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Seznam symbolů 
Veličina Název veličiny Jednotka 

𝐴 Konstanta pro průchozí díru [1] 

𝐵 Konstanta pro průchozí díru [1] 

�̅� Konstanta pro neprůchozí díru [1] 

�̅� Konstanta pro neprůchozí díru [1] 

𝑎 Kalibrační koeficient průchozí díry [1] 

𝑏 Kalibrační koeficient průchozí díry [1] 

�̅� Kalibrační koeficient neprůchozí díry [1] 

�̅� Kalibrační koeficient neprůchozí díry [1] 

𝐷 Roztečný průměr tenzometrů [mm] 

𝐷0 Průměr vrtané díry [mm] 

𝐸 Youngův modul pružnosti v tahu [MPa] 

𝑓 Frekvence [Hz] 

𝐺𝐿 Šířka vynutí tenzometru [mm] 

𝐺𝑊 Výška vynutí tenzometru [mm] 

𝑅 Roztečný poloměr tenzometrů [mm] 

𝑅1 Začátek vynutí tenzometru od středu díry [mm] 

𝑅2 Konec vynutí tenzometru od středu díry [mm] 

𝑅0 Poloměr vrtané díry [mm] 

𝑣 Rychlost šíření ultrazvukových vln [m∙s-1] 

𝑍 Hloubka vrtané díry [mm] 

𝛼 Úhel od hlavní směru napětí [°] 

𝛽 Úhel orientace k 3. tenzometru [°] 

𝜀𝑗 Deformace v j-tém směru [MPa] 

𝜀𝑟 Radiální deformace [MPa] 

𝜀𝜃 Tangenciální deformace [MPa] 

𝜆 Vlnová délka [nm] 

𝜎𝑚𝑎𝑥 Maximální hlavní napětí [MPa] 

𝜎𝑚𝑖𝑛 Minimální hlavní napětí [MPa] 

𝜎𝑥 Napětí ve směru x [MPa] 

𝜎𝑦 Napětí ve směru y [MPa] 

𝜏 Smykové napětí [MPa] 

𝜐 Poissonovo číslo [1] 
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1 Úvod 

Zbytková napětí se vyskytují ve všech materiálech, jsou zanesena vnějšími vlivy, především při 

výrobě a úpravě materiálu, nebo i dělením materiálu. Jsou jeden z aspektů ovlivňující životnost 

materiálu. Jejich největší vliv je na povrchu materiálu a s hloubkou má klesající tendenci. Jejich 

zjišťování probíhá především experimentálně a ve většině případů má za následek úplné nebo 

částečné poškození měřeného objektu. 

Odvrtávací metoda patří mezi nejběžnější metody při zjišťování zbytkového napětí 

v materiálu. Měření probíhá tak, že je aplikována tenzometrická růžice a v jejím středu je 

vyvrtána díra. Je to destruktivní metoda, při které je odvrtána díra jen částečně, v praxi 

běžnější, nebo skrz celý materiál.  

Digitální obrazová korelace (DIC) je bezkontaktní optická metoda, využívaná ke zjišťování 

deformací, tak že sleduje pohyb vybraného bodu. Tato metoda se v posledních letech 

významně rozšířila. 

Byl proveden experiment, který vychází z normy, avšak s omezeními, které vycházejí 

z dostupného vybavení laboratoře Odboru pružnosti a pevnosti Českého vysokého učení 

technického v Praze. Při kombinaci obou těchto metod se tenzometrická růžice nebyla 

aplikována, je nahrazena DIC. 
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2 Zbytková napětí 

Zbytková napětí jsou taková napětí, která se vyskytují v materiálech bez působení vnějších sil 

a jsou jeden z aspektů celkové životnosti materiálu. Mají negativní vliv na materiálové 

parametry jako je pevnost, dynamická únosnost, korozivzdornost, rozměrová stálost a 

odolnost proti opotřebení. Jejich vznik je ovlivněn technologií výroby součásti jako je broušení, 

tepelné zpracování apod. a také na druhu materiálu. Zbytková napětí mohou mít i pozitivní 

vliv, například při kuličkování se vnesou tlaková napětí, která svým vlivem prodlužují životnost 

součásti. Zbytková napětí mají největší vliv v blízkosti povrchu, s hloubkou jejich vliv klesá. 

Vnitřní napětí nejsou spolehlivě zjistitelná. 

 Rozdělení podle příčin vzniku: 

• Mechanické – nehomogenní plastická deformace při mechanickém zpracování 

materiálu. 

• Tepelné – tepelná plastické deformace v důsledku nehomogenního teplotního pole. 

• Chemické a strukturní – změny objemu materiálu v důsledku chemických reakcí, 

fázových přeměn a rozdílných fyzikálních vlastností jednotlivých fází. 

• Vícevrstvé struktury – rozdílné fyzikální vlastnosti jednotlivých vrstev. 

• Konstrukční celky – nepřesnosti jednotlivých součástí spojených v konstrukčních 

celcích. 

 

Zbytková napětí je možné rozdělit dle Macheraucha a Tietze na: 

• Zbytková napětí I. Druhu – makroskopická, dosahují rovnováhy až v celém 

makroobjemu zkoumaného vzorku. Vznikají při nestejnoměrném tváření, tepelném 

zpracování, obrábění atd. Pokud se vyskytují v součásti, pak po odebrání vrstvy 

materiálu z jejího povrchu dojde k porušení rovnováhy vnitřních účinků a součást se 

deformuje. Na tomto principu je založena většina měřících destruktivních metod. 

• Zbytková napětí II. Druhu – mikroskopická, jsou v rovnováze v mikroskopických 

objemech materiálu srovnatelných s velikostí jednotlivých krystalů, takže jejich 

výslednice v makroskopické oblasti je nulová. Vznikají při tváření za studena, tuhnutí, 

změně teploty apod. 

• Zbytková napětí III. Druhu – submikroskopická, jsou v rovnováze v mikroskopických 

oblastech vzorku, srovnatelných s velikostí elementární buňky. Jsou způsobena 

poruchami krystalové mřížky, přítomností cizích atomů, vakancí, dislokací. 
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Zbytková napětí II. a III. druhu nezpůsobují změnu tvaru součásti, mají však značný vliv na 

mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu. 

Všechny druhy zbytkového napětí se vyskytují současně, avšak největší vliv na kvalitu 

povrchové vrstvy má napětí I. druhu. 

Pojmem zbytková napětí budou v práci zmiňována zbytková napětí prvního druhu. [1] [4] 

 

2.1 Metody měření zbytkových napětí 

Zbytková napětí se zjišťují pomocí experimentálních metod. Měření klade značné nároky na 

měřící techniku, zvláště pak na přesnost. Existuje celá řada metod, které jsou více či méně, 

finančně a časově náročné. Základní rozdělení je v destruktivním a nedestruktivním způsobu 

měření. Při destruktivním měření dojde k porušení nebo odebrání materiálu, následnému 

uvolnění napětí a vzniku deformací, dle kterých jsou vyhodnocena zbytková napětí. Ve většině 

případů se jedná o metody mechanické. Principem nedestruktivních metod je nalezení vztahů 

mezi fyzikálními nebo krystalografickými vlastnostmi materiálu a zbytkovým napětím, 

nedochází k žádným zásahům do materiálu, jedná je o metody fyzikální.  Zvláštní skupinou jsou 

polodestruktivní metody, kam patří právě odvrtávací metoda. Možné rozdělení měřících 

metod viz Tab. 1. V následujících kapitolách jsou popsány některé metody, zvlášť bude 

popsána odvrtávací metoda, tedy metoda mechanická.  
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Tabulka 1: Rozdělení metod měření zbytkových napětí [8] 

 

Dále budou podrobněji rozepsány některé z těchto metod. 

