET INTERPOLACNICH BODU VE SMERU LODEHO PARAMETRU
EPS_MAX=4.0
# MAXIMALNI LOMOVA DEFORMACE
#--------------------------------------------------------------------#NASTAVENI KALIBRACE
ZPUSOB='V_DEF'
# KALIBROVAT NA KRITICKOU DEFORMACI: 'DEF'
# KALIBROVAT NA VAZENOU KRITICKOU DEFORMACI: 'V_DEF'
# KALIBROVAT NA POMERNE KRITICKE PRODLOUZENI: 'PRODL'
MAX_n=3.0

# MAXIMALNI PRIPUSTNA HODNOTA EXPONENTU
# ZAVISLOSTI NA LODEHO PARAMETR (DOPORUCENO 3.0)

ODHAD=[2.0, 1.0, 3.0] # ODHAD PARAMETRU XUE-WIERZBICKEHO MODELU

#########################################################################################
#ODDIL_2
#########################################################################################
# IMPORT KNIHOVEN
import xlrd
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy as sp
from scipy.optimize import fmin
from matplotlib import cm
import mpl_toolkits.mplot3d.axes3d as axes3d
from scipy import interpolate
import matplotlib.font_manager
import sys
#-----------------------------------------------------------------#PREDDEFINOVANI POLI PROMENNYCH
TRIAX=[0]*len(VZORKY)
LODE_PARAM=[0]*len(VZORKY)
DEF=[0]*len(VZORKY)
PRODL=[0]*len(VZORKY)
TRIAX_PRUM=[0]*len(VZORKY)
LODE_PARAM_PRUM=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT_MOD=[0]*len(VZORKY)
VAZ_POC=0.0
if(ZPUSOB!='DEF' and ZPUSOB!='V_DEF' and ZPUSOB!='PRODL'):
print "Chybne definovany zpusob kalibrace. Zadejte 'DEF' , 'V_DEF', nebo 'PRODL' "
sys.exit()
#-----------------------------------------------------------------#NACTENI VSTUPNICH DAT
for V in range(len(VZORKY)):
VSTUP=xlrd.open_workbook(VZORKY[V][0]+'.xls')
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Fy_Uy')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
PRODL[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
PRODL[V][i]=DATA[i][1]
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#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Triax_Lode_PlDef')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
TRIAX[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
TRIAX[V][i]=DATA[i][0]
LODE_PARAM[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
LODE_PARAM[V][i]=DATA[i][1]
DEF[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
DEF[V][i]=DATA[i][2]

#########################################################################################
#ODDIL_3
#########################################################################################
#VYPOCET PRUMEROVANYCH TRIAXIALIT A NORMALIZOVANEHO LODEHO UHLU
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
TRIAX_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(LODE_PARAM[V][i]+LODE_PARAM[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
LODE_PARAM_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
if(LODE_PARAM_PRUM[V]>1.0):
LODE_PARAM_PRUM[V]=1.0
if(LODE_PARAM_PRUM[V]<-1.0):
LODE_PARAM_PRUM[V]=-1.0
INTERP=interpolate.interp1d(PRODL[V],DEF[V])
DEF_KRIT[V]=INTERP(VZORKY[V][1])
VAZ_POC=VAZ_POC+VZORKY[V][2]
if(ZPUSOB=='PRODL'):
VZORKY[V][2]=VZORKY[V][2]/((DEF_KRIT[V]-INTERP(VZORKY[V][1]*0.99))/0.01)
if(ZPUSOB=='V_DEF'):
VZORKY[V][2]=VZORKY[V][2]/DEF_KRIT[V]
#########################################################################################
#ODDIL_4
#########################################################################################
#CILOVA FUNKCE
D=[0,0,0,0,0]
def C_Funkce(C):
global D
D[1]=float(C[0])
D[3]=float(C[1])
D[4]=float(C[2])
f1=[0]*len(DEF_KRIT)
f2=[0]*len(DEF_KRIT)
Y=[0]*len(DEF_KRIT)
for V in range(len(DEF_KRIT)):
f1[V]=(( 1-(1-abs(LODE_PARAM_PRUM[V])**D[4])**(1/D[4]) ) * sp.exp(-D[1]*TRIAX_PRUM[V]))*VZORKY[V][2]
f2[V]=(( (1-abs(LODE_PARAM_PRUM[V])**D[4])**(1/D[4]) ) * sp.exp(-D[3]*TRIAX_PRUM[V]))*VZORKY[V][2]
Y[V]=DEF_KRIT[V]*VZORKY[V][2]
Y=sp.mat(Y).transpose() #Vytvori sloupcovy vektor
A=sp.mat([f1,f2]).transpose() #Vytvori matici
DD=A.I*Y

#Vyresi soustavu rovnic
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D[0]=float(DD[0])
D[2]=float(DD[1])
SS=0
for V in range(len(VZORKY)):
F=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_PRUM[V]) - ( D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_PRUM[V]) - D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_PRUM[V]) ) * ( 1abs(LODE_PARAM_PRUM[V])**D[4])**(1/D[4])
SS=SS+((F-DEF_KRIT[V])*VZORKY[V][2])**2
SS=100.0*((SS/VAZ_POC)**0.5)
if(D[1]<0 or D[3]<0 or D[4]<0):
SS=10.0*SS
if(D[4]>MAX_n):
SS=10.0*SS
print SS
return SS

#########################################################################################
#ODDIL_5
#########################################################################################
#OPTIMALIZACE
fmin(C_Funkce, ODHAD, maxfun=1e10 )
print "OPTIMALIZOVANE PARAMETRY XUE-WIERZBICKI: "
print D
#########################################################################################
#ODDIL_6
#########################################################################################
#VYKRESLENI PORTFOLIA VZORKU
tr_min=min(TRIAX_PRUM)-0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
tr_max=max(TRIAX_PRUM)+0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
MARKER=['o','s','D','^','+','v','*','>','<','x','1','2','3','4']
plt.figure('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU')
for V in range(len(VZORKY)):
plt.plot(TRIAX_PRUM[V], LODE_PARAM_PRUM[V],marker=MARKER[V/7],markersize=8,label=VZORKY[V][0])
Pismo = matplotlib.font_manager.FontProperties(size=9)
plt.legend(loc=2,prop=Pismo)
plt.axis([tr_min,tr_max,-1.1,1.1])
plt.title('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU',fontsize=12)
plt.xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
plt.ylabel(r'$\xi$',fontsize=20,rotation=0)
#########################################################################################
#ODDIL_7
#########################################################################################
#VYKRESLENI ZAVISLOSTI XUE_WIERZBICKI
triax1 = sp.linspace(tr_min, tr_max, 20)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, 20)
lode_param=sp.sin(sp.pi/2.0*lode)
triax, lode = sp.meshgrid(triax1, lode)
triax, lode_param = sp.meshgrid(triax1, lode_param)
locus=D[0]*sp.exp(-D[1]*triax)-( D[0]*sp.exp(-D[1]*triax) - D[2]*sp.exp(-D[3]*triax) ) * ( 1-abs(lode_param)**D[4])**(1/D[4])
ax=plt.figure('XUE-WIERZBICKI (LODEHO PARAMETR)').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('XUE-WIERZBICKI (LODEHO PARAMETR)',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.plot_surface(triax, lode_param, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.15,linewidth=0.1)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PARAM_PRUM, DEF_KRIT,color='red',s=30,marker='o')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
#---------------------------------------------------------------for V in range(len(VZORKY)):
DEF_KRIT_MOD[V]=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_PRUM[V])-( D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_PRUM[V]) - D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_PRUM[V]) ) * ( 1abs(LODE_PARAM_PRUM[V])**D[4])**(1/D[4])
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ax.plot3D([TRIAX_PRUM[V],TRIAX_PRUM[V]] , [LODE_PARAM_PRUM[V],LODE_PARAM_PRUM[V]] , \
[DEF_KRIT_MOD[V],DEF_KRIT[V]],linewidth=1.5, color='black', linestyle='-')
ax.set_zlim3d(0.0, 1.5*max(DEF_KRIT))
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')
#########################################################################################
#ODDIL_8
#########################################################################################
#VYKRESLENI VSTUPU PRO ABAQUSU
ax=plt.figure('XUE-WIERZBICKI (LODEHO PARAMETR) - ABAQUS').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('XUE-WIERZBICKI (LODEHO PARAMETR) - ABAQUS',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
triax1 = sp.linspace(TRIAX_MIN, TRIAX_MAX, TRIAX_POCET)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, LODE_POCET)
lode_param=sp.sin(sp.pi/2.0*lode)
triax, lode = sp.meshgrid(triax1, lode)
triax, lode_param = sp.meshgrid(triax1, lode_param)
locus=D[0]*sp.exp(-D[1]*triax)-( D[0]*sp.exp(-D[1]*triax) - D[2]*sp.exp(-D[3]*triax) ) * ( 1-abs(lode_param)**D[4])**(1/D[4])
locus[locus>EPS_MAX]= EPS_MAX
ax.plot_surface(triax, lode_param, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.05)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PARAM_PRUM, DEF_KRIT,color='red')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')

