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Kontinuum materialne, jak wskazuje na to doświadczenie historyczne, 

jest pożytecznym modelem rzeczywistości, który służy do opisu zja-

wisk fizycznych w ośrodkach materialnych. Ośrodek materialny lub 

ciało materialne jest, jak wiadomo, ogromnym zbiorem oddziaływają-

cych mikrociał w postaci atomów lub molekuł. Pole oddziaływań powo-

duje, że zachowują one swą indywidualność pozostając w odpowiednim 

zbliżeniu. Wszelkie zmiany tego pola wywołują na ogół ruch mikro-

ciał i na odwrót - ich ruch powoduje zmiany pola. W ten sposób roz-

wiązanie zagadnienia ruchu oddziaływających mikrociał jest niezwyk-

le skomplikowane, a efektywne wyniki uzyskuje się jedynie wtedy, gdy 

jest ich kilka. Na szczęście w praktyce chcemy częściej znać jedy-

nie ruch wypadkowy ogromnej ilości mikrociał, a nie ruch każdego z 

osobna.

[5]
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Zagadnienie to rozwiązuje się, wykorzystując model kontinuum 

materialnego. Kontinuum materialne K jest przestrzenią topologicz-

ną, izomorficzną z R^ z określonymi w niej polami gładkimi noszący-

mi nazwę pól materialnych. Model kontinuum materialnego M^ jest zes-

połem praw ewolucji tych pól, czyli

Md - (Pi: =

gdzie P. są prawami ewolucji pól materialnych F.. Za pomocą modelu 
1  J

kontinuum materialnego, zamiast ruchu ogromnej ilości oddziaływają-

cych mikrociał, wyznacza się zatem ewolucję kilku ciągłych gładkich 

pól. Ponieważ prawa ewolucji stanowią z zasady układ równań funkcyj-

nych, w których funkcjami poszukiwanymi są pola materialne, więc za-

gadnienie sprowadza się do znalezienia rozwiązań takiego układu i 

określenia warunków, kiedy one istnieją i są jednoznaczne.

W zależności od rodzaju pól materialnych, które należy określić, 

mamy do czynienia z tym lub innym modelem kontinuum materialnego.

Do wyznaczenia takich pól mechanicznych jak gęstość masy, pędu, sił 

wewnętrznych i energii służy model mechaniki ośrodków ciągłych, do 

wyznaczenia pól temperatury i entropii - modele termodynamiki feno-

menologicznej, a do wyznaczenia pól elektrodynamicznych, pola ładun-

ku elektrycznego, pola prądu i pól indukcji - model elektrodynamiki 

ośrodków ciągłych. Zdarzają się również często przypadki, że pola 

mechaniczne są sprzęgnięte z polami termicznymi lub elektromagne-

tycznymi, tzn. wzajemnie na siebie oddziaływają. Wówczas do ich 

łącznego wyznaczania stosuje się modele pól sprzężonych, zawierają-

ce odpowiednio zmodyfikowane prawa ewolucji poszczególnych modeli.
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Koncapcje kontinuum materialnego i związane z nimi modele me-

chaniki ciał odkształcalnych rodziły się w XIX wieku w pracach 

Cauchy ego, Naviera, Greena i innych badaczy. Zdały one i nadal 

zdają wspaniale egzamin w zastosowaniach praktycznych, zrealizowa-

ne w postaci poszczególnych teorii takich jak: teoria sprężystości, 

hydrodynamika czy też dynamika gazów. Analizując bezsprzeczne ogro-

mne sukcesy tych teorii, można wręcz zapytać o przyczyny tych suk-

cesów. Wynikają one z faktu, że za pomocą tych teorii rozwiązywano 

zagadnienia, które pozostają w zgodzie z koncepcją kontinuum mate-

rialnego, tzn. do opisu modelowanych zjawisk wyst.arczała znajomość 

ruchu ogromnych zespołów mikrociał. Działo się to zaś wtedy, gdy 

przyczyny zewnętrzne wywołujące procesy wewnętrzne były bardzo wol-

no zmienne w przestrzeni, tj. wymiar charakterystyczny tych zmian 

był znacznie większy od rozmiarów mikrociał. Z takimi sytuacjami 

mamy często do czynienia w praktyce. W wielu bowiem sytuacjach 

przyczyny zewnętrzne w postaci np. sił działających na konstrukcję 

są rozłożone tak regularnie, że wywołują jedynie ruchy „uzgodnione" 

dużych zespołów mikrociał.

To duże powodzenie koncepcji kontinuum materialnego spowodowa-

ło, że do lat pięćdziesiątych uważano, że skonstruowane na jej pod-

stawie modele stanowią skończoną doskonałość. To dość powszechne 

wówczas przekonanie zostało zaatakowane z kilku stron.