 

2.1.1 Metoda mezikruží 

Princip je stejný jako u odvrtávací metody viz kapitola 3, s tím rozdílem, že je vyfrézována 

kruhová drážka a na vzniklém kruhovém sloupku je aplikována tenzometrická růžice, což 

způsobuje větší poškození součásti viz Obr. 1. Výhodou oproti odvrtávací metodě, že se měří 

skutečná napětí, která nejsou ovlivněna koncentrátorem napětí, pokud je mezikruží odvrtané 

dostatečně hluboko. Kruhové jádro má obvykle průměr 15–150 mm. [10] 
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Obr. 1: Schéma metody mezikruží [10] 

 

2.1.2 Metoda křehkého laku 

Nepřímá metoda ke zjištění obecných deformací, kdy je povrch potřen pryskyřicí, případně 

folii s praskavou vrstvou, po zaschnutí vlivem deformací tato vrstva popraská ve směru 

kolmém k maximální dilataci. Tato metoda je jednoduchá, rychlá, je ovlivněna množstvím 

faktorů, jako je teplota, vlhkost a lidský faktor. Podává spíše orientační výsledky. [7] Na Obr. 2 

je vidět, jak lak praská příčně ve směru hlavních napětí. 

 

Obr. 2: Popraskaný lak vlivem zbytkových napětí [8] 

 

2.1.3 Rentgenová metoda 

Rentgenová metoda je nedestruktivní, založena na principu rozptylu rentgenových paprsků na 

krystalech materiálu, kde měříme mezirovinnou vzdálenost 𝑑, kterou porovnáme 

s mezirovinnou vzdáleností nedeformované mřížky 𝜖 =
∆𝑑

𝑑0
. Vychází ze vztahů teorie elasticity. 

Při ozáření mřížky dojde při dosažení příznivého směru paprsků v mřížce k difrakci (rozptylu) a 
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ke vzniku interferenčního maxima ve směru 𝜃. Výhodou je že před měřením není potřeba 

povrh nijak upravovat. Metoda umožnuje měřit napětí I., II. a III. druhu. Nevýhodou je měření 

ve velmi tenkých vrstvách 10−2 až 10−3 mm a možnost měřit pouze elastické deformace. 

Podmínku pro interferenční maximum určuje Braggova rovnice 𝜆 = 2𝑑 sin 𝜃. [7] 

 

Obr. 3: Princip rentgenové metody [20] 

 

 

Obr. 4: Schéma RTG metody [19] 

Další možností nedestruktivního měření je metody neutronové difrakce, kde neutron je 2000x 

těžší než elektron a není elektricky nabitý. Proniká do větších hloubek než u rentgenové 

metody. Při dopadu neutronu na krystal dojde k difrakci. Neutronový svazek proniká přes 

clony do materiálu. Při dopadu na krystalovou mřížku jsou ve vhodném směru detekovány 

odražené neutrony. Jsou zjištěny polohy lehkých jader a jelikož rozptyl na atomech ležících 

blízko u sebe v periodické soustavě prvků je značně rozdílný, umožňuje dobře měřit poměry 
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v slitinách. Materiál lze zkoumat do větších hloubek než u rentgenové metody, 15 mm a více. 

Avšak tato metoda je velmi náročná z důvodu zdrojů neutronů. [7]  

 

2.1.4 Ultrazvuková metoda 

Bezkontaktní, nedestruktivní metoda, principem je změna rychlosti ultrazvukových vln, které 

mají frekvenci větší než 20 KHz, rychlost zvukových vln v oceli se pohybuje kolem 5900 m/s. 

Pokud napětí působí ve směru vln, rychlost šíření se zvětšuje. Mezi rychlostí, vlnovou délkou 

a frekvencí platí tento vztah 𝜆 =
𝑣

𝑓
. Při přechodu z jednoho prostředí do druhého nastává jejich 

lom a odraz. [21] 

 

Obr. 5: Impulsní odrazová metoda [21] 

1 - vzorek 
2 -  ultrazvuková sonda 
EP - počáteční echo 
EV -  poruchové echo 
EK -  koncové echo 
l -  vzdálenost vady od povrchu 

 

 

2.1.5 Metoda pomocí Barkhausenova šumu 

Nedestruktivní metoda pro měření zbytkových napětí. Barkhausenův šum byl popsaný v roce 

1919. Přibližováním a oddalováním magnetu od jádra jsou v reproduktoru slyšitelné šumy jako 

praskání či chraptění. Efekt závisí na tvrdosti jádra v cívce, s rostoucí tvrdostí intenzita šumu 

klesá. Barkhausenův šum má pro většinu materiálů frekvenční spektrum začínající na 

magnetizačním kmitočtu a končící přibližně na 250 kHz. Signál je exponenciálně tlumen v 
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závislosti na vzdálenosti, kterou projde uvnitř materiálu. Primární příčinou tlumení jsou vířivé 

proudy indukované při šíření signálu vznikajícího pohybem domén. Útlum určuje hloubku, ze 

které lze ještě informaci získat (měřící hloubku). Při běžných aplikacích se měřící hloubka 

pohybuje mezi 0,01 mm až 1,5 mm. Hlavní faktory, které ovlivňují tuto hloubku jsou frekvenční 

rozsah generovaného signálu, vodivost a permeabilita zkoušeného materiálu. 

 

Obr. 6: Schéma měření pomocí Barkhausenova šumu [7] 

 

2.1.6 Metoda odleptávání 

Tato mechanická metoda spočívá v měření deformace zkušebního tělesa při postupném 

odleptávání povrchových vrstev, měřený vzorek počítáme podle teorie pružnosti jako křivý 

prut. Při odleptávání se napětí uvolňují postupným odstraňováním povrchové vrstvy 

materiálu. Její výhodou je nízká cena a dostupnost, naopak nevýhodou je nízká přesnost 

měření. [7] 

 

Obr. 7: Princip odleptávací metody [7] 
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3 Odvrtávací metoda 

Odvrtávací metoda je experimentální metoda sloužící ke zjištění zbytkových napětí. Podstatou 

metody je odebrání materiálu pomocí vrtáku. Nejdříve je aplikována tenzometrická růžice a 

v jejím středu je vyvrtána díra (Obr. 10). Tím se naruší vnitřní silová a momentová rovnováha, 

což způsobí deformaci na povrchu, která je změřena tenzometry. Otvor bývá nejčastěji 

odvrtán čelní válcovou frézou. Důležitá je řezná rychlost, při nízké rychlosti je matriál, resp. 

vzniklé deformace, ovlivňován procesem odvrtávání. Odvrtávací metodou lze měřit dvouosou 

napjatost v rovině povrchu materiálu, doporučená hloubka je 0,2𝐷 až 1,2𝐷, dle typu vzorku, 

kde 𝐷 je roztečný průměr tenzometrů. V závislosti na velikosti nástroje může být hloubka i 

větší, klesá však rozlišení metody v blízkosti u povrchu. Minimální velikost analyzované oblasti 

je cca 1 mm2. Místo pro vyvrtání otvoru se volí ploché, mimo hrany a jiné nepravidelnosti [2]. 

Odvrtávací metoda bývá označována jako semidestruktivní, protože způsobené poškození 

vzorek zcela nezničí, oproti jiným mechanickým metodám tedy umožňuje další použití 

součásti. Tato metoda je relativně jednoduchá, rychlá a měřicí zařízení bývá přenosné. 

Nevýhodou je destruktivní povaha, omezené rozlišení a nižší přesnost vyhodnocení v případě 

nerovnoměrných napětí nebo nehomogenních materiálových vlastností. [5] Postup měření i 

vyhodnocení je standardizován normou ASTM E837 [2]. 

