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A „FOLYTONOS KÖZEGEK
MECHANIKÁJA” ELŐSZAVÁBÓL
…A könyvet fizikusok írták, elsősorban fizikusok számára, így természetesen olyan kérdések is előkerültek,
amelyek rugalmasságtani előadások keretében általában nem vetődnek fel; ilyenek, például a szilárd testek
hővezetése és viszkozitása vagy a rugalmas rezgések és hullámok elméletébe vágó problémák egész sora.
Ugyanakkor azonban csak nagyon röviden érintünk egy sor olyan speciális problémát (például a rugalmasságtan
elméletének bonyolult matematikai módszereit, héjak elméletét stb.), amelyben a szerzők nem lévén
szakemberek, igen kevéssé járatosak.
1953
L. LANDAU E. LIFSIC
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ELŐSZÓ A „RUGALMASSÁGTAN”HOZ
Ebben a kiadásban a rugalmasságtan az eredeti terveknek megfelelően külön kötetet alkot. (A hidrodinamikával
való egyesítése a megelőző kiadásban rajtunk kívül álló okok miatt történt.)
Néhány hiba kijavításán és bizonyos kiegészítéseken kívül beiktatunk egy új fejezetet, mely a diszlokációk
makroszkopikus elméletét tartalmazza. Ez a rész A. M. Koszevics közreműködésével készült, segítségéért ezúton
mondok köszönetet.
Ha az olvasó e könyvet az elméleti fizikusok számára előírt „Elméleti Fizikai Minimum” elsajátítása céljából
tanulmányozza, ajánlhatjuk a S.8., S.9., S.11– S.21., S.25– S.31. §-ok elhagyását.
Köszönettel tartozom a sok hasznos megjegyzésért, melyet G. I. Barenblatt, V. L. Ginzburg, M. A. Iszakovics,
I. M. Lifsic, és I. M. Smuskevics tettek.
1964. december
E. M. LIFSIC
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NÉHÁNY JELÖLÉS
Az anyag sűrűsége:
Elmozdulásvektor:
Deformációtenzor:
Feszültségtenzor:
Kompressziómodulus:
A nyújtási modulus (Young-modulus):
A csavarási együttható:
Poisson-szám:
A longitudinális és a transzverzális hangsebesség:
(

,
,

, ill.
, és

,
,

és

segítségével való kifejezésük a (22,4). oldalon található)
közötti összefüggések:
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1. fejezet - I. FEJEZET A
RUGALMASSÁGTAN
ALAPEGYENLETEI
1. 1.§. A deformációtenzor
A rugalmasságtan1 tárgya a folytonosnak tekintett szilárd testek mechanikája.
Külső erők hatására a szilárd testek deformálódnak, azaz változtatják alakjukat és térfogatukat. A deformációt
matematikailag az alábbi módon írjuk le. A test egyes pontjainak helyzetét egy kiválasztott koordinátarendszerben az helyvektorral adjuk meg (amelynek komponensei
,
,
). A deformáció
során általában a test valamennyi pontja elmozdul. Tekintsük a test egy meghatározott pontját: tegyük fel, hogy
helyvektora a deformáció előtt , utána pedig ( komponensekkel). A test vizsgált pontjának elmozdulása a
deformáció során
, amit a következőkben -val jelölünk:

1.1. egyenlet - (1,1)

Az

vektort deformációvektornak (vagy elmozdulásvektornak) nevezzük. A pont helyzetét deformáció után

leíró koordináták természetesen függnek a deformáció előtt érvényes
az
deformációvektor is függvénye az
mennyiségeknek. Az
megadása maradéktalanul meghatározza a test deformációját.

koordinátáktól. Ennek megfelelően
vektornak
-k függvényében való

A deformáció során változnak a távolságok a test egyes pontjai között. Tekintsük a test két, egymáshoz
végtelenül közel fekvő pontját. Ha a pontok helyvektorainak különbsége a deformáció előtt
, akkor a
deformált test ugyanazon két pontját összekötő vektor:
előtt

. A pontok távolsága a deformáció

utána pedig

Az összegezőindex szokásos használatával:2

A

azonosság felhasználásával

-et a következő alakba írhatjuk:

Ha a jobb oldal második tagjában elvégezzük az összegezést

és

szerint, látjuk, hogy

A rugalmasságtan elméletét Cauchy és Poisson dolgozták ki az 1820-as években.
Az általános szabálynak megfelelően a tenzor indexekre való összegzés jelét elhagyjuk. Egy adott tagban kétszer megjelenő index
értékeire automatikusan összegzünk.
1
2