Po pierwsze, dzięki rozwojowi technologii powstawały nowe mate-

riały konstrukcyjne, do modelowania których należało opracowywać no 

woczesne teorie wymagające niekonwencjonalnych koncepcji modelowych 

Po drugie, stare teorie dostarczały wielu paradoksów, których inter 

pretacja natrafiała na znaczne trudności. Po trzecie zaś rozwój no-

woczesnej matematyki stymulował tendencje unifikacyjne, mające na
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celu stworzenie jednolitych podstaw teorii polowych opierających 

się na pojęciu kontinuum materialnego. Te to między innymi przy-

czyny spowodowały, że w latach sześćdziesiątych pojawiły się prace 

rozpoczynające nową erę mechaniki, kontinuum materialnego, a tym sa-

mym teorii polowych. Były to prace Truesdella [i], Nolla [2] , Cole- 

mana [3] , Rivlina [4] , Greena [5] i wielu innych. Jedne tworzyły 

podstawy tzw. racjonalnej mechaniki aksjomatycznej, inne dotyczyły 

konstrukcji takich nieklasycznych modeli mikrostrukturalnych, któ-

re lepiej niż klasyczne opisują niektóre procesy zachodzące w zes-

połach mikrociał, tworząc tym samym ściślejszą więź pomiędzy real-

nymi molekularnymi ciałami a koncepcjami kontinuów materialnych. 

Modele te mogły lepiej opisywać zachowanie się wielu nowocześnie 

rozumianych ośrodków materialnych. Dzisiaj po przeszło dwudziestu 

latach okazało się, że wiele z tych koncepcji przeżyło próbę czasu, 

a inne zostały zastąpione nowszymi i doskonalszymi. Niemniej jed-

nak tamte lata pozostawiły nieprzemijający spadek w postaci podstaw 

modeli kontinuum materialnego, które zrewolucjonizowały stare dob-

rze wysłużone teorie, pozostawiając im właściwe miejsce i tworząc 

podstawy do istotnych ich modyfikacji.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie podstaw tworze-

nia polowych modeli kontinuum materialnego na przykładzie modelu 

mechaniki ośrodków ciągłych, która zajmuje się badaniem ruchów od- 

kształcalnych ciał materialnych.

W punkcie 2 przedstawiono podstawy mechaniki ośrodków ciągłych 

(MOC). W punkcie 3 rozważa się procesy dynamiczne równoważne, w 

punkcie 4 opis ruchu i deformacji, w punkcie 5 prawa ewolucyjne oś-

rodka materialnego, a w punkcie 6 związki konstytutywne.
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2. PODSTAWY MODELU MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH (MOC)

Pojęciami podstawowymi, na których opiera się model mechaniki oś-

rodków ciągłych - MOC są:

- ciało materialne B,

- pole materialne.

Ciało materialne B jest definiowane jako rozmaitość różniczko- 

walna (dyfemorfizm), która jest gładką rozmaitością topologiczną 

ze strukturą wyznaczoną przez zbiór przekształceń F odwzorowują-

cych przestrzeń topologiczną w'przestrzeń geometryczną (patrz C7j). 

Odwzorowania te mogą mieć postać gładkich homeomorfizmów lokalnych 

bądź też globalnych, jednakowych dla obszaru ciała. W zależności od 

zbioru przekształceń {Fj. mogą one odwzorowywać ciało B w obszar 

przestrzenny z geometrą euklidesową

(2.1) F: B -*E

bądź z innymi geometriami G

(2.2) F: B *G.

Typ indukowanej przez F geometrii zależy od praw różniczkowania 

materialnych pól tensorowych.

Pojęcie ciała B spełnia szereg naturalnych aksjomatów. Zostały 

one przedstawione w [i], [2].

W tym miejscu może pojawić się pytanie, czy potrzebny jest do 

opisu ruchu odkształcalnych ciał materialnych, który odbywa się w 

przestrzeni euklidesowej, taki wysoki poziom abstrakcji, gdzie ist-

nieje nawet możliwość wprowadzenia geometrii nieeuklidesowych. Od-
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powiedź może brzmieć, że jest to niekonieczne. Istnieją bowiem mo-

nografie, gdzie formalizm powyższy nie jest stosowany. Niemniej jed-

nak przy definicji cech materiału okazuje się on w wielu przypad-

kach metodycznie bardzo pożyteczny.

Podstawowe mechaniczne pola materialne to:

- pole masy,

- pola sił zewnętrznych i wewnętrznych,

- pole ruchu.