 

3.1 Vyhodnocování zbytkových napětí 

Pro vyhodnocení zbytkových napětí jsou důležité kalibrační koeficienty, díky kterým jsou 

přepočítány uvolněné deformace na zbytková napětí. Tyto koeficienty vycházejí z analytického 

řešení desky s průchozím otvorem, které publikoval G. Kirsch [11] v roce 1898. Koeficienty 

závisí na materiálových vlastnostech, poloměru otvoru a vzdálenosti od otvoru. Avšak v praxi, 

v převážné většině případů, není těchto podmínek dosaženo, nelze tedy použít tyto teoreticky 

odvozené koeficienty. Ve většině případů není otvor průchozí.  
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Obr. 8: Průběh radiálních a tangenciálních napětí [3] 

Uvolněné deformace se se vzdáleností od díry liší. Obr. 8 ukazuje, že tangenciální a radiální 

deformace se vzdáleností od díry klesají.  

 

3.1.1 Tenká deska s průchozím otvorem 

Na Obr. 9 je zobrazena tenká deska s odvrtaným průchozím otvorem, která je vystavena 

rovnoměrnému zbytkovému napětí ve směru  𝑥. 

 

Obr. 9: Tenká deska s průchozím otvorem [3] 
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Uvolnění radiální deformace v bodě 𝑃(𝑅, 𝛼) lze vyjádřit vztahem:  

 

𝜀𝑟 = −
𝜎𝑥(1 + 𝜐)

2𝐸
[

1

𝑟2
−

3

𝑟4
cos 2𝛼 +

4

𝑟2(1 + 𝜐)
cos 2𝛼] 

(3.1) 

 

Kde: 

𝑟 =
𝑅

𝑅0
(𝑅 ≥ 𝑅0) 

 

𝑅 … 𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑑 𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑢 𝑜𝑡𝑣𝑜𝑑𝑢 

𝑅0 … 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟 𝑜𝑡𝑣𝑜𝑟𝑢 

 

Rovnici (3.1) lze upravit na (3.2): 

𝜀𝑟 = 𝜎𝑥(𝐴 + 𝐵 cos 2𝛼) (3.2) 

 

Zavedením konstant 𝐴 a 𝐵 je možné vyjádřit: 

𝐴 = −
1 + 𝜐

2𝐸
(

1

𝑟2
) 

(3.3) 

𝐵 = −
1 + 𝜐

2𝐸
[(

4

1 + 𝜐
)

1

𝑟2
−

3

𝑟4
] 

(3.4) 

 

Pro odvození vztahů je předpokládána jednoosá napjatost. Vztahy pro dvouosou napjatost lze 

získat za předpokladu lineárně elastického izotropního materiálu pomocí principu 

superpozice:  

 

𝜀𝑟 = 𝜎𝑥(𝐴 + 𝐵 cos 2𝛼) + 𝜎𝑦(𝐴 − 𝐵 cos 2𝛼) (3.5) 

 

Neboli 

𝜀𝑟 = 𝐴(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦) + 𝐵(𝜎𝑥 − 𝜎𝑦) cos 2𝛼 (3.6) 

 

Rovnice (3.5) a (3.6) popisují vztah mezi napětím a radiální deformací v bodě 𝑃 se 

souřadnicemi (𝑟, 𝛼) a tvoří základ pro určení dvou hlavních napětí rovinné deformace a úhlu 

jejich orientace. K řešení je potřeba znát tři radiální deformace, které jsou zjištěny 

experimentem pomocí tenzometrů, resp. tenzometrické růžice. V případě tenzometrické 
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růžice dle (Obr. 10) lze pro jednotlivé tenzometry lze napsat rovnice radiálních tenzometrů 

(3.7), (3.8) a (3.9) v případě růžice 0°, 45°, 90°. 

 

Obr. 10: Orientace tenzometrické růžice – typ A (45°) [3] 

 

 

𝜀1 = 𝐴(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦) + 𝐵(𝜎𝑥 − 𝜎𝑦) cos 2𝛼 

(3.7) 

                𝜀2 = 𝐴(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦) + 𝐵(𝜎𝑥 − 𝜎𝑦) cos 2 (𝛼 + 45°) (3.8) 

               𝜀3 = 𝐴(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦) + 𝐵(𝜎𝑥 − 𝜎𝑦) cos 2 (𝛼 + 90°) (3.9) 

 

Řešením těchto rovnic jsou následující vztahy:  

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝜀1 + 𝜀2

4𝐴
−

√2

4𝐵
√(𝜀1 − 𝜀2)2 + (𝜀2 − 𝜀3)2 

(3.10) 

𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝜀1 + 𝜀2

4𝐴
+

√2

4𝐵
√(𝜀1 − 𝜀2)2 + (𝜀2 − 𝜀3)2 

(3.11) 

𝑡𝑔2𝛼 =
𝜀1 − 2𝜀2 + 𝜀3

𝜀3 − 𝜀1
 

(3.12) 

 

Jiný způsob zjištění hlavních napětí nabízí maticový zápis (3.14). Jedná se o případ 

tenzometrické růžice jako v předchozí části. Matice popisuje vztahy mezi složkami rovinné 

napjatosti a třemi uvolněnými deformacemi. 
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[
𝐴 + 𝐵 0 𝐴 − 𝐵

𝐴 −2𝐵 𝐴
𝐴 − 𝐵 0 𝐴 + 𝐵

] [

𝜎1

𝜏13

𝜎3

] = [

𝜀1

𝜀2

𝜀3

] 
(3.13) 

 

 

𝜎1,3 … 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣é 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑦 𝑣𝑒 𝑠𝑚ě𝑟𝑒𝑐ℎ 1 𝑎 3 

𝜏13 … 𝑠𝑚𝑦𝑘𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑘𝑒 𝑠𝑚ě𝑟ů𝑚 1 𝑎 3 

𝜀1,2,3…uvolněné deformace změřené tenzometry 

 

 

Při použití následující transformace složek napětí a deformací lze maticový zápis (3.13) 

přepsat na rovnice: 

 

𝑃 =
𝜎3 + 𝜎1

2
;         𝑄 =

𝜎3 − 𝜎1

2
;         𝑇 = 𝜏13 

(3.14) 

 

𝑝 =
𝜀3 + 𝜀1

2
;         𝑞 =

𝜀3 − 𝜀1

2
;        𝑡 =

𝜀3 + 𝜀1 − 2𝜀2

2
 

(3.15) 

 

 

     𝑎𝑃 =
𝐸𝑝

1 + 𝜐
 (3.16) 

𝑏𝑄 = 𝐸𝑝 (3.17) 

𝑏𝑇 = 𝐸𝑡 (3.18) 

 

Namísto koeficientů 𝐴 a 𝐵 jsou použity bezrozměrné koeficienty 𝑎 a 𝑏: 

 

 

          𝑎 = −
2𝐸

(1 + 𝜐)
𝐴 

(3.19) 

𝑏 = −2𝐸𝐵 (3.20) 
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Hlavní napětí pak mohou být vyjádřeny výrazy obsahující transformované napětí nebo 

deformace 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑖𝑛 = 𝑃 ± √𝑄2 + 𝑇2 = [
𝑝

𝑎(1 + 𝜐)
±

√𝑞2 + 𝑡2

𝑏
] 𝐸 

(3.21) 

𝛽 =
1

2
arctg (

𝑇

𝑄
) = arctg (

𝑡

𝑞
) (3.22) 

 

 

𝛽 …úhel měřený ve směru hodinových ručiček od 3. tenzoru ke směru hlavního maximálního 

napětí 

 

3.1.2 Případ s neprůchozím otvorem 

Teoretické odvození v předchozím odstavci bylo provedeno na základě předpokladu malého 

otvoru vrtaného skrz tenkou, širokou a plochou deskou, vystavenou rovnoměrnému 

rovinnému namáhání. Avšak v praxi je situace odlišná, běžné součásti mají libovolnou velikost 

nebo tvar a zpravidla nebývají tenké či ploché, proto je většina případů s neprůchozím 

otvorem, pak jsou koeficienty �̅� a �̅� závislé navíc na hloubce vrtaného otvoru Z, respektive 

bezrozměrné hloubce otvoru 
𝑍

𝐷0
. Aby se maximalizovali deformace je doporučeno díru vrtat na 

𝑍

𝐷0
= 0,4. Zároveň norma ASTM E 837 specifikuje 

𝑍

𝐷0
= 0,4 jako maximální hloubku díry. 