#########################################################################################
#ODDIL_9
#########################################################################################
#ZAPIS MODELU XUE-WIERZBICKY DO VYSLEDNEHO SOUBORU
soubor=open('XUE-WIERZBICKI_PRUM.txt', 'w')
soubor.write('*Damage Initiation, criterion=DUCTILE, LODE DEPENDENT'+'\n')
for i in range(len(locus)):
for j in range(len(locus[0])):
soubor.write(repr(locus[i][j])+', '+repr(triax[i][j])+\
', '+repr(lode_param[i][j])+', 0.'+'\n')
soubor.write('**'+'\n')
soubor.write('*Damage Evolution, type=ENERGY'+'\n')
soubor.write(' 0.1,')
soubor.close()
#-------------------------------------------------------------------------------------plt.show()
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XUE_WIERZBICKI_PRUM_OPT.py

#########################################################################################
#ODDIL_1
#########################################################################################
# SEZNAM KALIBRACNICH VZORKU A JEJICH PRODLOUZENI PRI LOMU [mm]
#
VZORKY
PRODLOUZENI[mm]
VAHA
VZORKY=[[ 'jmeno_vzorku' , prodlouzeni , vaha ],
[…]]
#--------------------------------------------------------------------# NASTAVENI VYGENEROVANE ZAVISLOSTI
TRIAX_MAX=1.4
# MAXIMALNI HODNOTA TRIAXIALITY PRO ABAQUS
TRIAX_MIN=-0.7
# MINIMALNI HODNOTA TRIAXIALITY PRO ABAQUS
TRIAX_POCET=15
# POCET INTERPOLACNICH BODU VE SMERU TRIAXIALITY
LODE_POCET=15
# POCET INTERPOLACNICH BODU VE SMERU LODEHO PARAMETRU
EPS_MAX=4.0
# MAXIMALNI LOMOVA DEFORMACE
#--------------------------------------------------------------------#NASTAVENI KALIBRACE
EXPONENT=2.0
# VAHA SUMACE
KONTROLA_PLOCHY='ANO'
# RIZENI TVARU APROXIMACNI PLOCHY
MAX_n=3.0

# MAXIMALNI PRIPUSTNA HODNOTA EXPONENTU
# ZAVISLOSTI NA LODEHO PARAMETR (DOPORUCENO 3.0)

ZPUSOB='PRODL'

# KALIBROVAT NA KRITICKOU DEFORMACI: 'DEF'
# KALIBROVAT NA VAZENOU KRITICKOU DEFORMACI: 'V_DEF'
# KALIBROVAT NA POMERNE KRITICKE PRODLOUZENI: 'PRODL'

ODHAD=[ 2.51 , 1.28 , 0.98 , 1.15 , 2.0]

# ODHAD PARAMETRU XUE-WIERZBICKEHO MODELU

#########################################################################################
#ODDIL_2
#########################################################################################
# IMPORT KNIHOVEN
import xlrd
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy as sp
from scipy.optimize import fmin
from matplotlib import cm
import mpl_toolkits.mplot3d.axes3d as axes3d
from scipy import interpolate
import matplotlib.font_manager
import sys
#-----------------------------------------------------------------#PREDDEFINOVANI POLI PROMENNYCH
TRIAX=[0]*len(VZORKY)
LODE_PARAM=[0]*len(VZORKY)
DEF=[0]*len(VZORKY)
PRODL=[0]*len(VZORKY)
TRIAX_PRUM=[0]*len(VZORKY)
LODE_PARAM_PRUM=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT_MOD=[0]*len(VZORKY)
VAZ_POC=0.0
if(ZPUSOB!='DEF' and ZPUSOB!='V_DEF' and ZPUSOB!='PRODL'):
print "Chybne definovany zpusob kalibrace. Zadejte 'DEF' , 'V_DEF', nebo 'PRODL' "
sys.exit()
#-----------------------------------------------------------------#NACTENI VSTUPNICH DAT
for V in range(len(VZORKY)):
VSTUP=xlrd.open_workbook(VZORKY[V][0]+'.xls')
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Fy_Uy')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
PRODL[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
PRODL[V][i]=DATA[i][1]
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#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Triax_Lode_PlDef')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
TRIAX[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
TRIAX[V][i]=DATA[i][0]
LODE_PARAM[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
LODE_PARAM[V][i]=DATA[i][1]
DEF[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
DEF[V][i]=DATA[i][2]
#########################################################################################
#ODDIL_3
#########################################################################################
#VYPOCET PRUMEROVANYCH TRIAXIALIT A NORMALIZOVANEHO LODEHO UHLU
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
TRIAX_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(LODE_PARAM[V][i]+LODE_PARAM[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
LODE_PARAM_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
if(LODE_PARAM_PRUM[V]>1.0):
LODE_PARAM_PRUM[V]=1.0
if(LODE_PARAM_PRUM[V]<-1.0):
LODE_PARAM_PRUM[V]=-1.0
INTERP=interpolate.interp1d(PRODL[V],DEF[V])
DEF_KRIT[V]=INTERP(VZORKY[V][1])
VAZ_POC=VAZ_POC+VZORKY[V][2]
if(ZPUSOB=='PRODL'):
VZORKY[V][2]=VZORKY[V][2]/((DEF_KRIT[V]-INTERP(VZORKY[V][1]*0.99))/0.01)
if(ZPUSOB=='V_DEF'):
VZORKY[V][2]=VZORKY[V][2]/DEF_KRIT[V]
#########################################################################################
#ODDIL_4
#########################################################################################
#CILOVA FUNKCE
def C_Funkce(D):
SS=0.0
for V in range(len(VZORKY)):
F=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_PRUM[V]) - ( D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_PRUM[V]) - D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_PRUM[V]) ) * ( 1abs(LODE_PARAM_PRUM[V])**D[4])**(1/D[4])
CHYBA=(F-DEF_KRIT[V])
SS=SS+(abs(CHYBA)*VZORKY[V][2])**EXPONENT
SS=100.0*((SS/VAZ_POC)**(1/EXPONENT))
if(D[1]<0 or D[3]<0 or D[4]<0):
SS=10.0*SS
if(D[0]<0 or D[2]<0):
SS=10.0*SS
if(D[4]>MAX_n):
SS=10.0*SS
if (KONTROLA_PLOCHY=='ANO'):
FMAX1=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MAX)-( D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MAX)-D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_MAX) )*( 1-abs(1.0)**D[4])**(1/D[4])
FMAX0=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MAX)-( D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MAX)-D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_MAX) )*( 1-abs(0.0)**D[4])**(1/D[4])
FMIN1=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MIN)-( D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MIN)-D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_MIN) )*( 1-abs(1.0)**D[4])**(1/D[4])
FMIN0=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MIN)-( D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MIN)-D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_MIN) )*( 1-abs(0.0)**D[4])**(1/D[4])
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if(FMAX1<FMAX0 or FMIN1<FMIN0):
SS=10.0*SS
print SS
return SS