Masą stanowi podstawową własność ciał materialnych i wyraża się 

liczbą M(B) przyporządkowaną ciału B; ma więc własności miary zbio-

ru (patrz [2]) i spełnia szereg aksjomatów z tej dziedziny. Zawarte 

są one w Przytoczymy jeden z nich, dotyczący addytywności masy

ciał (zbiorów)

(2.3) M(B1 v B2 ) = M(B1) + M(B2).

Oznacza to, że masa dwóch ciał równa się sumie mas tych ciał. Tak 

więc połączenie dwóch ciał w jedno nie zmieni ich łącznej masy.

Siły modelują oddziaływanie pomiędzy ciałami (siły zewnętrzne) 

lub pomiędzy częściami ciała (siły wewnętrzne). Są to więc pola 

wektorowe dwuargumentowe _f(B^,B2), gdzie B^, B2 są dwoma ciałami 

lub częściami jednego ciała. To określenie odnoszące się do dwóch 

ciał rozszerza się aksjomatycznie na ich większą liczbę. Dla trzech 

ciał obowiązuje aksjomat

(2.4) f(B1 v B2, B3) = f(*Br  B3) + f(B2, Bj).
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Ponadto dla sił modelujących oddziaływanie pomiędzy ciałami obowią-

zuje aksjomat

stanowiący uogólnienie III zasady dynamiki Newtona. ¥ praktyce dla 

sił zewnętrznych przyjmuje się, że modelują one oddziaływanie oto-

(2.6) _f(B,Be) = f (B).

Przykładem takich sił mogą być siły grawitacyjne, których pole ok-

reślamy bez wyszczególnienia rozkładu mas, od których pochodzą. 

Wówczas _f(B) jest danym polem wektorowym. 0 siłach wewnętrznych, 

a więc o siłach spójności zakłada się (w klasycznym modelu MOC), 

że są one kontaktowe. Oznacza to, że części ciała oddziaływają na 

siebie przez powierzchnię ich kontaktu, a nie na odległość. W ten 

sposób kontaktowe siły spójności modelują fizyczne oddziaływania 

krótkozasięgowe, które w większości przypadków są dominujące co do 

wielkości. Uwzględniając ten fakt, można wprowadzić tensorową mia-

rę sił wewnętrznych w postaci pola tensora naprężenia

wektorem kontaktowej siły spójności działającej na ten element 

(patrz rys. 1).

(2.5) f(B1tB2) =

czenia Be na ciało B, czyli

(2.7) t(n)i ^jinj *
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Ruch ciał materialnych dotyczy zmiany ich położeń oraz kształ-

tów i z natury odbywa się w przestrzeni euklidesowej. Może więc być 

on interpretowany jako jednoparametrowa rodzina (czas) odwzorowań 

ciała B w obszary przestrzeni euklidesowej E

(2.8) £: B*T — *E,

gdzie £ jest funkcją ruchu, a T - przedziałem czasu. Każde z odwzo-

rowań ciała B w obszar E nosi nazwę jego konfiguracji ^c(B), a zatem 

ruch ciała jest jednoparametrową rodziną takich konfiguracji.

3. PROCESY DYNAMICZNE I ICH RÓWNOWAŻNOŚĆ

Zbiór pól materialnych zmieniających się w czasie według właściwych 

dla modelu praw ewolucyjnych nazywamy procesem dynamicznym

(3.1) 3> = {ę(M),*,ff

gdzie <j>(M) jest gęstością masy (masą odniesioną do jednostki obję-
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tości), y - funkcją ruchu, a f_ - siłami działającymi na ciało. Aby 

pola materialne stanowiły proces dynamiczny, muszą spełniać szereg 

zależności, które zostaną określone w dalszym toku rozważań. Prze-

bieg takich procesów może być obserwowany i opisywany w różnych uk-

ładach odniesienia, czyli przez różnych obserwatorów. Wówczas ten 

sam proces fizyczny będzie przybierał na ogół różne postacie anali-

tyczne, czyli różni obserwatorzy będą jakoby rejestrowali różne pro-

cesy dynamiczne. Może tu powstać wiele nieporozumień, których unika 

się znając wzajemny ruch obserwatorów oraz definiując klasę proce-

sów równoważnych.

Rys. 2

Ruch obserwatora 0 względem 0' (patrz rys. 2) określony jest 

następująco:

(3.2) x / = £(t) + Q(t).x»

gdzie_C(t) jest translacją początku układu współrzędnych, a Q(t) - 

macierzą sztywnego obrotu osi układu 0*. Dwa procesy dynamiczne 

(Ą są równoważne
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(3.3) | 9 (m ) » ^ >»• • j- =  ̂p (m ) tpCf f»•»•

tzn. są tym samym procesem fizycznym odniesionym do dwu różnych ob-

serwatorów, gdy odpowiednie pola ulegają transformacjom przy zmia-

nie obserwatora 0 — *• 0 /:

- pola skalarowe nie zmieniają się

(3.4) y'(M) = y(M),

- pola wektorowe u i tensorowe _A ulegają przekształceniu

(3.5) u' = Q-u, A' = Q-A.QT.