 

                                                                 Obr. 11: Rozměry odvrtané díry [3] 

 

�̅� = 𝑓𝐴(𝐸, 𝜐, 𝑟, 𝑍 𝐷0⁄ ) (3.23) 

�̅� = 𝑓𝐵(𝐸, 𝜐, 𝑟, 𝑍 𝐷0⁄ ) (3.24) 
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Případ s neprůchozím otvorem představuje složitý stav rovinné napjatosti, pro který není 

možné přesné analytické řešení. Bylo prokázáno, že tento případ úzce souvisí s průchozím 

otvorem. Stejně jako v případě průchozího otvoru je možné koeficienty �̅� a 𝐵 určit 

experimentální kalibrací. Takto získané koeficienty jsou přesné, ale odpovídají vždy jen 

konkrétní geometrii růžice a stejnému materiálu. 

Jinou možností je jejich určení numerickým výpočtem. Jednou z metod výpočtu těchto 

koeficientů pomocí metody konečných prvků uvádí Schajer [6]. Takto spočtené koeficienty se 

dnes používají u většiny komerčních aplikací odvrtávací metody. Byly spočteny pro růžici se 

třemi tenzometry. Schajer zavedl nové koeficienty �̅� a �̅�, které jsou nezávislé na materiálových 

vlastnostech a zahrnují pouze geometrii růžice a otvoru. 

 

�̅� = −
2𝐸�̅�

1 + 𝜐
 

 

(3.25) 

�̅� = −2𝐸�̅� (3.26) 

 

V porovnání s rovnicemi (3.4) a (3.5) lze vidět, že pro průchozí otvor je �̅� nezávislé na materiálu 

a �̅� téměř nezávisí na Poissonově čísle. Schrajer z výpočtu MKP zjistil, že pro neprůchozí otvory 

se �̅� a �̅� liší pouze o 2 %. [2] [3] 

 

3.1.3 Tenzometry 

Nejčastěji se uvolněné zbytkové deformace od odvrtávací metody měří pomocí odporových 

tenzometrů. Obr. 12 zobrazuje rozmístění tenzometrů v tenzometrické růžici. Pro tenké 

vzorky by neměl průměr průchozí díra překročit 0,2𝐷 pro typ A nebo B a 0,24𝐷 pro typ C. U 

„tlustého“ vzorku by tloušťka vzorku měla být nejméně 𝐷 pro typ A a B nebo 1.2𝐷 pro typ C. 

pro typ A a B nebo 1.2𝐷 pro typ C. Rozměr 𝐷 je průměr tenzometrické růžice viz Obr. 10. 

 

Obr. 12: Typy tenzometrických růžic [2] 
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Tenzometry se aplikují na hladkou plochu. Broušení, či jiná mechanická úprava povrchu může 

ovlivnit zbytková napětí. Proto je doporučeno použití chemikálií, které povrch naleptají. 

Musejí být rozmístěna po kružnici, rovnoměrně od středu růžice, aby správně zachytily 

uvolněné deformace. Osy vynutí jednotlivých tenzometrů musí být orientovány například ve 

třech směrech, (1) referenční směr, (2) směr v úhlu 45° nebo 135° k referenčnímu směru 

a (3) kolmo k referenčnímu směru. Směr (2) rozděluje směry (1) a (3) podle Obr. 10. Střed 

tenzometrické růžice by měl být snadno identifikovatelný. K dispozici je několik různých 

standardizovaných růžic splňují širokou škálu požadavků na měření zbytkového 

namáhání. Použití standardizovaných návrhů růžice výrazně zjednodušuje výpočet zbytkových 

napětí. Na Obr. 12 jsou tři různé růžice, jejich rozměry jsou uvedeny v Tab. 2. Růžici typu A 

poprvé zavedl Rendler a Vigness [3]. Tento vzor je k dispozici v několika případech různých 

velikostech a doporučuje se pro všeobecné použití. Volba velikosti růžice je základním 

předpokladem korektní určení zbytkových napětí. Větší růžice mají schopnost poskytovat 

stabilnější měření díky jejich větší schopnosti odvádět teplo, jsou také schopny měřit zbytková 

napětí do větších hloubek. Menší růžice jsou vhodnější pro menší vzorky a vyžadující menší 

otvory. Růžice typu B má všechny tenzometry umístěné na jedné straně. To je vhodné tam, 

kde se měří v blízkosti překážky. Růžice typu C je speciální případ se třemi páry tangenciálních 

a radiálních tenzometrů, které mají být připojeny jako tři půl můstky určené v případě 

požadavku na citlivější měření zbytkových deformací zapojení do půl můstku kompenzuje 

parazitní teplotní vlivy [4]. Růžice by měla být aplikována na povrchu vzorku tak, aby jeho střed 

byl nejméně 1,5𝐷 od nejbližšího okraje nebo hranice jiného materiálu, pokud vzorek obsahuje 

více než jeden materiál. Při použití rozety typu B v blízkosti překážky, by měl být střed růžice 

minimálně 0,5𝐷 od překážky. [2] 

Při aplikaci tenzometrů je důležité dodržovat výrobcem doporučený postup. 

 

 

Obr. 13: Umístění a rozměry tenzometru [2] 
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            Tab. 2: Rozměry geometrie tenzometru v mm [2] 
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4 Digitální korelace obrazu 

Digitální korelace obrazu (Digital image correlation - DIC) je optická bezkontaktní metoda 

založená na vyhodnocování změny polohy vybraných bodů na povrchu zkoumaného tělesa, 

sloužící k měření poměrných deformací a posunutí. Umožňují velkou variabilitu použití, 

metoda není omezena tvarem součásti. Na povrchu tělesa je vybráno několik bodů, které jsou 

pozorovány jednou nebo několika kamerami. Při použití jedné kamery, musí být kolmo na 

zkoumaný povrch, což při použití čelní frézky, jako v tomto případě, není možné. Obraz je 

zaznamenám před a po deformaci a tyto obrazy se poté porovnávají. Na základě jejich rozdílů 

se určují relativní posuny v rovině ve dvou směrech. Vhodné nastavení měřícího zařízení a 

správné vyhodnocení umožnuje vyřešit deformace s odchylkou ±0,02 pixelů. Výhodou 

metody je její snadná příprava. Naopak nevýhodou doba výpočtu deformací. [13] [16] 

 

Obr. 14: Princip digitální korelace obrazu [13] 

 

4.1 Princip metody 

Podstata metody spočívá ve vytvoření nepravidelného vzoru, nejčastěji nástřikem barvy, kde 

v první vrstvě je podklad bílé barvy, v druhé vrstvě je nanesen skvrnitý nástřik černé barvy. 