#########################################################################################
#ODDIL_5
#########################################################################################
#OPTIMALIZACE
D=fmin(C_Funkce, ODHAD, maxfun=1e10 )
print "OPTIMALIZOVANE PARAMETRY XUE-WIERZBICKI: "
print D
#########################################################################################
#ODDIL_6
#########################################################################################
#VYKRESLENI PORTFOLIA VZORKU
tr_min=min(TRIAX_PRUM)-0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
tr_max=max(TRIAX_PRUM)+0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
MARKER=['o','s','D','^','+','v','*','>','<','x','1','2','3','4']
plt.figure('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU')
for V in range(len(VZORKY)):
plt.plot(TRIAX_PRUM[V], LODE_PARAM_PRUM[V],marker=MARKER[V/7],markersize=8,label=VZORKY[V][0])
Pismo = matplotlib.font_manager.FontProperties(size=9)
plt.legend(loc=2,prop=Pismo)
plt.axis([tr_min,tr_max,-1.1,1.1])
plt.title('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU',fontsize=12)
plt.xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
plt.ylabel(r'$\xi$',fontsize=20,rotation=0)
#########################################################################################
#ODDIL_7
#########################################################################################
#VYKRESLENI ZAVISLOSTI XUE_WIERZBICKI
triax1 = sp.linspace(tr_min, tr_max, 20)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, 20)
lode_param=sp.sin(sp.pi/2.0*lode)
triax, lode = sp.meshgrid(triax1, lode)
triax, lode_param = sp.meshgrid(triax1, lode_param)
locus=D[0]*sp.exp(-D[1]*triax)-( D[0]*sp.exp(-D[1]*triax) - D[2]*sp.exp(-D[3]*triax) ) * ( 1-abs(lode_param)**D[4])**(1/D[4])
ax=plt.figure('XUE-WIERZBICKI (LODEHO PARAMETR)').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('XUE-WIERZBICKI (LODEHO PARAMETR)',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.plot_surface(triax, lode_param, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.15,linewidth=0.1)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PARAM_PRUM, DEF_KRIT,color='red',s=30,marker='o')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
#---------------------------------------------------------------for V in range(len(VZORKY)):
DEF_KRIT_MOD[V]=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_PRUM[V])-( D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_PRUM[V]) - D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_PRUM[V]) ) * ( 1abs(LODE_PARAM_PRUM[V])**D[4])**(1/D[4])
ax.plot3D([TRIAX_PRUM[V],TRIAX_PRUM[V]] , [LODE_PARAM_PRUM[V],LODE_PARAM_PRUM[V]] , \
[DEF_KRIT_MOD[V],DEF_KRIT[V]],linewidth=1.5, color='black', linestyle='-')
ax.set_zlim3d(0.0, 1.5*max(DEF_KRIT))
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')
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#########################################################################################
#ODDIL_8
#########################################################################################
#VYKRESLENI VSTUPU PRO ABAQUSU
ax=plt.figure('XUE-WIERZBICKI (LODEHO PARAMETR) - ABAQUS').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('XUE-WIERZBICKI (LODEHO PARAMETR) - ABAQUS',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
triax1 = sp.linspace(TRIAX_MIN, TRIAX_MAX, TRIAX_POCET)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, LODE_POCET)
lode_param=sp.sin(sp.pi/2.0*lode)
triax, lode = sp.meshgrid(triax1, lode)
triax, lode_param = sp.meshgrid(triax1, lode_param)
locus=D[0]*sp.exp(-D[1]*triax)-( D[0]*sp.exp(-D[1]*triax) - D[2]*sp.exp(-D[3]*triax) ) * ( 1-abs(lode_param)**D[4])**(1/D[4])
locus[locus>EPS_MAX]= EPS_MAX
ax.plot_surface(triax, lode_param, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.05)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PARAM_PRUM, DEF_KRIT,color='red')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')

#########################################################################################
#ODDIL_9
#########################################################################################
#ZAPIS MODELU XUE-WIERZBICKY DO VYSLEDNEHO SOUBORU
soubor=open('XUE-WIERZBICKI_PRUM_OPT.txt', 'w')
soubor.write('*Damage Initiation, criterion=DUCTILE, LODE DEPENDENT'+'\n')
for i in range(len(locus)):
for j in range(len(locus[0])):
soubor.write(repr(locus[i][j])+', '+repr(triax[i][j])+\
', '+repr(lode_param[i][j])+', 0.'+'\n')
soubor.write('**'+'\n')
soubor.write('*Damage Evolution, type=ENERGY'+'\n')
soubor.write(' 0.1,')
soubor.close()
#-------------------------------------------------------------------------------------plt.show()
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XUE_WIERZBICKI_OPT.py

#########################################################################################
#ODDIL_1
#########################################################################################
# SEZNAM KALIBRACNICH VZORKU A JEJICH PRODLOUZENI PRI LOMU [mm]
#
VZORKY
PRODLOUZENI[mm]
VAHA
VZORKY=[[ 'jmeno_vzorku' , prodlouzeni , vaha ],
[…]]
#--------------------------------------------------------------------# NASTAVENI VYGENEROVANE ZAVISLOSTI
TRIAX_MAX=1.4
# MAXIMALNI HODNOTA TRIAXIALITY PRO ABAQUS
TRIAX_MIN=-0.7
# MINIMALNI HODNOTA TRIAXIALITY PRO ABAQUS
TRIAX_POCET=15
# POCET INTERPOLACNICH BODU VE SMERU TRIAXIALITY
LODE_POCET=15
# POCET INTERPOLACNICH BODU VE SMERU LODEHO PARAMETRU
EPS_MAX=4.0
# MAXIMALNI LOMOVA DEFORMACE
#--------------------------------------------------------------------#NASTAVENI KALIBRACE
EXPONENT=2.0
# VAHA SUMACE
MAX_n=3.0

# MAXIMALNI PRIPUSTNA HODNOTA EXPONENTU
# ZAVISLOSTI NA LODEHO PARAMETR (DOPORUCENO 3.0)

KONTROLA_PLOCHY='ANO'
# RIZENI TVARU APROXIMACNI PLOCHY
ODHAD=[ 1.33068875 , 0.54935088 , 0.91984452 , 1.07684701 , 1.5370289 ] # ODHAD PARAMETRU XUE-WIERZBICKEHO MODELU
#########################################################################################
#ODDIL_2
#########################################################################################
# IMPORT KNIHOVEN
import xlrd
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy as sp
from scipy.optimize import fmin
from matplotlib import cm
import mpl_toolkits.mplot3d.axes3d as axes3d
from scipy import interpolate
import matplotlib.font_manager
#-----------------------------------------------------------------#PREDDEFINOVANI POLI PROMENNYCH
TRIAX=[0]*len(VZORKY)
LODE_PARAM=[0]*len(VZORKY)
DEF=[0]*len(VZORKY)
PRODL=[0]*len(VZORKY)
TRIAX_PRUM=[0]*len(VZORKY)
LODE_PARAM_PRUM=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT_MOD=[0]*len(VZORKY)
CHYBA=[0]*len(VZORKY)
VAZ_POC=0.0
#-----------------------------------------------------------------#NACTENI VSTUPNICH DAT
for V in range(len(VZORKY)):
VSTUP=xlrd.open_workbook(VZORKY[V][0]+'.xls')
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Fy_Uy')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
PRODL[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
PRODL[V][i]=DATA[i][1]
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Triax_Lode_PlDef')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
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TRIAX[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
TRIAX[V][i]=DATA[i][0]
LODE_PARAM[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
LODE_PARAM[V][i]=DATA[i][1]
DEF[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
DEF[V][i]=DATA[i][2]

#########################################################################################
#ODDIL_3
#########################################################################################
#VYPOCET PRUMEROVANYCH TRIAXIALIT A NORMALIZOVANEHO LODEHO UHLU
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
TRIAX_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(LODE_PARAM[V][i]+LODE_PARAM[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
LODE_PARAM_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
if(LODE_PARAM_PRUM[V]>1.0):
LODE_PARAM_PRUM[V]=1.0
if(LODE_PARAM_PRUM[V]<-1.0):
LODE_PARAM_PRUM[V]=-1.0
INTERP=interpolate.interp1d(PRODL[V],DEF[V])
DEF_KRIT[V]=INTERP(VZORKY[V][1])
VAZ_POC=VAZ_POC+VZORKY[V][2]
#########################################################################################
#ODDIL_4
#########################################################################################
#CILOVA FUNKCE
def C_Funkce(D):
SS=0.0
for V in range(len(VZORKY)):
PORUSENI=0
PRODLOUZENI=0.0
i=1
while( PORUSENI<1.0 and i<len(DEF[V]) ):
TT=0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])
LL=0.5*(LODE_PARAM[V][i]+LODE_PARAM[V][i-1])
if(LL>1.0):
LL=1.0
if(LL<-1.0):
LL=-1.0
F=D[0]*sp.exp(-D[1]*TT)-( D[0]*sp.exp(-D[1]*TT)-D[2]*sp.exp(-D[3]*TT) )*( 1-abs(LL)**D[4])**(1/D[4])
PORUSENI=PORUSENI+(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])/F
i=i+1
i=i-1
PRODLOUZENI=PRODL[V][i]
if (PORUSENI<1.0):
PRODLOUZENI=PRODLOUZENI+(1.0-PORUSENI)*F*(PRODL[V][-1]-PRODL[V][-2])/(DEF[V][-1]-DEF[V][-2])
CHYBA[V]=(PRODLOUZENI-VZORKY[V][1])/VZORKY[V][1]
SS=SS+(abs(CHYBA[V])*VZORKY[V][2])**EXPONENT
SS=100.0*((SS/VAZ_POC)**(1/EXPONENT))
if(D[1]<0 or D[3]<0 or D[4]<0):
SS=10.0*SS
if(D[0]<0 or D[2]<0):
SS=10.0*SS
if(D[4]>MAX_n):
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SS=10.0*SS
if (KONTROLA_PLOCHY=='ANO'):
FMAX1=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MAX)-( D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MAX)-D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_MAX) )*( 1-abs(1.0)**D[4])**(1/D[4])
FMAX0=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MAX)-( D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MAX)-D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_MAX) )*( 1-abs(0.0)**D[4])**(1/D[4])
FMIN1=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MIN)-( D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MIN)-D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_MIN) )*( 1-abs(1.0)**D[4])**(1/D[4])
FMIN0=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MIN)-( D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MIN)-D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_MIN) )*( 1-abs(0.0)**D[4])**(1/D[4])
if(FMAX1<FMAX0 or FMIN1<FMIN0):
SS=10.0*SS
print SS
return SS