Zmiana obserwatora może być również rozumiana jako zmiana sposobu 

parametryzacji punktów przestrzeni E, a więc jako potocznie rozu-

miana zmiana układu współrzędnych

(3.6) x ' = g±(xi ),

gdzie są współrzędnymi kartezjańskimi punktu geometrycznego, a 

- jego współrzędnymi krzywoliniowymi. Aby oba układy parametry- 

zowały punkty przestrzeni euklidesowej, funkcje g^ powinny być ho- 

meomorfizmami. Istnieje zatem nieskończenie wiele równoważnych spo-

sobów parametryzacji punktów przestrzeni euklidesowej. W ten sposób 

ciało B może być zanurzone w przestrzeni euklidesowej na wiele spo-

sobów. Każde takie zanurzenie ciała nazywamy jego konfiguracją

(3.7) ~d€ : B — *E,
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co jest równoważne wyborowi krzywoliniowego układu współrzędnych. 

Sytuację tę ilustruje rysunek 3. Poza konfiguracjami ̂  występują

tu konfiguracje względne X2 noszące nazwę deformacji

(3.8) A1 = , X2 .

Aby zanurzenia były właściwe, X ^, X2 powinny być homeomorfizmami, 

a tym samym powinny być nimi ^

4. OPIS RUCHU I DEFORMACJI CIAŁ MATERIALNYCH

Jak stwierdziliśmy w punkcie 2 ruch ciała jest jednoparametrową ro-

dziną jego konfiguracji, a więc zanurzeń w przestrzeni euklidesowej. 

Z drugiej strony podobną interpretację mają wybory krzywoliniowych 

układów współrzędnych. W ten sposób ruch może być interpretowany
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dualnie jako ciąg zmian krzywoliniowych układów współrzędnych. Ta 

dualność interpretacyjna może prowadzić niekiedy do istotnych nie-

porozumień, a może być również wykorzystana z pożytkiem.

Często przy opisie ruchu wybiera się jedną z konfiguracji jako 

konfigurację wyróżnioną Wig i ruch ciała odnosi się do niej. Wów-

czas funkcje ruchu % mają sens funkcji deformacji (patrz rys. 3)

(4.1) y : 'Wg— ► w(t).

Funkcje ruchu y są homeomorfizmami. Oznacza to, że w trakcie ruchu

- dwa punkty kontinuum materialnego nie mogą przekształcić się 

w jeden,

- żaden z takich punktów nie może ulec rozdwojeniu.

Tak więc koncepcja ruchu jako ciągu zanurzeń ciała abstrakcyjnego 

B w przestrzeni euklidesowej nie dopuszcza do takich sytuacji, że 

następuje np. utrata spójności kontinuum, czyli występują szczeliny 

lub poślizgi w materiale. Chcąc opisać takie zjawiska, należy zmie-

nić model kontinuum materialnego lub definicję ruchu.

W ramach przedstawionej koncepcji opis ruchu może ulec znacznej 

„geometryzacji" przez wprowadzenie opisów materialnego i przes-

trzennego, tj. jawnej rezygnacji z pojęcia ciała abstrakcyjnego B. 

Taki poziom opisu jest stosowany między innymi w [8].

Stosując opis materialny (lagrangowski), tj. taki, gdy pola ma-

terialne odnosimy do układu związanego z konfiguracją wyróżnioną 

# q i punkty oiała w tej konfiguracji nazywamy cząstkami X» otrzyma-

my następującą postać analityczną funkcji ruchu % :

(4.2) x = >

Sens tego zapisu ilustruje rysunek 4.
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Rys. 4

Funkcja yc przyporządkowuje wzajemnie jednoznacznie wektorowi X - 

cząstce w chwili t^ - jej położenie w chwili t > t^. Znając x 

dla wszystkich cząstek ciała X, wyznaczamy zmianę jego położenia i 

kształtu.

Ruch ciała można również opisać równoważnie za pomocą pola prze 

mieszczeń u

(4.3) u = x - X_ = % (_X» t) - X = x - ^  -1 (x, t).

W MOC stosuje się najczęściej pola przyrostowe:

- pole prędkości,

- pole deformacji.

Pole deformacji wyznaczone przez pochodne przestrzenne funkcji 

ruchu rozkłada się na:

- pole ruchu sztywnego składającego się z translacji i obrotu

sztywnego
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- pole odkształceń, w którym można wyróżnić odkształcenie obję 

tościowe i postaciowe.