Vzor může být vytvořen i drobným mechanickým zásahem, např. rýhami. Zkoumaná oblast se 

rozdělí virtuální mřížkou na menší podoblasti, takzvané fazety. Mřížka je tvořena pixely, jejichž 

velikost je závislá na rozlišení kamery. Na základě korelace oblastí před a po deformaci se určí 

posunutí a deformace jednotlivých bodů. Výsledem jsou pole posuvů a deformační pole 

určených bodů v čase.  
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Obr. 15: Černobílý nástřik a promítnutá mřížka [13] 

Metoda porovnává dva snímky, referenční a deformovaný, viz Obr. 16. Při 2D korelaci se 

lokalizuje vybraný pixel na referenčním a deformovaném snímku. Výběr množiny pixelů se 

nazývá subset. Uvnitř každého subsetu je uvažováno homogenní pole posuvů. Všechny 

subsety musejí mít stejnou velikost, tedy počet pixelů. 𝑃(𝑥0, 𝑦0) je střed subsetu a 𝑄(𝑥, 𝑦) 

obecný bod viz Obr. 16 po deformaci jsou získány body o souřadnicích 𝑃´(𝑥0
, , 𝑦0

, ) a 𝑄´(𝑥 ,, 𝑦 ,).  

[16] 

 

 

Obr. 16: Princip určení posuvu [16] 
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4.1.1 3D – DIC  

Tato metoda měří povrchové 3D posuvy v rozměrech 10-9 až 102 m. Jedná se o systém s dvěma 

kamerami, který je schopen měřit třírozměrné posuvy a deformace. Pokud známe kalibrační 

parametry, jako jsou polohy kamer vůči sobě, zvětšení objektivů, systém vypočítá absolutní 

trojrozměrné souřadnice každého bodu.  Tato technologie zahrnuje stereokorelaci, stereo-

triangulace (je nutná kalibrace) a sledovací korelací zobrazené v Obr. 17. Oproti 2D je tato 

metoda přesnější. [15] 

 

Obr. 17:Tvorba 3D objektu metodou 3D-DIC [15] 

Pro stereovizi 3D – DIC tedy postačují 2 kamery, které poskytují dostatek informací. Princip je 

v zásadě stejný jako u lidského vidění. Dvě kamery ze stejných úhlů současně zachycují 2D 

snímky ve stejné oblasti objektu. Korelace obrazu se musí shodovat se všemi body mezi oběma 

snímky vzorku. Obnovení třírozměrné struktury prostředí pomocí dvou zobrazovacích snímačů 

se nazývá stereo-triangulace. [15] 

Pearsonův korelační koeficient, který měří podobnost rozložení intenzity mezi dvěma 

podmnožinami (podmnožina znamená malé okolí kolem libovolného bodu), se používá v 
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procesu sledování. 𝑋, 𝑌 jsou náhodné veličny, �̅� je aritmetický průměr prvních měření a �̅� 

druhých měření. Korelační koeficient nabývá hodnot 〈−1,1〉. 

𝑟 =
∑ (𝑋𝑖 − �̅�𝑛

𝑖=1 )(𝑌𝑖 − �̅�)

√∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 √∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

 
(4.1) 

 

 

Obr. 18: Matematický model 3D-DIC [15] 

 

Pro snímek pořízený levou kamerou je vybrán libovolný bod 𝑃1 a odpovídající bod 𝑃2 na snímku 

pořízeném pravou kamerou lze určit použitím metody korelace obrazu. Poloha bodu 𝑃 na 

povrchu vzorku je určena na základě metody stereo triangulace. Opakováním postupu pro 

všechny body v obraze se vytvoří 3D obrys objektu. Po dokončení deformace se vytvoří několik 

nových snímků. Korelace mezi obrazy, před a po deformaci, každé kamery probíhá odděleně. 

V důsledku toho mohou být určeny deformované body 𝑃1
, a 𝑃2

, . Poté je získán reálný 

deformovaný bod 𝑃, na povrchu vzorku. Deformační vektory jsou vypočítány ze souřadnic 

bodu 𝑃 a 𝑃,. Systém je potřeba kalibrovat, kalibrace se provádí více způsoby, zaježí na systému, 

nejčastějším způsobem jsou šachovnicové destičky jako na Obr. 31. [15] 
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4.1.2 Elektomagnetická interferometrie 

Další opticku bezkontaktní metodou na měření zbytkových napětí je elektomagnetická 

interferometrie (Electronic speckle pattern interferometry – ESPI). Vzorek je osvětlen 

koherentním laserovým světlem. Odražené světlo je zaznamenáváno kamerami. Vzhledem 

k drsnosti povrchu, není přijímaný obraz ostrý a vykazuje množství skvrn. Tento skvrnitý vzor 

se mění s deformacemi. Porovnáním snímků před a po deformaci pak určíme posuv. [22] 

 

 

Obr. 19: Schéma metody ESPI [22] 
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5 Rešerše problématiky odvrtávací metody a DIC 
Jako první popsal odvrtávací metodu s využitím DIC Nelson a kol. [14] a publikovali výsledky 

pro neprůchozí otvor na hliníkovém kroužku pomocí systému 3D DIC se dvěma kamerami. 

Oproti ostatním optickým metodám je největší výhodou, že DIC nevyžaduje interferometrické 

tlumení vibrací a pro osvětlení stačí obyčejné bílé světlo.  Výpočet zbytkových napětí je založen 

na měření uvolněných posuvů v důsledku operace odvrtávání metodou 3D – DIC. 

První kdo využil kombinaci těchto metod byl Nelson a kol. [14]. Skvrnitý nástřik byl aplikován 

na malou plochu (cca 10 x 10 mm) na povrchu zkušebního vzorku za použití postřikové barvy. 

Poté byla oblast nasnímána dvěma CCD kamerami s rozlišením (1280 x 1024 pixelů). Kamery 

byly připevněny k příčníku namontovaném na stativu a položeném na podlaze. Tisíce 

korelačních oblastí známých jako fazety (25 pixelů čtverečních) byly definovány v celé oblasti 

zobrazování. Po zachycení pár referenčních snímků byl vyvrtán otvor ve středu oblasti 10 x 10 

mm, což způsobilo požadovanou deformaci. Potom bylo zaznamenáno pár fotek po odvrtání. 

Středy fazet byly sledovány v postupných snímcích a pomocí principů fotogrammetrie byly 

určeny 3D souřadnice změny tvaru povrchu kolem díry, z nichž byly nalezeny radiální posuny. 

V této studii byl použitý systém korelace obrazu ARAMIS 3D. Pro pole 10 x 10 mm kolem otvoru 

je nejistota posunutí přibližně 0,3 mikronů.  

Chen a kol. [15] postupují podle Obr. 20 resp. Obr. 21. Experiment je rozdělen na tři jednotlivé 

části: CCD kamery, odvrtávací souprava a vzorek. Každá z těchto částí je na samostatné 

konstrukci. Konstrukce vrtačky je posuvná ve dvou směrech, aby se docílilo co nejpřesnějšího 

odvrtání a zabránilo jakékoliv manipulace se vzorkem. Vedle vrtačky je umístěn ovládání 

s mikrometrem pro řízení hloubky odvrtávání v rozmezí ± 0,025 mm. Vrtačka, stejně jako CCD 

kamery, je v horizontální poloze. Vzorek je umístěn vertikálně. Viz Obr. 20. Vzorek byl 

nasnímán kamerami, poté byla přisunuta vrtačka, odvrtán průchozí otvor, opět odsunuta a 

nasnímány nové snímky po odvrtání. Zařízení je sestavené v souladu s výše zmíněnými 

předpoklady. 
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Obr. 20: Sestavení experimentu – horní pohled [15] 

 

 

Obr. 21: Sestavení experimentu – boční pohled [15] 



32 
 

Měření 3D metodou by mělo splňovat následující: 

• Zařízení musí být pevně umístěno, aby nedošlo k pohybu kamer, ani vlivem 

odvrtávání. Kamery by měli být na oddělené konstrukci s vibračním izolátorem.  

• Vzorek nesmí být nijak namáhán. 

• Nástřik na vzorku nesmí odrážet světlo a být dostatečně hustý. 