#########################################################################################
#ODDIL_5
#########################################################################################
#OPTIMALIZACE
D=fmin(C_Funkce, ODHAD, maxfun=1e10 )
print "OPTIMALIZOVANE PARAMETRY XUE-WIERZBICKI: "
print D
#########################################################################################
#ODDIL_6
#########################################################################################
#VYKRESLENI PORTFOLIA VZORKU
tr_min=min(TRIAX_PRUM)-0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
tr_max=max(TRIAX_PRUM)+0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
MARKER=['o','s','D','^','+','v','*','>','<','x','1','2','3','4']
plt.figure('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU')
for V in range(len(VZORKY)):
plt.plot(TRIAX_PRUM[V], LODE_PARAM_PRUM[V],marker=MARKER[V/7],markersize=8,label=VZORKY[V][0])
Pismo = matplotlib.font_manager.FontProperties(size=9)
plt.legend(loc=2,prop=Pismo)
plt.axis([tr_min,tr_max,-1.1,1.1])
plt.title('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU',fontsize=12)
plt.xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
plt.ylabel(r'$\xi$',fontsize=20,rotation=0)
#########################################################################################
#ODDIL_7
#########################################################################################
#VYKRESLENI ZAVISLOSTI XUE_WIERZBICKI
triax1 = sp.linspace(tr_min, tr_max, 20)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, 20)
lode_param=sp.sin(sp.pi/2.0*lode)
triax, lode = sp.meshgrid(triax1, lode)
triax, lode_param = sp.meshgrid(triax1, lode_param)
locus=D[0]*sp.exp(-D[1]*triax)-( D[0]*sp.exp(-D[1]*triax) - D[2]*sp.exp(-D[3]*triax) ) * ( 1-abs(lode_param)**D[4])**(1/D[4])
ax=plt.figure('XUE-WIERZBICKI (LODEHO PARAMETR)').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('XUE-WIERZBICKI (LODEHO PARAMETR)',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.plot_surface(triax, lode_param, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.15,linewidth=0.1)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PARAM_PRUM, DEF_KRIT,color='red',s=30,marker='o')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
#---------------------------------------------------------------for V in range(len(VZORKY)):
DEF_KRIT_MOD[V]=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_PRUM[V])-( D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_PRUM[V]) - D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_PRUM[V]) ) * ( 1abs(LODE_PARAM_PRUM[V])**D[4])**(1/D[4])
ax.plot3D([TRIAX_PRUM[V],TRIAX_PRUM[V]] , [LODE_PARAM_PRUM[V],LODE_PARAM_PRUM[V]] , \
[DEF_KRIT_MOD[V],DEF_KRIT[V]],linewidth=1.5, color='black', linestyle='-')
ax.set_zlim3d(0.0, 1.5*max(DEF_KRIT))
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ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')
#########################################################################################
#ODDIL_8
#########################################################################################
#VYKRESLENI VSTUPU PRO ABAQUSU
ax=plt.figure('XUE-WIERZBICKI (LODEHO PARAMETR) - ABAQUS').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('XUE-WIERZBICKI (LODEHO PARAMETR) - ABAQUS',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
triax1 = sp.linspace(TRIAX_MIN, TRIAX_MAX, TRIAX_POCET)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, LODE_POCET)
lode_param=sp.sin(sp.pi/2.0*lode)
triax, lode = sp.meshgrid(triax1, lode)
triax, lode_param = sp.meshgrid(triax1, lode_param)
locus=D[0]*sp.exp(-D[1]*triax)-( D[0]*sp.exp(-D[1]*triax) - D[2]*sp.exp(-D[3]*triax) ) * ( 1-abs(lode_param)**D[4])**(1/D[4])
locus[locus>EPS_MAX]= EPS_MAX
ax.plot_surface(triax, lode_param, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.05)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PARAM_PRUM, DEF_KRIT,color='red')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')

#########################################################################################
#ODDIL_9
#########################################################################################
#ZAPIS MODELU XUE-WIERZBICKY DO VYSLEDNEHO SOUBORU
soubor=open('XUE-WIERZBICKI_OPT.txt', 'w')
soubor.write('*Damage Initiation, criterion=DUCTILE, LODE DEPENDENT'+'\n')
for i in range(len(locus)):
for j in range(len(locus[0])):
soubor.write(repr(locus[i][j])+', '+repr(triax[i][j])+\
', '+repr(lode_param[i][j])+', 0.'+'\n')
soubor.write('**'+'\n')
soubor.write('*Damage Evolution, type=ENERGY'+'\n')
soubor.write(' 0.1,')
soubor.close()
#-------------------------------------------------------------------------------------print "-----------------------------------------------------------"
print " VYPOCTENE KRITICKE PRODLOUZENI [%]"
for V in range(len(VZORKY)):
print(VZORKY[V][0]+': '+repr( int(100+round(100.0*CHYBA[V])))+' %')
plt.show()
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#########################################################################################
#ODDIL_1
#########################################################################################
# SEZNAM KALIBRACNICH VZORKU A JEJICH PRODLOUZENI PRI LOMU [mm]
#
VZORKY
PRODLOUZENI[mm]
VAHA
VZORKY=[[ 'jmeno_vzorku' , prodlouzeni , vaha ],
[…]]
#--------------------------------------------------------------------# NASTAVENI VYGENEROVANE ZAVISLOSTI
TRIAX_MAX=1.4
# MAXIMALNI HODNOTA TRIAXIALITY PRO ABAQUS
TRIAX_MIN=-0.7
# MINIMALNI HODNOTA TRIAXIALITY PRO ABAQUS
TRIAX_POCET=20
# POCET INTERPOLACNICH BODU VE SMERU TRIAXIALITY
LODE_POCET=20
# POCET INTERPOLACNICH BODU VE SMERU LODEHO PARAMETRU
EPS_MAX=4.0
# MAXIMALNI LOMOVA DEFORMACE
#--------------------------------------------------------------------#NASTAVENI KALIBRACE
ZPUSOB='DEF'
# KALIBROVAT NA KRITICKOU DEFORMACI: 'DEF'
# KALIBROVAT NA VAZENOU KRITICKOU DEFORMACI: 'V_DEF'
# KALIBROVAT NA POMERNE KRITICKE PRODLOUZENI: 'PRODL'
ODHAD=[1.0, 1.0, 1.0] # ODHAD EXPONENTU BAI-WIERZBICKEHO MODELU
#########################################################################################
#ODDIL_2
#########################################################################################
# IMPORT KNIHOVEN
import xlrd
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy as sp
from scipy.optimize import fmin
from matplotlib import cm
import mpl_toolkits.mplot3d.axes3d as axes3d
from scipy import interpolate
import matplotlib.font_manager
import sys
#-----------------------------------------------------------------#PREDDEFINOVANI POLI PROMENNYCH
TRIAX=[0]*len(VZORKY)
LODE=[0]*len(VZORKY)
DEF=[0]*len(VZORKY)
PRODL=[0]*len(VZORKY)
TRIAX_PRUM=[0]*len(VZORKY)
LODE_PRUM=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT_MOD=[0]*len(VZORKY)
VAZ_POC=0.0
if(ZPUSOB!='DEF' and ZPUSOB!='V_DEF' and ZPUSOB!='PRODL'):
print "Chybne definovany zpusob kalibrace. Zadejte 'DEF' , 'V_DEF', nebo 'PRODL' "
sys.exit()
#-----------------------------------------------------------------#NACTENI VSTUPNICH DAT
for V in range(len(VZORKY)):
VSTUP=xlrd.open_workbook(VZORKY[V][0]+'.xls')
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Fy_Uy')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
PRODL[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
PRODL[V][i]=DATA[i][1]
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Triax_Lode_PlDef')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
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for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
TRIAX[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
TRIAX[V][i]=DATA[i][0]
LODE[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
LODE[V][i]= 1-(2/sp.pi)*sp.arccos(DATA[i][1])
DEF[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
DEF[V][i]=DATA[i][2]