Wszystkie te pola określa się jednoznacznie znając funkcję ruchu. 

Sposoby ich wyznaczania są przedstawiane w wielu podręcznikach me-

chaniki ośrodków ciągłych, stanowiąc jeden z podstawowych jej dzia 

łów.

5. PRAWA EWOLUCYJNE OŚRODKA MATERIALNEGO

Pola materialne, te podstawowe, o których była mowa w punkcie 2, 

jak i pochodzące od nich, zmieniają się według określonych praw 

ewolucyjnych. Omówimy te prawa wynikające z ogólnych praw fizyki, 

a więc £ podstawowych zasad zachowania. Są to zasady zachowania: 

masy, pędu, momentu pędu, energii i drugie prawo termodynamiki.

Z prawa zachowania masy stwierdzającego, że masa ciała czy też 

jego dowolnej części nie ulega zmianie w czasie ruchu, tj.

(5.D f e J V v ^ o ,
V

gdzie y jest gęstością masy:

(5.2) s> = lim TTT >
a V-*OaV

wynika następujące równanie różniczkowe:

(5.3) -|f- + div(ęv) = 0,

gdzie v jest polem prędkości punktów materialnych.
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Zasada zachowania pędu ciała bądź jego części głosi, że przy-

rost pędu ciała równa się sumie sił nań działających

(5.4) d t f ' Z .

gdzie

(5.5) _P = J°ęvdV,

V

(5.6) F = j*yfdV + J  t(n) ds

V S(V)

są odpowiednio pędem ciała i sumą sił zewnętrznych oddziaływających 

na ciało przez objętość i powierzchnię. W bilansie tym nie występu-

ją siły wewnętrzne, gdyż zgodnie z III zasadą dynamiki, kompensują 

się one wzajemnie. Stosując w (5.4) zamianę operacji różniczkowania 

materialnego z całką oraz stosując zasadę G.G.O, otrzymujemy nas-

tępujące równania różniczkowe:

(5-7> + V ; J  = °- 1 - 1>2-3>

gdzie t ^  jest tensorem naprężenia związanym z kontaktowymi siłami 

wewnętrznymi zależnością (2.7), a średnik oznacza różniczkowanie 

kowariantne właściwe dla stosowanego układu współrzędnych. Równania

(5.7) są równaniami ruchu ośrodka materialnego i stanowią uogólnie-

nie drugiej zasady dynamiki Newtona.

Zasada zachowania momentu pędu
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(5.8) — K = M
dt

stwierdza, że przyrost krętu K równoważony jest przez sumę momen-

tów sił M działających na ciało.

W klasycznym modelu MOC zakłada się, że kręt ciała jest momen-

tem orbitalnym, tj. _M = r x v, a momenty sił wyrażają się przez 

iloczyn wektorowy sił przez ramię, na którym działają. Oznacza to,

że nie uwzględnia się istnienia lokalnych pól krętów i momentów sił
%

niewyrażalnych przez pędy i siły. W klasycznym sformułowaniu z (5.8) 

wynika, że

a więc, że tensor naprężeń jest symetryczny. Nieklasyczne sformuło-

wanie tej zasady prowadzi do układu równań różniczkowych (patrz np.

Zasada zachowania energii stwierdza, że przyrost całkowitej e- 

nergii, tj. energii kinetycznej i energii wewnętrznej, jest równy 

mocy sił zewnętrznych działających na ciało:

[9])-

(5.10) -2-(k + e ) = h ,
dt

gdzie
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(5.12) H = J'yf-vdV + J t(n).vds.

V S(V)

Po przekształceniach z (5.10) wynika następujące równanie różnicz-

kowe :

(5.13) o — e = t1^. .
J dt

gdzie e jest gęstością energii wewnętrznej.

Zasada zachowania energii (5.10) nie uwzględnia efektów ciepl-

nych w postaci źródeł ciepła we wnętrzu ciała i strumienia ciepła 

przez jego powierzchnię. Po ich uwzględnieniu następuje wzbogacenie 

modelu MOC o model termodynamiki fenomenologicznej. Analizom tego 

wzbogaconego modelu poświęconych jest wiele prac i monografii. Ob-

szerny ich wykaz zawarty jest w monografii P. Perzyny [10] .