• Vzor nástřiku musí být kontrastní – černá a bílá 

• Dostatečný počet kalibračních obrazů ve vhodných orientacích je rozhodující pro 

měření zbytkových napětí metodou 3D-DIC v důsledku velkých zvětšení CCD kamer, 

které zvětšují malý prostor kolem vrtaného otvoru. Je důležité, aby kalibrační mřížka 

pokrývala celý obraz, zejména v blízkosti hranic, aby přesně kalibrovala zkreslení 

čočky 

• Oproti klasické tenzometrické růžici 3D-DIC poskytuje celkový obraz o deformacích a 

podává informace o (peak) vrcholech napětí.  

• Nejdůležitejší je spravné nastavení celé metody, včetně procesu odvrtávání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

6 Experiment 

Experiment byl proveden v laboratoři Českého vysokého učení technického Odboru pružnosti 

a pevnosti. Cílem bylo otestovat použití digitální korelace obrazu v kombinaci s odvrtávací 

metodou, s dostupným vybavením, a to jak na průchozím otvoru, tak neprůchozím. Pro 

průchozí díru byl zvolen tenký plech, pro neprůchozí díru pak výřezek ze silnostěnné tlakové 

nádoby. 

 

Obr. 22: Rozložení experimentu 

 

6.1 Odvrtávací metoda 

Na odvrtávací metodu bylo použito zařízení MTS3000 – Restan, vyraběné italskou firmou SINT. 

Zařízení splňuje všechny požadavky pro práci v souladu s normou ASTM E837-13a [2]. Zařízení 

se skládá z vrtacího přípravku Obr. 24, měřící karty, řídicí jednotky a tlakového ventilu. Dále 

bylo potřeba využít vzduchový kompresor o výkonu 0,75 kW a fréza Obr. 23 o průměru 1,6 

mm. Hloubka vrtání je ovládána krokovým motorem. Maximální přípustná chyba excentricity 

je 0,02 mm a maximální namáhání, velikost vyhodnocených zbytkových napětí by neměla 

překročit pro zachování platnosti elastických konstant 80 % meze kluzu. 
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Obr. 23: Fréza 

 

 

 

Tabulka 3: Parametry odvrtávací soupravy 

Parametry MTS-3000 

Rozměry 270 x 160 x 175 mm 

Váha 4,6 kg 

Maximální rychlost turbíny 400 000 ot/min 

Akustická emise 76 dB 

Maximální napájecí tlak turbíny 5 bar 

Rychlost vrtání 0,03 - 1 mm/min 

Vertikální zdvih (ruční) 60 mm 

Vertikální zdvih (krok. motorem) 6 mm 

Horizontální pohyb (x,y) 7 - 10  mm 

Výškové přizpůsobení nožiček 60 mm 

 

Parametry řídicí jednotky 

Rozměry 140 x 245 x 220 mm 

Váha 5,4 kg 

Napájení sítě 90 - 264 (50 - 60Hz) V 

Max. vstupní tlak 6 bar 
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Obr. 24: Odvrtávací souprava MTS-3000 

 

 

Obr. 25: Tenzometrická růžice RY 61 [17] 

 

   Tab. 4: Parametry tenzometrické růžice RY61 [17] 

Typ 
Nominální 
odpor [Ω] Rozměry [mm] 

Pájecí 
svorka 

Měřící mřížka Celkový rozměr 

Pro feritické ocele s 
α=10,8 - 10-6/K 120 

a= b= c= d= 

LS 5 1,5 0,8 - 12 
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Na Obr. 25 je standardně používaná tenzometrická růžice pro odvrtávací metodu na odboru 

pružnosti a pevnosti ČVUT v Praze. Vyhodnocení pomocí virtuálních tenzometrů kopíruje 

rozměry reálné tenzometrické růžice na Obr. 25. Parametry tenzometrické růžice 0°/45°/90° 

viz Tab. 4. 

 

6.2 Digitální korelace obrazu 

Bylo použito měřící zařízení od společnosti Dantec Dynamics se softwarem Q-400 Istra 4D, dvě 

firewirové 16 Megapixelové 35 mm CCD (Charge-Coupled Device) kamery od společnosti 

Allied Vision The Pike F - 1600. Parametry kamery viz Tabulka 2. Kamery byly doplněny o 

objektivy Sigma s ohniskovou vzdáleností 105 mm a světelností f/2,8. Kamery byly spojeny 

řídicí jednotkou TU-4XB od společnosti Dantec Dynamics. Řídicí jednotka byla připojena do 

laptopu. Pro upevnění kamer byl použit stativ Manfrotto 055. Sestava digitální korelace je na 

Obr. 22 a sestava kamer na stativu na Obr. 26. 

 

Tab. 5: Parametry CCD kamery 
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Obr. 26: CCD kamery DIC 

 

 

6.3 Provedení experimentu 

Experiment byl prováděn na dvou druzích materiálu. Byl použitý černo-bílý vzor, který byl 

aplikován airbrushovou pistolí. Na vzorek pro průchozí díru byl po očištění a odmaštění 

nanesen skvrnitý nástřik. Vzorek pro neprůchozí díru byl zbaven původního nátěru lehkým 

obroušením a také nanesen skvrnitý nástřik. Avšak povrch byl po předchozím zacházení plný 

nerovností i značně hlubokých. Po nastavení kamer a vytvoření snímků korelace neproběhla 

úspěšně. Nerovnosti a jejich stíny neumožnovaly softwaru detekovat skvrny nástřiku. Povrh 

vzorku musel být tedy obroušen do hladka a nanesen nový nástřik. Následné měření proběhlo 

bez problémů.  

 

6.3.1 Průchozí díra 

Pro průchozí díru byl použit vzorek pozinkovaného plechu 75 mm x 75 mm ČSN 11300 

s tloušťkou 13 mm. Vzorek byl upevněn oboustrannou lepící páskou ve čtyřech bodech 
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na ocelovou desku s vyfrézovanou drážkou, pro volný průchod frézy. Na ocelovou desku byla 

položena vrtačka s magnetickými nožičkami, které zamezily nechtěnému pohybu od vibrací 

nebo neúmyslnému posunutí při manipulaci. To vše bylo umístěné na stole.  

 

Obr. 27: Vzorek pro průchozí díru 
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Obr. 28: Uložení vzorku a odvrtaná průchozí díra 

6.3.2 Neprůchozí díra 

Druhý vzorek pro neprůchozí díru byl výřezek z tlakové nádoby 55 mm x 55 mm DN 300 ČSN 

12021.1 s tloušťkou 10 mm. Ten vzorek byl vyříznutý, tak aby se vešel do vyfrézované drážky, 

kam byl zaražen a tím i zafixován viz Obr. 30. 



40 
 

 

Obr. 29: Vzorek pro neprůchozí díru 

 

Obr. 30: Uloženi vzorku pro neprůchozí díru 

Na jednom vzorku byla odzkoušena metoda postupného odvrtávání, avšak se ukázala použitá 

sestava jako nevhodná pro tento postup měření. Při vysunování vrtáku mimo díru, aby mohlo 
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dojít k pořízení snímků, došlo k excentricitě a díra byla „zdvojena“, což znamenalo ovlinění 

vzniklých deformací a následné nerevelanci měření. Důvodem k této excentricitě je  sestava 

odvrtávacího zařízení. Zařízení se skládá ze dvou základních částí, rámu s krokovým motorem 

a odvrtávací části. Na odvrtávací části je otočná hlava s turbínkou pro pohon frézy, ruční posuv 

a aretační šroub. Při manipulaci s posuvy, kdy došlo při opětovném utahování a povolání 

aretačního šroubu tyto součásti na sebe nedoléhaji stejně a došlo tedy k výchylkám. 