#########################################################################################
#ODDIL_3
#########################################################################################
#VYPOCET PRUMEROVANYCH TRIAXIALIT A NORMALIZOVANEHO LODEHO UHLU
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
TRIAX_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(LODE[V][i]+LODE[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
LODE_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
INTERP=interpolate.interp1d(PRODL[V],DEF[V])
DEF_KRIT[V]=INTERP(VZORKY[V][1])
VAZ_POC=VAZ_POC+VZORKY[V][2]
if(ZPUSOB=='PRODL'):
VZORKY[V][2]=VZORKY[V][2]/((DEF_KRIT[V]-INTERP(VZORKY[V][1]*0.99))/0.01)
if(ZPUSOB=='V_DEF'):
VZORKY[V][2]=VZORKY[V][2]/DEF_KRIT[V]
#########################################################################################
#ODDIL_4
#########################################################################################
#CILOVA FUNKCE
D=[0,0,0,0,0,0]
def C_Funkce(C):
global D
D[1]=float(C[0])
D[3]=float(C[1])
D[5]=float(C[2])
f1=[0]*len(DEF_KRIT)
f2=[0]*len(DEF_KRIT)
f3=[0]*len(DEF_KRIT)
Y=[0]*len(DEF_KRIT)
for V in range(len(DEF_KRIT)):
f1[V]=(0.5*(LODE_PRUM[V]**2+LODE_PRUM[V])*sp.exp(-D[1]*TRIAX_PRUM[V]))*VZORKY[V][2]
f2[V]=((1-LODE_PRUM[V]**2)*sp.exp(-D[3]*TRIAX_PRUM[V]))*VZORKY[V][2]
f3[V]=(0.5*(LODE_PRUM[V]**2-LODE_PRUM[V])*sp.exp(-D[5]*TRIAX_PRUM[V]))*VZORKY[V][2]
Y[V]=DEF_KRIT[V]*VZORKY[V][2]
Y=sp.mat(Y).transpose()
A=sp.mat([f1,f2,f3]).transpose()
DD=A.I*Y
D[0]=float(DD[0])
D[2]=float(DD[1])
D[4]=float(DD[2])
SS=0
for V in range(len(VZORKY)):
EPS_p1=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_PRUM[V])
EPS_0=D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_PRUM[V])
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EPS_m1=D[4]*sp.exp(-D[5]*TRIAX_PRUM[V])
F=EPS_p1*0.5*(LODE_PRUM[V]**2+LODE_PRUM[V])+EPS_0*(1-LODE_PRUM[V]**2)\
+EPS_m1*0.5*(LODE_PRUM[V]**2-LODE_PRUM[V])
SS=SS+((F-DEF_KRIT[V])*VZORKY[V][2])**2
SS=100.0*((SS/VAZ_POC)**0.5)
if(D[1]<0 or D[3]<0 or D[5]<0):
SS=10.0*SS
print SS
return SS

#########################################################################################
#ODDIL_5
#########################################################################################
#OPTIMALIZACE
fmin(C_Funkce, ODHAD, maxfun=1e10 )
print "OPTIMALIZOVANE PARAMETRY BAI-WIERZBICKI: "
print D
#########################################################################################
#ODDIL_6
#########################################################################################
#VYKRESLENI PORTFOLIA VZORKU
tr_min=min(TRIAX_PRUM)-0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
tr_max=max(TRIAX_PRUM)+0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
MARKER=['o','s','D','^','+','v','*','>','<','x','1','2','3','4']
plt.figure('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU')
for V in range(len(VZORKY)):
plt.plot(TRIAX_PRUM[V], LODE_PRUM[V],marker=MARKER[V/7],markersize=8,label=VZORKY[V][0])
Pismo = matplotlib.font_manager.FontProperties(size=9)
plt.legend(loc=2,prop=Pismo)
plt.axis([tr_min,tr_max,-1.1,1.1])
plt.title('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU',fontsize=12)
plt.xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
plt.ylabel(r'$\bar \theta$',fontsize=20,rotation=0)
#########################################################################################
#ODDIL_7
#########################################################################################
#VYKRESLENI ZAVISLOSTI BAI_WIERZBICKI
triax = sp.linspace(tr_min, tr_max, 20)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, 20)
triax, lode = sp.meshgrid(triax, lode)
EPS_p1=D[0]*sp.exp(-D[1]*triax)
EPS_0=D[2]*sp.exp(-D[3]*triax)
EPS_m1=D[4]*sp.exp(-D[5]*triax)
locus=EPS_p1*0.5*(lode**2+lode)+EPS_0*(1-lode**2)+EPS_m1*0.5*(lode**2-lode)
ax=plt.figure('BAI-WIERZBICKI (NORMALIZOVANY LODEHO UHEL)').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('BAI-WIERZBICKI (NORMALIZOVANY LODEHO UHEL)',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.plot_surface(triax, lode, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.15,linewidth=0.1)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PRUM, DEF_KRIT,color='red',s=30,marker='o')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
#---------------------------------------------------------------for V in range(len(VZORKY)):
EPS_p1=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_PRUM[V])
EPS_0=D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_PRUM[V])
EPS_m1=D[4]*sp.exp(-D[5]*TRIAX_PRUM[V])
DEF_KRIT_MOD[V]=EPS_p1*0.5*(LODE_PRUM[V]**2+LODE_PRUM[V])+EPS_0*\
(1-LODE_PRUM[V]**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_PRUM[V]**2-LODE_PRUM[V])
ax.plot3D([TRIAX_PRUM[V],TRIAX_PRUM[V]] , [LODE_PRUM[V],LODE_PRUM[V]] , \
[DEF_KRIT_MOD[V],DEF_KRIT[V]],linewidth=1.5, color='black', linestyle='-')
ax.set_zlim3d(0.0, 1.5*max(DEF_KRIT))
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ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\bar \theta$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')

#########################################################################################
#ODDIL_8
#########################################################################################
#VYKRESLENI VSTUPU PRO ABAQUSU
LODE_PARAM_PRUM=[0]*len(VZORKY)
for i in range(len(VZORKY)):
LODE_PARAM_PRUM[i]=sp.sin(sp.pi/2.0*LODE_PRUM[i])
ax=plt.figure('BAI-WIERZBICKI (LODEHO PARAMETR) - ABAQUS').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('BAI-WIERZBICKI (LODEHO PARAMETR) - ABAQUS',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
triax1 = sp.linspace(TRIAX_MIN, TRIAX_MAX, TRIAX_POCET)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, LODE_POCET)
lode_param=sp.sin(sp.pi/2.0*lode)
triax, lode = sp.meshgrid(triax1, lode)
triax, lode_param = sp.meshgrid(triax1, lode_param)
EPS_p1=D[0]*sp.exp(-D[1]*triax)
EPS_0=D[2]*sp.exp(-D[3]*triax)
EPS_m1=D[4]*sp.exp(-D[5]*triax)
locus=EPS_p1*0.5*(lode**2+lode)+EPS_0*(1-lode**2)+EPS_m1*0.5*(lode**2-lode)
locus[locus>EPS_MAX]= EPS_MAX
ax.plot_surface(triax, lode_param, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.05)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PARAM_PRUM, DEF_KRIT,color='red')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')

