Príloha A
Transformácia FCC mriežky na BCC a následná úprava mriežkového parametra.
Najprv mriežku stláčame v smere y až dosiahneme vznik BCC mriežky. Pri konkrétnom
kove je po tejto transformácii potrebné ešte upraviť mriežkový parameter, a to
rovnomerným rozťahovaním alebo stláčaním vo všetkých 3 smeroch.

y
1: FCC mriežka

2: stláčanie v smere y

3: stláčanie v smere y

4: stláčanie v smere y
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5: stláčanie v smere y

6: BCC mriežka

7: úprava mriežkového parametra

8: úprava mriežkového parametra

9: úprava mriežkového parametra

10: mriežkový parameter má správnu

hodnotu
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Príloha B
Transformácia FCC mriežky na BCC pre železo. Farebne je znázornená kohézna
energia. Obidva typy deformácie popísané v prílohe A prebiehali súčasne. Výsledná
BCC mriežka zodpovedá roztiahnutiu FCC mriežky v smere x a z na 112,43% a
stlačeniu v smere y na 79,5%.

y
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Príloha C
V tejto prílohe uvedieme prepočet parametra  pri výpočte elastického
koeficientu c44 na naťahovanie a stláčanie v smere y a z. Tenzor malých deformácií
vyzerá nasledovne

Matica obsahujúca elementárne translačné vektory pre kubickú sústavu s mriežkovým
parametrom a má tvar

Elementárne translačné vektory zdeformovanej bunky dostaneme nasledovne

Pôvodná aj zdeformovaná elementárna bunka je na obrázku 1-a. Nakoľko translačný
vektor v smere x sa nemení, sústredíme sa na rovinu yz, v ktorej prebieha deformácia.
Situácia v rovine yz je znázornená na obrázku 1-b. Po zrotovaní elementárnej bunky
o 45° okolo osi x získame orientáciu zodpovedajúcu čiarkovanej súradnicovej sústave
na obrázku 1-b. Uhlopriečky pôvodnej bunky sú totožné a majú veľkosť
Po uplatnení

deformácie

dochádza

k predlžovaniu

uhlopriečky

u v smere

.
y’

a skracovaniu uhlopriečky v v smere z’. Potrebujeme presný vzťah medzi týmto
skrátením a predĺžením pri zadanom parametri . Pre dĺžku l a uhly  a  platí

Taktiež platí
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Z čoho po dosadení za l dostaneme

Získali sme nové dĺžky uhlopriečok po deformácii. Ak chceme získať relatívne
predĺženia v smere y’ a z’ stačí ich podeliť pôvodnou dĺžkou uhlopriečok, ktorá bola
.

Vzhľadom na to, že hodnoty δ sú rádovo 10-3, je možné výpočty zjednodušiť
nasledovne

Použitie tak presných, ako aj zjednodušených výpočtov viedlo k rovnakým výsledkom
elastickej konštanty c44.

Obr. 1 a) Zelenou farbou je zobrazená elementárna bunka kubickej sústavy a modrou
farbou jej deformácia zodpovedajúca výpočtu elastickej konštanty c44. b) Situácia pred
a po zdeformovaní elementárnej bunky v rovine yz. Osi y’ a z’ zodpovedajú
usporiadaniu po otočení bunky okolo osi x o 45°.
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Príloha D

Gigabit switch

Infiniband switch
Nódy

Nódy
Switch

PC

PC
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