Na druhou stranu nelze vyloučit i nedostatečné upevnění zkušebního vzorku na ocelovou 

desku. 

Dvě CCD kamery byly připevněny na stativ, který stál na podlaze, tedy odděleně od konstrukce, 

na které byl odvrtávací přípravek. Obě kamery byly spojeny s řídicí jednotkou a laptopem. 

Sestava byla doplněna o umělý zdroj světla, z toho důvodů, že přirozený zdroj slunečního 

záření nebyl konstantní. Pevně nastavené a zaostřené kamery na vzorek, resp. nástřik bylo 

třeba zkalibrovat. Byla označena poloha ocelové desky, která byla odsunuta a na stejném 

místě provedena kalibrace, která se provádí pomocí destiček, Obr. 31. Pravá kamera 

dosahovala větších hodnot residua. To může být způsobeno odlišnými světelnými 

podmínkami. Na Obr. 22 je vidět, že světelný zdroj svítí ze strany, což může způsobit 

nerovnoměrnost světelné intenzity. Po provedení kalibrace se deska se vzorkem a vrtací 

soupravou přesunula zpět na označené místo.  

 

Obr. 31: Kalibrační destička 

Postup odvrtávání byl pro oba vzorky stejný. Vrták byl, v co nejvzdálenější poloze od vzorku, 

aby kamery měly co největší zorné pole. Byly vyfoceny čtyři snímky. Poté byl vrták ručně 

nastaven nad vzorek. Zde bylo problematické, že pouhým okem se těžko nastavila, nulová 

hloubka, tedy dotyk vrtáku se vzorkem. Pokud se posuvem nastavil vrták nad vzorek, pak se 

zasekl. Muselo se tedy odhadnout, kdy se vrták dotkl vzorku, a to díky zvukovým efektům, jež 

odvrtávání doprovází. Další posuv vrtáku byl ovládán počítačem. Požadavkem je rychlé 

a souměrné odvrtání, které nebylo umožněno vytvořit najednou, ale v několika krocích, 
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z důvodu nedostatečného výkonu kompresoru. Po odvrtání byl vrták vysunut mimo vzorek, 

opět do nejvyšší možné polohy nad vzorek a pořízeny další čtyři snímky. 

 

 

6.4 Vyhodnocení 

Vyhodnocení naměřených dat, kalibrace a pořizování snímků bylo provedeno v programu Istra 

4D v 4.4.3 od společnosti Dantec Dynamics. Při vyhodnocování DIC v programu Istra 4D bylo 

postupováno v souladu s normou ASTM E837-13a [2].  

Po vyfotografování snímků se přešlo na vlastní korelaci. Byla ručně vybrána oblast korelace, 

oblast, kde byl aplikován nástřik (Obr. 33) a nastaveny následující parametry: 

• Přesnost – maximální přijatelná hodnota korelace přesnosti v pixelech pro každou 

plochu 

• Residuum – maximální přípustná hodnota pro reziduum korelačního algoritmu ve 

stupních šedi 

• 3D residuum – maximální přijatelné odchylky polohy pixelu nalezenou korelací a 

zpětně promítaným objektem v pixelech 

Dále byly nastaveny parametry fazety a mřížky v pixelech.  

Parametry pro průchozí díru: Parametry pro neprůchozí díru: 

Přesnost: 3 Pixely Přesnost: 5 Pixely 

Residuum: 20 Stupně šedi Residuum: 25 Stupně šedi 

3D residuum: 5 Pixely 3D residuum: 9 Pixely 

Velikost fazety: 23 Pixely Velikost fazety: 21 Pixely 

Vzdálenost mřížky: 21 Pixely Vzdálenost mřížky: 19 Pixely 

 

Cílem je dosažení co nejmenších hodnot výše uvedených parametrů, jsou uvedeny nejmenší 

hodnoty, pro které korelace proběhla úspěšně. V oblasti byl definován počáteční bod, který 

může být vybrán automaticky nebo ručně uživatelem, výběr uživatelem zajistí lepší podmínky 

pro korelaci, zjednoduší programu korelaci na konkrétní oblast. Oblast je vybrána v okolí, kde 

je předpoklad vzniklých deformací, tedy v okolí díry. Na Obr. 32 je zobrazena korelační plocha 

snímků, kdy červená mřížka je ze snímku před odvrtáním a žlutá mřížka ze snímku po odvrtání. 

Uprostřed je oblast s dírou. Mřížky se nepřekrývají, a to z důvodu vzniklých posunutí, resp. 

deformací. Počet bodů mřížky byl pro snímek před odvrtáním jiný než po odvrtání, a to 

z důvodu vyvrtané díry. V oblasti díry korelace neprobíhá.  
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Obr. 32: Mřížka 

Definování počátečního bodu je důležité z důvodu použití dvou kamer. Výběrem počátečního 

bodu obě kamery detekují stejný bod a korelace probíhá na obou snímcích stejně. Na Obr. 33 

je vidět, že korelace neproběhla na celé předvybrané ploše, ale pouze na její části. To je 

způsobeno ostrostí snímku v okrajové části a také nastavenými výše zmíněnými parametry. 

Počáteční bod je porovnám s referenčním snímkem a pak s ostatními kroky a následně 

je získán počáteční bod pro celou sadu. Po vybrání oblasti a počátečního bodu je spuštěna 

korelace, která běží automaticky. Korelace probíhá od počátečního bodu. 
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Obr. 33: Oblast korelace 

Barevná stupnice na Obr. 33 značí kvalitu korelace. Modrá barva značí kvalitní oblast korelace, 

červená naopak nekvalitní, a tedy nevyhodnotitelnou část snímku. Pro každý snímek se zobrazí 

počet fazet.  

Po korelaci plochy, byly nastaveny parametry filtru Smoothing spline. V prvním případě to byla 

redukce mřížky, která definuje hustotu bodů mřížky, volíme její velikost. Čím větší je tato 

hodnota, tím menší jsou body sítě a mřížka je hladší.  Dalším parametrem byl faktor hladkosti 

globálního zakřivení pod křivkou. Čím vyšší je tento faktor, tím více jsou data zjemněna. 

Deformace jsou poté vypočítány z gradientu posuvu. Zvýšením hodnot filtru se zvyšuje vliv 

deformačního gradientu a jsou generovány vyhlazenější výsledky. [18] 

Pro získání dat z korelačních snímků byly zvoleny virtuální tenzometry, odpovídající rozměrům 

a rozmístění zmíněných v kapitole 3.13. V programu však nebylo možné odměřit úhly, ani 

střed díry, tak musely být rozměry určeny přibližně.  Nejdříve byla vybrána třikrát lineární 

oblast, reprezentující tenzometrickou růžici na Obr. 34. 
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Obr. 34: Lineární oblast reprezentují tenzometrickou růžici 

 

V druhém případě byla vybrána plocha o rozměrech reprezentující skutečnou velikost 

tenzometrické růžice Obr. 35. 

 

Obr. 35: Virtuální tenzometrická růžice 
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V poslední části byla určena orientace souřadnicového systému. Byl zvolen kartézský 

souřadnicový systém, kde tenzometr 1 byl na ose 𝑥 a tenzometr 3 na ose 𝑦. Pro tenzometr 2 

se v programu souřadnicový systém byl pootočen o 45° kolem osy 𝑧 v záporném směru, viz 

Obr. 10. Poté bylo možné odečíst hodnoty ve směru 𝑥 pro druhý tenzometr. Mřížka na Obr. 

32 byla zarovnána dle osy 𝑥 a 𝑦. Následně byla vyexportována data, která byla dále 

zpracovávána v programu MATLAB. Z datového souboru, který obsahoval různé typy dat, byly 

vyexportovány deformace pro jednotlivé roviny pro oba vzorky. Aby bylo odečtení hodnot 

přesnější, zobrazila se data v bodech v rovině 𝑥 a 𝑦. Následně byly odečteny hodnoty 

deformací pouze v rozmezí, které odpovídá skutečnému vinutí tenzometrů, viz kapitola 3.1.3. 