#########################################################################################
#ODDIL_9
#########################################################################################
#ZAPIS MODELU BAI-WIERZBICKY DO VYSLEDNEHO SOUBORU
soubor=open('BAI-WIERZBICKI_PRUM.txt', 'w')
soubor.write('*Damage Initiation, criterion=DUCTILE, LODE DEPENDENT'+'\n')
for i in range(len(locus)):
for j in range(len(locus[0])):
soubor.write(repr(locus[i][j])+', '+repr(triax[i][j])+\
', '+repr(lode_param[i][j])+', 0.'+'\n')
soubor.write('**'+'\n')
soubor.write('*Damage Evolution, type=ENERGY'+'\n')
soubor.write(' 0.1,')
soubor.close()
#-------------------------------------------------------------------------------------plt.show()
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#########################################################################################
#ODDIL_1
#########################################################################################
# SEZNAM KALIBRACNICH VZORKU A JEJICH PRODLOUZENI PRI LOMU [mm]
#
VZORKY
PRODLOUZENI[mm]
VAHA
VZORKY=[[ 'jmeno_vzorku' , prodlouzeni , vaha ],
[…]]
#--------------------------------------------------------------------# NASTAVENI VYGENEROVANE ZAVISLOSTI
TRIAX_MAX=1.4
# MAXIMALNI HODNOTA TRIAXIALITY PRO ABAQUS
TRIAX_MIN=-0.7
# MINIMALNI HODNOTA TRIAXIALITY PRO ABAQUS
TRIAX_POCET=20
# POCET INTERPOLACNICH BODU VE SMERU TRIAXIALITY
LODE_POCET=20
# POCET INTERPOLACNICH BODU VE SMERU LODEHO PARAMETRU
EPS_MAX=3.5
# MAXIMALNI LOMOVA DEFORMACE
#--------------------------------------------------------------------#NASTAVENI KALIBRACE
EXPONENT=2.0
# VAHA SUMACE
KONTROLA_PLOCHY='NE' # RIZENI TVARU APROXIMACNI PLOCHY
ZPUSOB='DEF'
# KALIBROVAT NA KRITICKOU DEFORMACI: 'DEF'
# KALIBROVAT NA VAZENOU KRITICKOU DEFORMACI: 'V_DEF'
# KALIBROVAT NA POMERNE KRITICKE PRODLOUZENI: 'PRODL'
ODHAD=[ 2.51 , 1.28 , 0.98 , 1.15, 2.51 , 1.28]

# ODHAD EXPONENTU BAI-WIERZBICKEHO MODELU

#########################################################################################
#ODDIL_2
#########################################################################################
# IMPORT KNIHOVEN
import xlrd
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy as sp
from scipy.optimize import fmin
from matplotlib import cm
import mpl_toolkits.mplot3d.axes3d as axes3d
from scipy import interpolate
import matplotlib.font_manager
import sys
#-----------------------------------------------------------------#PREDDEFINOVANI POLI PROMENNYCH
TRIAX=[0]*len(VZORKY)
LODE=[0]*len(VZORKY)
DEF=[0]*len(VZORKY)
PRODL=[0]*len(VZORKY)
TRIAX_PRUM=[0]*len(VZORKY)
LODE_PRUM=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT_MOD=[0]*len(VZORKY)
VAZ_POC=0.0
#-----------------------------------------------------------------#NACTENI VSTUPNICH DAT
for V in range(len(VZORKY)):
VSTUP=xlrd.open_workbook(VZORKY[V][0]+'.xls')
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Fy_Uy')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
PRODL[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
PRODL[V][i]=DATA[i][1]
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Triax_Lode_PlDef')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
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DATA[j]=LIST1.row_values(j)
TRIAX[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
TRIAX[V][i]=DATA[i][0]
LODE[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
LODE[V][i]= 1-(2/sp.pi)*sp.arccos(DATA[i][1])
DEF[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
DEF[V][i]=DATA[i][2]

#########################################################################################
#ODDIL_3
#########################################################################################
#VYPOCET PRUMEROVANYCH TRIAXIALIT A NORMALIZOVANEHO LODEHO UHLU
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
TRIAX_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(LODE[V][i]+LODE[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
LODE_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
INTERP=interpolate.interp1d(PRODL[V],DEF[V])
DEF_KRIT[V]=INTERP(VZORKY[V][1])
VAZ_POC=VAZ_POC+VZORKY[V][2]
if(ZPUSOB=='PRODL'):
VZORKY[V][2]=VZORKY[V][2]/((DEF_KRIT[V]-INTERP(VZORKY[V][1]*0.99))/0.01)
if(ZPUSOB=='V_DEF'):
VZORKY[V][2]=VZORKY[V][2]/DEF_KRIT[V]
#########################################################################################
#ODDIL_4
#########################################################################################
#CILOVA FUNKCE
def C_Funkce(D):
SS=0
for V in range(len(VZORKY)):
EPS_p1=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_PRUM[V])
EPS_0=D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_PRUM[V])
EPS_m1=D[4]*sp.exp(-D[5]*TRIAX_PRUM[V])
F=EPS_p1*0.5*(LODE_PRUM[V]**2+LODE_PRUM[V])+EPS_0*(1-LODE_PRUM[V]**2)\
+EPS_m1*0.5*(LODE_PRUM[V]**2-LODE_PRUM[V])
CHYBA=(F-DEF_KRIT[V])
SS=SS+(abs(CHYBA)*VZORKY[V][2])**EXPONENT
SS=100.0*((SS/VAZ_POC)**(1/EXPONENT))
if(D[1]<0 or D[3]<0 or D[5]<0):
SS=10.0*SS
if(D[0]<0 or D[2]<0 or D[4]<0):
SS=10.0*SS
if (KONTROLA_PLOCHY=='ANO'):
EPS_p1=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MAX)
EPS_0=D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_MAX)
EPS_m1=D[4]*sp.exp(-D[5]*TRIAX_MAX)
LODE_P=0.0
F0MAX=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
LODE_P=0.5
F05MAX=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
LODE_P=1.0
F1MAX=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
LODE_P=-1.0
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Fm1MAX=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
LODE_P=-0.5
Fm05MAX=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
EPS_p1=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MIN)
EPS_0=D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_MIN)
EPS_m1=D[4]*sp.exp(-D[5]*TRIAX_MIN)
LODE_P=0.0
F0MIN=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
LODE_P=0.5
F05MIN=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
LODE_P=1.0
F1MIN=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
LODE_P=-1.0
Fm1MIN=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
LODE_P=-0.5
Fm05MIN=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
if(F1MAX<F0MAX or Fm1MAX<F0MAX):
SS=10.0*SS
if(F1MAX<F05MAX or F05MAX<F0MAX):
SS=10.0*SS
if(Fm1MAX<Fm05MAX or Fm05MAX<F0MAX):
SS=10.0*SS
if(F1MIN<F0MIN or Fm1MIN<F0MIN):
SS=10.0*SS
if(F1MIN<F05MIN or F05MIN<F0MIN):
SS=10.0*SS
if(Fm1MIN<Fm05MIN or Fm05MIN<F0MIN):
SS=10.0*SS
print SS
return SS
#########################################################################################
#ODDIL_5
#########################################################################################
#OPTIMALIZACE
D=fmin(C_Funkce, ODHAD, maxfun=1e10 )
print "OPTIMALIZOVANE PARAMETRY BAI-WIERZBICKI: "
print D
#########################################################################################
#ODDIL_6
#########################################################################################
#VYKRESLENI PORTFOLIA VZORKU
tr_min=min(TRIAX_PRUM)-0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
tr_max=max(TRIAX_PRUM)+0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
MARKER=['o','s','D','^','+','v','*','>','<','x','1','2','3','4']
plt.figure('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU')
for V in range(len(VZORKY)):
plt.plot(TRIAX_PRUM[V], LODE_PRUM[V],marker=MARKER[V/7],markersize=8,label=VZORKY[V][0])
Pismo = matplotlib.font_manager.FontProperties(size=9)
plt.legend(loc=2,prop=Pismo)
plt.axis([tr_min,tr_max,-1.1,1.1])
plt.title('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU',fontsize=12)
plt.xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
plt.ylabel(r'$\bar \theta$',fontsize=20,rotation=0)
#########################################################################################
#ODDIL_7
#########################################################################################
#VYKRESLENI ZAVISLOSTI BAI_WIERZBICKI
triax = sp.linspace(tr_min, tr_max, 20)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, 20)
triax, lode = sp.meshgrid(triax, lode)
EPS_p1=D[0]*sp.exp(-D[1]*triax)
EPS_0=D[2]*sp.exp(-D[3]*triax)
EPS_m1=D[4]*sp.exp(-D[5]*triax)
locus=EPS_p1*0.5*(lode**2+lode)+EPS_0*(1-lode**2)+EPS_m1*0.5*(lode**2-lode)
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ax=plt.figure('BAI-WIERZBICKI (NORMALIZOVANY LODEHO UHEL)').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('BAI-WIERZBICKI (NORMALIZOVANY LODEHO UHEL)',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.plot_surface(triax, lode, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.15,linewidth=0.1)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PRUM, DEF_KRIT,color='red',s=30,marker='o')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
#---------------------------------------------------------------for V in range(len(VZORKY)):
EPS_p1=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_PRUM[V])
EPS_0=D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_PRUM[V])
EPS_m1=D[4]*sp.exp(-D[5]*TRIAX_PRUM[V])
DEF_KRIT_MOD[V]=EPS_p1*0.5*(LODE_PRUM[V]**2+LODE_PRUM[V])+EPS_0*\
(1-LODE_PRUM[V]**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_PRUM[V]**2-LODE_PRUM[V])
ax.plot3D([TRIAX_PRUM[V],TRIAX_PRUM[V]] , [LODE_PRUM[V],LODE_PRUM[V]] , \
[DEF_KRIT_MOD[V],DEF_KRIT[V]],linewidth=1.5, color='black', linestyle='-')
ax.set_zlim3d(0.0, 1.5*max(DEF_KRIT))
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\bar \theta$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')
#########################################################################################
#ODDIL_8
#########################################################################################
#VYKRESLENI VSTUPU PRO ABAQUSU
LODE_PARAM_PRUM=[0]*len(VZORKY)
for i in range(len(VZORKY)):
LODE_PARAM_PRUM[i]=sp.sin(sp.pi/2.0*LODE_PRUM[i])
ax=plt.figure('BAI-WIERZBICKI (LODEHO PARAMETR) - ABAQUS').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('BAI-WIERZBICKI (LODEHO PARAMETR) - ABAQUS',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
triax1 = sp.linspace(TRIAX_MIN, TRIAX_MAX, TRIAX_POCET)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, LODE_POCET)
lode_param=sp.sin(sp.pi/2.0*lode)
triax, lode = sp.meshgrid(triax1, lode)
triax, lode_param = sp.meshgrid(triax1, lode_param)
EPS_p1=D[0]*sp.exp(-D[1]*triax)
EPS_0=D[2]*sp.exp(-D[3]*triax)
EPS_m1=D[4]*sp.exp(-D[5]*triax)
locus=EPS_p1*0.5*(lode**2+lode)+EPS_0*(1-lode**2)+EPS_m1*0.5*(lode**2-lode)
locus[locus>EPS_MAX]= EPS_MAX
ax.plot_surface(triax, lode_param, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.05)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PARAM_PRUM, DEF_KRIT,color='red')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')
#########################################################################################
#ODDIL_9
#########################################################################################
#ZAPIS MODELU BAI-WIERZBICKY DO VYSLEDNEHO SOUBORU
soubor=open('BAI-WIERZBICKI_PRUM_OPT.txt', 'w')
soubor.write('*Damage Initiation, criterion=DUCTILE, LODE DEPENDENT'+'\n')
for i in range(len(locus)):
for j in range(len(locus[0])):
soubor.write(repr(locus[i][j])+', '+repr(triax[i][j])+\
', '+repr(lode_param[i][j])+', 0.'+'\n')
soubor.write('**'+'\n')
soubor.write('*Damage Evolution, type=ENERGY'+'\n')
soubor.write(' 0.1,')
soubor.close()
#-------------------------------------------------------------------------------------plt.show()
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BAI_WIERZBICKI_OPT.py