6. ZWIĄZKI KONSTYTUTYWNE

Jeżeli dokonać bilansu pól materialnych podlegających wyznaczaniu 

oraz praw ewolucyjnych, to okaże się, że tych pierwszych jest 

więcej o 6. Zatem zgodnie z zasadami rozwiązywania równań funkcyj-

nych, brakuje 6 równań. Są to związki konstytutywne modelujące 

własności materiału, czyli złożoną strukturę procesów przebiegają-

cych w realnych ciałach materialnych, której nie można ująć bezpoś-

rednio w modelu kontinuum materialnego. Związki te są najczęściej 

ustalane doświadczalnie. W latach sześćdziesiątych pojawiła się 

również idea opracowania podstaw teoretycznych tworzenia takich 

związków, która polega na ustaleniu ogólnych postulatów, jakie
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związki konstytutywne powinny spełniać oraz na określeniu postaci 

tych związków dla odpowiednich klas materiałów (ośrodków material-

nych ).

W klasycznym sformułowaniu MOC związki konstytutywne dotyczą 

zależności pomiędzy siłami wewnętrznymi (naprężeniami) a ruchem 

ciała

(6.1) t(X,t) = ^(^(Z.s)), s ^ t,

gdzie &  jest funkcjonałem liniowym, a pc^(Z,s) - historią ruchu 

otoczenia Z cząstki X. Występuje tu materiał z pamięcią, gdyż siły 

wewnętrzne w chwili bieżącej zależą również od ruchu w przeszłości. 

Jest to najogólniejsza postać związku konstytutywnego. Powinien on 

spełniać postulaty:

- obiektywności,

- o determiniźmie naprężeń.

Postulat obiektywności stwierdza, że własności materiału wyra-

żone przez związki konstytutywne nie powinny, zależeć od obserwato-

ra. W ten sposób zgodnie z (3.5) naprężenia t', t rejestrowane 

przez obserwatorów 0, 0 / powinny być związane zależnością

(6.2) t'(Z,t') = Q(t). t(Z,t). QT(t), 

gdzie

(6.3) t ' = t-a.
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Z analizy (6.1) wynika, że naprężenia t spełniające postulat 

obiektywności, a więc (6.2), powinny zależeć jedynie od lokaliza-

cji historii ruchu

(6.4) = ^(Zjs) - (_X,s ).

Po uwzględnieniu (6.4) pozbywamy się bowiem nieobiektywnej zależ-

ności naprężeń od historii ruchu obserwatora wyrażonej przez Q(s), 

gdyż

(6.5) ^(QCs)-®.*) =

(6.6) Og = Q(.t).

Postulat o detesminiźmie naprężeń stwierdza, że jeżeli dwie lo
*fc "t

kalizacje mchu 0^, 0  ̂nie różnią się w obszarze otoczenia Z cząst 

ki X, to

(6.7) ^(£ 1 ) = ̂ (Sj).

Oznacza to, że własności materiału są zlokalizowane.

Inne ogólne aspekty rozważań wynikają z konieczności identyfi-

kacji materiału, z którego zbudowane jest ciało bądź poszczególne 

jego części. Oznacza to, że część ciała może być cieczą, a inne 

części - ciałem stałym, a nawet własności materiału mogą zmieniać 

się od cząstki do cząstki. Taką dopuszczalną materialną niejedno-
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rodność powinny w sposób ogólny odzwierciedlać związki konstytutyw-

ne. Uzasadnia to w znacznej mierze wprowadzone uprzednio definiowa-

nie ciała jako rozmaitości topologicznej (róźniczkowalnej), która 

dopuszcza z natury „lokalizację" cech materiałowych. Chcąc zmodelo- 

wać tę własność równań konstytutywnych, definiujemy pojęcia izomor-

fizmu materialnego i konstytutywnej jednorodności.

DEFINICJA. Dwie cząstki , X2 ciała są materialnie izomorficz-

ne (są z tego samego materiału) wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje 

lokalna konfiguracja (współrzędne krzywoliniowe), otoczenie każdej 

z nich oraz izomorfizm

(6.8) T: Z— ► Z

ich otoczeń taki, że

(6.9) (ęU = £ *  (ęU

oraz

(6.10) ^  = 'War*’1

dla jednakowych w obu cząstkach 6_̂ .

Jeżeli wszystkie cząstki są parami materialnie izomorficzne, 

to ciało jest konstytutywnie jednorodne, czyli jest zbudowane z 

jednakowego (konstytutywnie) materiału.

Osobne i zasadnicze znaczenie „materiałowe" ma pojęcie izomor-
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fizmu cząstki X lub inaczej automorfizmu materialnego.

Cząstka X jest materialnie izomorficzna, gdy istnieje automor- 

fizm izochoryczny

(6.11 ) T: Z— ► Z

jej otoczenia oraz gdy dla konfiguracji it zachodzi zależność

(6.1 2 ) ( ę ^ A )  = £ *  (eU,

gdzie

(6.13) A  = ae”"1.