Z takto odečtených hodnot byla vypočítána průměrná hodnota deformace se kterou 

následoval přepočet hlavních napětí v materiálu. Bylo postupováno v souladu s kapitolou 3.1. 

 

 

6.5 Výsledky experimentu 

V následujících grafech jsou zobrazeny posuvy ve směrech 𝑥 a 𝑦, tabulkách jsou pak uvedena 

výsledná zbytková napětí pro oba vzorky. 

Byly vypočteny kalibrační koeficienty:  

𝑎 = 1,41 ∙ 1010 
𝑏 = 7,38 ∙ 1010 

 

Průběhy deformací ve směrech všech tří tenzometrů pro průchozí díru s lineárním 

tenzometrem a výsledná zbytková napětí: 
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Obr. 36: Průběh radiálních deformací ve směru tenzometru 1 

 

  

Obr. 37: Průběh deformací ve směru tenzometru 2 
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Obrázek 38: Průběh deformací ve směru tenzometru 3 

 

Tab. 6: Výsledná hlavní napětí pro lineární tenzometr 

𝑅/𝑅0 1,77 

𝜎𝑚𝑎𝑥  [MPa] 2,07 

𝜎𝑚𝑖𝑛  [MPa] -2,58 

𝛼 [°] -2,3 

 

Průběhy deformací ve směrech všech tří tenzometrů pro průchozí díru s plošným 

tenzometrem a výsledná zbytková napětí: 

 

Obr. 39: Průběh deformací ve směru tenzometru 1 



49 
 

 

Obr. 40: Průběh deformací ve směru tenzometru 2 

 

 

Obr. 41: Průběh deformací ve směru tenzometru 3 

 

Tab. 7: Výsledná hlavní napětí pro plošný tenzometr 

𝑅/𝑅0 1,77 

𝜎𝑚𝑎𝑥  [MPa] 1,8 

𝜎𝑚𝑖𝑛  [MPa] -2,7 

𝛼 [°] 24 
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Průběhy deformací ve směrech všech tří tenzometrů pro neprůchozí díru s lineárním 

tenzometrem a výsledná zbytková napětí: 

 

Obr. 42: Průběh deformací ve směru tenzometru 1 

 

 

 

 

Obr. 43: Průběh deformací ve směru tenzometru 2 
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Obrázek 44: : Průběh deformací ve směru tenzometru 3 

 

Tab. 8: Výsledná hlavní napětí pro lineární tenzometr 

𝑅/𝑅0 1,77 

𝜎𝑚𝑎𝑥  [MPa] 3,28 

𝜎𝑚𝑖𝑛  [MPa] -2,54 

𝛼 [°] 12,5 

 

Průběhy deformací ve směrech všech tří tenzometrů pro neprůchozí díru s plošným 

tenzometrem a výsledná zbytková napětí: 

 

 

Obr. 45: Průběh deformací ve směru tenzometru 1 
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Obr. 46: Průběh deformací ve směru tenzometru 2 

 

 

Obr. 47:  Průběh deformací ve směru tenzometru 3 

 

Tab. 9: Výsledná hlavní napětí pro plošný tenzometr 

𝑅/𝑅0 1,77 

𝜎𝑚𝑎𝑥  [MPa] 2,72 

𝜎𝑚𝑖𝑛  [MPa] -4,55 

𝛼 [°] 42,2 
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Doporučení při přípravě a provedení experimentu: 

• Vzorek – musí být dostatečně upevněný, aby nedošlo k pohybu během měření. Nejlépe 

přes celou plochu, aby nedošlo k prohnutí  

• Povrch vzorku – je potřeba, aby povrh vzorku byl dostatečně hladký, před nanesením 

nástřiku, hluboké rýhy a jiné nerovnosti mohou být výraznější než samotný nástřik, 

který pak kamery nebudou moci detekovat. Před nanesením nástřiku je vhodné vzorek 

očistit a odmastit, aby nástřik správně přilnul 

• Světlo – je třeba dostatečně silného a stálého světelného zdroje, aby kamery snadno 

zaznamenaly skvrnitý vzor. Je vhodné využít umělého osvětlení 

• Kalibrace – kalibraci je nutné provést při zaostřených kamerách, před měřením a při 

každé změně zaostření 

• Kamery – kamerový stativ by měl být tuhý, dobře nastavitelný, měl by mít měřidlo na 

rovnováhu, snadno nastavitelnou vzdálenost na liště po obou stranách od středu a 

měřidlo pro natočení kamer, aby byly ve stejném úhlu 

• Odvrtávání by mělo probíhat najednou, mít tedy dostatečně výkonný kompresor a 

během odvrtávání s vrtačkou nijak nemanipulovat  

 

Deformace byly vyhodnocovány z malé oblasti získaných obrazů, což mohlo být výsledkem 

menší citlivosti. Zjištěná velikost deformací dosahuje nízkých hodnot, otázkou je, zda je to 

způsobeno malou hladinou zbytkových napětí v materiálu či citlivosti DIC na malou oblast. Pro 

deformace byla dopočítána směrodatná odchylka, v programu není definováno z čeho je 

dopočítána.  

Lepších hodnot korelace by se dosáhlo použitím vhodnějších objektivů, které by umožnovaly 

dosáhnout většího přiblížení na oblast zájmu, čehož v dané konfiguraci nebylo možné 

dosáhnout a kombinovat metodu s tenzometrickou růžici, aby bylo možné přímé porovnání, 

které s ohledem na časové možnosti nebylo možné provést.  Dále pak stativu, na kterém by 

bylo možné nastavit rovnoměrný úhel natočení kamer.  

Program Q-400 Istra 4D není příliž vhodný na měření tohoto typu, kde je náročnější práce 

s vyhodnocováním dat, určení specifických oblastí, jako jsou v tomto případě přesně 

definované rozměry tenzometrů. Tento program je vhodný především na vyhodnocování 

jednoduchých experimentů, kde není potřeba definovat složitou oblast, jako jsou například 

tahové zkoušky apod. Naměřená data je vyhodnější zpracovávat v programu Matlab. 
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo seznámení se s metodami zjišťování a vyhodnocování zbytkových napětí. 

Seznámení se s odvrtávací metodou a digitální korelací obrazu a sepsání rešerše na kombinaci 

obou těchto metod a provedení experimentu. 

V první části byly popsány metody zjisťování zbytkových napětí, zvláště pak užitá odvrtávací 

metoda. Poté byly prozkoumány požadavky na odvrtávací metodu, metody vyhodnocení 

průchozí a neprůchozí díry. Dále byl sepsán princip, požadavky a metody měření pomocí 

digitální korelace obrazu. Byla sepsána rešerše provedených měření s využitím kombinace 

obou těchto metod. 

V druhé části byl dle dostupných prostředů a na základě předpokladů z normy proveden 

experiment odvrtávací metody s využitím digitální korelace obrazu v laboratorních 

podmínkách Odboru pružnosti a pevnosti Českého vysokého učení technického v Praze. 

Experiment obsahoval dvě části. Vzorek s neprůchozí dírou a vzorek s průchozí dírou. 

Neprůchozí díra byla vrtána na hloubku 1 mm. Byly pořízeny snímky před vrtáním a po 

odvrtání, které byly následně porovnány. Z naměřených dat jednotlivých deformací virtuálních 

tenzometrů byly vypočítány v souladu s normou hlavní napětí. Zjištěné nízké hodnoty napětí 

jsou dané nízkou citlivostí dané metody v této konfiguraci. 
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