#########################################################################################
#ODDIL_1
#########################################################################################
# SEZNAM KALIBRACNICH VZORKU A JEJICH PRODLOUZENI PRI LOMU [mm]
#
VZORKY
PRODLOUZENI[mm]
VAHA
VZORKY=[[ 'jmeno_vzorku' , prodlouzeni , vaha ],
[…]]
#--------------------------------------------------------------------# NASTAVENI VYGENEROVANE ZAVISLOSTI
TRIAX_MAX=1.4
# MAXIMALNI HODNOTA TRIAXIALITY PRO ABAQUS
TRIAX_MIN=-0.7
# MINIMALNI HODNOTA TRIAXIALITY PRO ABAQUS
TRIAX_POCET=20
# POCET INTERPOLACNICH BODU VE SMERU TRIAXIALITY
LODE_POCET=20
# POCET INTERPOLACNICH BODU VE SMERU LODEHO PARAMETRU
EPS_MAX=2.0
# MAXIMALNI LOMOVA DEFORMACE
#--------------------------------------------------------------------#NASTAVENI KALIBRACE
EXPONENT=2.0
# VAHA SUMACE
KONTROLA_PLOCHY='ANO'
# RIZENI TVARU APROXIMACNI PLOCHY
ODHAD=[ 1.44373584 , 0.70244389 , 0.97386979 , 1.10549432 , 1.85864869 , 0.615241 ] # ODHAD EXPONENTU BAI-WIERZBICKEHO MODELU
#########################################################################################
#ODDIL_2
#########################################################################################
# IMPORT KNIHOVEN
import xlrd
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy as sp
from scipy.optimize import fmin
from matplotlib import cm
import mpl_toolkits.mplot3d.axes3d as axes3d
from scipy import interpolate
import matplotlib.font_manager
#-----------------------------------------------------------------#PREDDEFINOVANI POLI PROMENNYCH
TRIAX=[0]*len(VZORKY)
LODE=[0]*len(VZORKY)
DEF=[0]*len(VZORKY)
PRODL=[0]*len(VZORKY)
TRIAX_PRUM=[0]*len(VZORKY)
LODE_PRUM=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT=[0]*len(VZORKY)
DEF_KRIT_MOD=[0]*len(VZORKY)
CHYBA=[0]*len(VZORKY)
VAZ_POC=0.0
#-----------------------------------------------------------------#NACTENI VSTUPNICH DAT
for V in range(len(VZORKY)):
VSTUP=xlrd.open_workbook(VZORKY[V][0]+'.xls')
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Fy_Uy')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
PRODL[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
PRODL[V][i]=DATA[i][1]
#---------------------------------------LIST1=VSTUP.sheet_by_name('Triax_Lode_PlDef')
DATA=[0]*(LIST1.nrows)
for j in range(LIST1.nrows):
DATA[j]=LIST1.row_values(j)
TRIAX[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
TRIAX[V][i]=DATA[i][0]
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LODE[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
LODE[V][i]= 1-(2/sp.pi)*sp.arccos(DATA[i][1])
DEF[V]=sp.zeros((LIST1.nrows))
for i in range(LIST1.nrows):
DEF[V][i]=DATA[i][2]