Ponieważ przekształcenia izochoryczne tworzą grupę, więc powstają 

podstawy do teoriogrupowej klasyfikacji materiałów. ¥ tym celu 

wprowadzamy pojęcie grupy izotropii materiałowej

(6.14) ? = {A  £ I: ^(S^A.) = ^ ( g O } ,

gdzie I jest grupą przekształceń izochorycznych. Grupę tę stanowią 

przekształcenia izochoryczne, które nie zmieniają odpowiedzi mate-

riału w cząstce X. Klasyfikacja typów może polegać tu na wyodrębnie-

niu podgrup grupy I. Nabiera ona dobrej interpretacji dla ważnej kla-

sy materiałów z pamięcią, tzw. materiałów prostych, w których defi-

nicji uwzględnia się tylko gradientowe przybliżenie przyrostowej 

funkcji ruchu, czyli
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(6.15) ^(Z,^) = f ^ F 1), 

gdzie _F jest gradientem deformacji

(6.16) -VS* = 7**.

Odpowiedź materiału na ruch w postaci naprężenia została tu mocno 

zlokalizowana i zależy już tylko od gradientu F w cząstce X, a nie 

od ruchu jej otoczenia Z. Taka klasa materiałów jest powszechnie 

badana i stosowana, chociaż nie obejmuje wielu realnych materiałów 

z fizycznymi oddziaływaniami nielokalnymi.

Materiały proste można poklasyfikowaó według grup izotropii. 

Grupa tensorów unimodulamych H, reprezentująca izochoryczne 

zmiany parametryzacji otoczenia X takie, że

(6.17) =Ą-(Ft o H,X)

lub dualnie zmiany historii deformacji, definiuje wszelkie ciecze. 

Grupa ortogonalna Gc H definiuje ciała stałe, a jej podgrupy —  

typy anizotropii tych ciał. Istnieją również podgrupy K grupy H 

spełniające zależności

(6.18) GCKCH,

Okazało się, że służą one do klasyfikacji typów cieczy anizotropo-

wych, wśród których znajdują się kryształy ciekłe.

Inny kierunek badań związków konstytutywnych polega na określe-
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niu istoty pamięci w materiałach. Okazuje się jednak, że prowadze-

nie takich rozważań bez uwzględnienia termodynamiki procesów nierów-

nowagowych i pojęcia dyssypacji materiałowej ma raczej heurystyczny 

charakter.

Pełna (termodynamiczna) teoria związków konstytutywnych opiera 

się na nowoczesnej termodynamice racjonalnej, która jest uogólnie-

niem klasycznej termodynamiki fenomenologicznej. Rozwijała się ona 

i rozwija równolegle z teorią związków konstytutywnych w postaci 

teorii aksjomatycznej (patrz [11]). Jak każda teoria o strukturze 

matematycznej korzysta ona z ogólnie sformułowanych pojęć podstawo-

wych, mających swój rodowód w praktyce, i stanowi określony poziom 

abstrakcji w stosunku do rzeczywistości empirycznej. Termodynamika 

racjonalna charakteryzuje się następującymi podstawowymi cechami:

1. Dotyczy ona dowolnie szybkich procesów nierównowagowych w 

układach nieizolowanych. Przyjmuje się przy tym, że dla tych proce-

sów mają nadal sens takie pojęcia, jak temperatura, entropia, stru-

mień entropii, stosowane dotychczas przy opisie procesów niezbyt od-

ległych od stanów równowagi.

2. Drugie prawo termodynamiki formułuje się w postaci nierównoś-

ci Clausiusa-Duhema

gdzie ri jest gęstością entropii, h_ - strumieniem ciepła, - tem-

peraturą bezwzględną, a q - gęstością źródeł ciepła w ośrodku mate-

rialnym. Prawo to wyraża podstawową zasadę dyssypacyjną.

3. Wprowadza się koncepcję stanu wewnętrznego, która pozwala

(6.19) —  V div(— )
dt ^ &

91
&
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znacznie rozbudować strukturę związków konstytutywnych dzięki zde-

finiowaniu metody przygotowania.

Cechy te podlegały wielokrotnie krytyce, z której wyszły obron-

ną ręką, co spowodowało ugruntowanie termodynamiki racjonalnej;

Proces termodynamiczny w ośrodku ciągłym stanowi rozszerzenie 

procesu dynamicznego (3.1):

( 6 . 2 0 )  $>T = { ^ , T , f , 5 > , e , i 2 , ^ , h } ,

gdzie T jest tensorem naprężeń, e - gęstością energii wewnętrznej, 

a 12,#, h - wielkościami termodynamicznymi określonymi wyżej. Chcąc 

określić wszystkie występujące tu pola, należy wzbogacić ilość 

związków konstytutywnych, ustalając przy tym, które z powyższych 

pól będą zmiennymi niezależnymi, a które wielkościami konstytutyw-

nymi. Przyjęło się traktować pola V#= g jako zmienne

niezależne. Zatem otrzymujemy następujący zespół równań konstytu-
t

tywnych:

(6.21) T = T 0*(t)(s^), # (t)(Z,s), g(X,t),X),
s=0

(6.22) e = £ ^(Z,s), # ^(Z,s), g(X,t),X),
s=0

(6.23) 7 = n (^ (t)(Z,s),#(t)(Z,s), g(X,t),X), 
s=0

h = H (> (t)(Z,s), tf(t)(Z,s), g(X,t),X).
s=0

(6.24)
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Ograniczenia na postacie powyższych funkcjonałów konstytutywnych, 

poza ograniczeniami wypływającymi z podstawowych postulatów, wyni-

kają również z nierówności Clausiusa-Duhema. Pominiemy tu ich wyz-

naczenie, odsyłając zainteresowanego Czytelnika’ do literatury (np. 

[10]).

Koncepcja stanu wewnętrznego umożliwia wprowadzenie pojęcia 

przygotowania stanu aktualnego zmiennych niezależnych. Dokonuje się 

tego przez uwzględnianie historii zmiennych niezależnych bądź przez 

wprowadzenie zbioru zmiennych wewnętrznych |oc^(X,t)j. Dla zmiennych 

tych, które dotyczą zjawisk mikrostrukturalnych (gęstość dyslokacji 

defektów itp.) i nie występują w sformułowaniach makroskopowych (fe 

nomenologicznych) ustala się równania ewolucyjne. Ustalanie ich od-

bywa się na podstawie nagromadzonej wiedzy z takich dziedzin, jak 

fizyka ciała stałego, cieczy lub gazów. Podejście to znacznie ufi- 

zycznia konstrukcję związków konstytutywnych. Bardzo wszechstronne 

i głębokie przedstawienie stanu badań z tego zakresu zawarte jest 

w [10].

Osobną klasę materiałów stanowią te z zanikającą pamięcią. 

Szczególnym przypadkiem takiego typu materiału jest materiał bez 

pamięci, czyli materiał sprężysty o równaniu konstytutywnym

(6.25) t = F(X,0(t))

lub prosty materiał sprężysty

(6.26) t = F(X,F),

gdzie F jest funkcją, a nie funkcjonałem.
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Materiały z zanikającą pamięcią noszą nazwę materiałów Teolo-

gicznych o związkach konstytutywnych

(6.27) t = F(X,0(t),0^(t)f6 ^ ( t ),...)

lub podobnych do nich.

Przedstawione tu rozważania ogólne dotyczące związków konstytu-

tywnych miały na celu pokazanie złożoności i wagi zagadnienia. Nie 

udaje się bowiem prosto i efektywnie zmodelowaó kilkoma relacjami 

bogactwa różnorodnych struktur materialnych. Zasadniczą drogą do 

sukcesu są tu eksperymenty i obserwacje, a rozważania teoretyczne 

określają jedynie niezbędne warunki poprawnej budowy związków kon-

stytutywnych .

ZAKOŃCZENIE

Rozwój technologii i szeroko rozumianej inżynierii materiałowej 

stwarzają ciągłe zapotrzebowanie na różnorodne sposoby modelowania 

procesów w ośrodkach materialnych. Dlatego też modele kontinuów ma-

terialnych pozostają w ciągłym rozwoju. Nie sposób tu wymienić wszy-

stkich kierunków ich rozwoju. Jeden z nich dotyczy niekonwencjonal-

nego traktowania kontinuum materialnego, które przestaje byó pros-

tym kontinuum liczbowym R^, a charakteryzuje się złożoną strukturą 

wyrażoną następująco przez funkcję ruchu yc. :

y: B*T — »< E*G,

gdzie G jest na ogół jedną z możliwych struktur tensorowych. Mode-

le wykorzystujące tę nieklasyczną koncepcję kontinuum noszą nazwę
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mikrostrukturalnych. Inny kierunek polega na rozszerzeniu badań 

związków konstytutywnych. Wyraża się on w analizie wielu wewnętrz-

nych procesów różnych skal mikrostrukturalnych i eliminowaniu sko-

jarzonych z nimi zmiennych wewnętrznych w wynikowych równaniach kon-

stytutywnych. Umożliwia to zmodelowanie szerszej klasy procesów fi-

zycznych. Godny uwagi jest również kierunek konstrukcji modeli od-

filtrowanych i stosowanych do nich przybliżeń w postaci rozwinięć 

multipolowych.

W ten sposób należy sądzić, że zrodzona w XIX wieku koncepcja 

kontinuum materialnego będzie ulegała dalszemu istotnemu rozwojowi.
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