#########################################################################################
#ODDIL_3
#########################################################################################
#VYPOCET PRUMEROVANYCH TRIAXIALIT A NORMALIZOVANEHO LODEHO UHLU
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
TRIAX_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
S=0
i=1
while(PRODL[V][i]<VZORKY[V][1]):
S=S+0.5*(LODE[V][i]+LODE[V][i-1])*(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])
i=i+1
LODE_PRUM[V]=S/DEF[V][i-1]
INTERP=interpolate.interp1d(PRODL[V],DEF[V])
DEF_KRIT[V]=INTERP(VZORKY[V][1])
VAZ_POC=VAZ_POC+VZORKY[V][2]
#########################################################################################
#ODDIL_4
#########################################################################################
#CILOVA FUNKCE
def C_Funkce(D):
SS=0.0
for V in range(len(VZORKY)):
PORUSENI=0
PRODLOUZENI=0.0
i=1
while( PORUSENI<1.0 and i<len(DEF[V]) ):
TT=0.5*(TRIAX[V][i]+TRIAX[V][i-1])
LL=0.5*(LODE[V][i]+LODE[V][i-1])
EPS_p1=D[0]*sp.exp(-D[1]*TT)
EPS_0=D[2]*sp.exp(-D[3]*TT)
EPS_m1=D[4]*sp.exp(-D[5]*TT)
F=EPS_p1*0.5*(LL**2.0+LL)+EPS_0*(1-LL**2.0)+EPS_m1*0.5*(LL**2.0-LL)
PORUSENI=PORUSENI+(DEF[V][i]-DEF[V][i-1])/F
i=i+1
i=i-1
PRODLOUZENI=PRODL[V][i]
if (PORUSENI<1.0):
PRODLOUZENI=PRODLOUZENI+(1.0-PORUSENI)*F*(PRODL[V][-1]-PRODL[V][-2])/(DEF[V][-1]-DEF[V][-2])
CHYBA[V]=(PRODLOUZENI-VZORKY[V][1])/VZORKY[V][1]
SS=SS+(abs(CHYBA[V])*VZORKY[V][2])**EXPONENT
SS=100.0*((SS/VAZ_POC)**(1/EXPONENT))
if(D[1]<0 or D[3]<0 or D[5]<0):
SS=10.0*SS
if(D[0]<0 or D[2]<0 or D[4]<0):
SS=10.0*SS
if (KONTROLA_PLOCHY=='ANO'):
EPS_p1=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MAX)
EPS_0=D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_MAX)
EPS_m1=D[4]*sp.exp(-D[5]*TRIAX_MAX)
LODE_P=0.0
F0MAX=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
LODE_P=0.5
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F05MAX=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
LODE_P=1.0
F1MAX=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
LODE_P=-1.0
Fm1MAX=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
LODE_P=-0.5
Fm05MAX=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
EPS_p1=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_MIN)
EPS_0=D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_MIN)
EPS_m1=D[4]*sp.exp(-D[5]*TRIAX_MIN)
LODE_P=0.0
F0MIN=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
LODE_P=0.5
F05MIN=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
LODE_P=1.0
F1MIN=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
LODE_P=-1.0
Fm1MIN=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
LODE_P=-0.5
Fm05MIN=EPS_p1*0.5*(LODE_P**2+LODE_P)+EPS_0*(1-LODE_P**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_P**2-LODE_P)
if(F1MAX<F0MAX or Fm1MAX<F0MAX):
SS=10.0*SS
if(F1MAX<F05MAX or F05MAX<F0MAX):
SS=10.0*SS
if(Fm1MAX<Fm05MAX or Fm05MAX<F0MAX):
SS=10.0*SS
if(F1MIN<F0MIN or Fm1MIN<F0MIN):
SS=10.0*SS
if(F1MIN<F05MIN or F05MIN<F0MIN):
SS=10.0*SS
if(Fm1MIN<Fm05MIN or Fm05MIN<F0MIN):
SS=10.0*SS
print SS
return SS

#########################################################################################
#ODDIL_5
#########################################################################################
#OPTIMALIZACE
D=fmin(C_Funkce, ODHAD, maxfun=1e10 )
print "OPTIMALIZOVANE PARAMETRY BAI-WIERZBICKI: "
print D
#########################################################################################
#ODDIL_6
#########################################################################################
#VYKRESLENI PORTFOLIA VZORKU
tr_min=min(TRIAX_PRUM)-0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
tr_max=max(TRIAX_PRUM)+0.1*(max(TRIAX_PRUM)-min(TRIAX_PRUM))
MARKER=['o','s','D','^','+','v','*','>','<','x','1','2','3','4']
plt.figure('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU')
for V in range(len(VZORKY)):
plt.plot(TRIAX_PRUM[V], LODE_PRUM[V],marker=MARKER[V/7],markersize=8,label=VZORKY[V][0])
Pismo = matplotlib.font_manager.FontProperties(size=9)
plt.legend(loc=2,prop=Pismo)
plt.axis([tr_min,tr_max,-1.1,1.1])
plt.title('PORTFOLIO KALIBRACNICH VZORKU',fontsize=12)
plt.xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
plt.ylabel(r'$\bar \theta$',fontsize=20,rotation=0)
#########################################################################################
#ODDIL_7
#########################################################################################
#VYKRESLENI ZAVISLOSTI BAI_WIERZBICKI
triax = sp.linspace(tr_min, tr_max, 20)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, 20)
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triax, lode = sp.meshgrid(triax, lode)
EPS_p1=D[0]*sp.exp(-D[1]*triax)
EPS_0=D[2]*sp.exp(-D[3]*triax)
EPS_m1=D[4]*sp.exp(-D[5]*triax)
locus=EPS_p1*0.5*(lode**2+lode)+EPS_0*(1-lode**2)+EPS_m1*0.5*(lode**2-lode)
ax=plt.figure('BAI-WIERZBICKI (NORMALIZOVANY LODEHO UHEL)').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('BAI-WIERZBICKI (NORMALIZOVANY LODEHO UHEL)',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.plot_surface(triax, lode, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.15,linewidth=0.1)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PRUM, DEF_KRIT,color='red',s=30,marker='o')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
#---------------------------------------------------------------for V in range(len(VZORKY)):
EPS_p1=D[0]*sp.exp(-D[1]*TRIAX_PRUM[V])
EPS_0=D[2]*sp.exp(-D[3]*TRIAX_PRUM[V])
EPS_m1=D[4]*sp.exp(-D[5]*TRIAX_PRUM[V])
DEF_KRIT_MOD[V]=EPS_p1*0.5*(LODE_PRUM[V]**2+LODE_PRUM[V])+EPS_0*\
(1-LODE_PRUM[V]**2)+EPS_m1*0.5*(LODE_PRUM[V]**2-LODE_PRUM[V])
ax.plot3D([TRIAX_PRUM[V],TRIAX_PRUM[V]] , [LODE_PRUM[V],LODE_PRUM[V]] , \
[DEF_KRIT_MOD[V],DEF_KRIT[V]],linewidth=1.5, color='black', linestyle='-')
ax.set_zlim3d(0.0, 1.5*max(DEF_KRIT))
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\bar \theta$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')

#########################################################################################
#ODDIL_8
#########################################################################################
#VYKRESLENI VSTUPU PRO ABAQUSU
LODE_PARAM_PRUM=[0]*len(VZORKY)
for i in range(len(VZORKY)):
LODE_PARAM_PRUM[i]=sp.sin(sp.pi/2.0*LODE_PRUM[i])
ax=plt.figure('BAI-WIERZBICKI (LODEHO PARAMETR) - ABAQUS').add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_title('BAI-WIERZBICKI (LODEHO PARAMETR) - ABAQUS',fontsize=12)
ax.w_xaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_yaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
ax.w_zaxis.set_pane_color((1.0, 1.0, 1.0, 1.0))
triax1 = sp.linspace(TRIAX_MIN, TRIAX_MAX, TRIAX_POCET)
lode = sp.linspace(-1.0, 1.0, LODE_POCET)
lode_param=sp.sin(sp.pi/2.0*lode)
triax, lode = sp.meshgrid(triax1, lode)
triax, lode_param = sp.meshgrid(triax1, lode_param)
EPS_p1=D[0]*sp.exp(-D[1]*triax)
EPS_0=D[2]*sp.exp(-D[3]*triax)
EPS_m1=D[4]*sp.exp(-D[5]*triax)
locus=EPS_p1*0.5*(lode**2+lode)+EPS_0*(1-lode**2)+EPS_m1*0.5*(lode**2-lode)
locus[locus>EPS_MAX]= EPS_MAX
ax.plot_surface(triax, lode_param, locus,rstride=1,cstride=1,cmap=cm.jet,alpha=0.05)
ax.scatter(TRIAX_PRUM, LODE_PARAM_PRUM, DEF_KRIT,color='red')
ax.scatter(0, 0, 0,color='white')
ax.set_xlabel(r'$\eta$',fontsize=20)
ax.set_ylabel(r'$\xi$',fontsize=20)
ax.set_zlabel(r'$\bar \varepsilon_f$',fontsize=20)
ax.patch.set_facecolor('white')
#########################################################################################
#ODDIL_9
#########################################################################################
#ZAPIS MODELU BAI-WIERZBICKY DO VYSLEDNEHO SOUBORU
soubor=open('BAI-WIERZBICKI_OPT.txt', 'w')
soubor.write('*Damage Initiation, criterion=DUCTILE, LODE DEPENDENT'+'\n')
for i in range(len(locus)):
for j in range(len(locus[0])):
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soubor.write(repr(locus[i][j])+', '+repr(triax[i][j])+\
', '+repr(lode_param[i][j])+', 0.'+'\n')
soubor.write('**'+'\n')
soubor.write('*Damage Evolution, type=ENERGY'+'\n')
soubor.write(' 0.1,')
soubor.close()
#-------------------------------------------------------------------------------------print "-----------------------------------------------------------"
print " VYPOCTENE KRITICKE PRODLOUZENI [%]"
for V in range(len(VZORKY)):
print(VZORKY[V][0]+': '+repr( int(100+round(100.0*CHYBA[V])))+' %')
plt.show()
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