1
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,

A harmadik tagban felcseréljük az
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indexeket, így végül:

és

1.2. egyenlet - (1,2)

ahol az

tenzor a következő alakú:

1.3. egyenlet - (1,3)

A fenti kifejezések megadják a vonalelemnek a deformáció során bekövetkező megváltozását.
Az

tenzort deformációtenzornak nevezzük. A definícióból nyilvánvaló, hogy

szimmetrikus, azaz

1.4. egyenlet - (1,4)

Ez azért van így, mert

kifejezésében a

tagot a nyilvánvalóan szimmetrikus

alakban írhatjuk.
Mint valamennyi szimmetrikus tenzor,
is minden egyes pontban főtengelyre transzformálható. Ez azt
jelenti, hogy bármely adott pontban választható olyan koordináta-rendszer – a tenzor főtengelyei –, amelyben az
tenzor valamennyi eleme nulla a „diagonális”
,
,
komponensek kivételével. Ezeket a
komponenseket – a deformációtenzor főértékeit –
-gyel,
-vel,
-mal jelöljük. Meg kell azonban
jegyeznünk, hogy , ha az
tenzor a test egy pontjában átlós alakú, a többi pontban általában nem ilyen.
Ha a deformációtenzor egy adott pontban diagonális, a pontot körülfogó térfogatelemben az ( (1,2)) alatt
megadott elemi hossz a következő alakot ölti:

Látjuk, hogy a kifejezés három független tagból tevődik össze. Ez azt jelenti, hogy a test bármely
térfogatelemének deformációját három, egymásra kölcsönösen merőleges tengely – a deformációtenzor
főtengelyei – irányában történt deformációk összegének tekinthetjük. E deformációk mindegyike egyszerű
megnyúlás (vagy összehúzódás) a megfelelő irány mentén: az első főtengely irányában fekvő
hossz átmegy
a

-be, hasonlóan a másik két tengely esetén. A

megfelelő tengely irányába eső

mennyiségek a

relatív megnyúlásnak felelnek meg.

A testek deformációja gyakorlatilag majdnem minden esetben kicsinek tekinthető. Ez azt jelenti, hogy bármely
távolság megváltozása kicsi magához a távolsághoz képest. Más szavakkal, a relatív megnyúlás egyhez képest
kicsi. Az alábbiakban kis deformációkkal foglalkozunk.
Ha a test deformációja kicsi, a deformációtenzor minden komponense (amelyek a fentiek szerint a testben a
relatív hosszváltozásokat határozzák meg) is kicsiny. Ennek ellenére az
elmozdulás bizonyos esetekben még
kis deformációk mellett is nagy lehet. Tekintsünk például egy hosszú, vékony rudat. A megnyúlás és
összehúzódás kicsi a test belsejében még erős hajlítás esetén is, ugyanekkor a rúd végeinek elmozdulása
jelentős.
Az ilyen kivételes esetektől3 eltekintve, kis deformációk esetén a deformációvektor rendszerint szintén kicsiny.
Valóban, „háromdimenziós” test (azaz olyan test, amelynek méretei egyik irányban sem különösen kicsinyek)

3

A vékony rudak deformációján kívül ide tartozik a vékony lemezek hengerfelületté való hajlításának esete.

2
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nyilvánvalóan nem deformálódhat úgy, hogy egyes részei nagy elmozdulást szenvedjenek anélkül, hogy a
testben jelentős összehúzódások és megnyúlások ne keletkeznének.
A vékony rudak deformációit a II. fejezetben külön vizsgáljuk. Az ettől különböző esetekben kis deformációk
mellett
is kicsiny, ezért az általános ( (1,3)) képletben az utolsó tagot mint másodrendűen kis mennyiséget
elhanyagolhatjuk. Ezért kis deformációk esetén a deformációtenzort a következő összefüggés határozza meg:

1.5. egyenlet - (1,5)

A deformációtenzor főtengelyeinek irányába eső elemi hosszúságok relatív megnyúlásai (a másodrendűen kis
mennyiségek elhanyagolásával):

azaz az

tenzor főértékei.

Tekintsünk most valamilyen végtelenül kis
térfogatelemet, és határozzuk meg, mi lesz ennek
nagysága a deformáció után. A számítást az adott pontban érvényes deformációtenzor főtengelyeinek irányába
fektetett koordináta-rendszerben végezzük el. A tengelyek irányába eső
,
,
vonalelemek a
deformáció során átmennek
szorzata, és

stb.-be. A

térfogat a

,

,

mennyiségek

tehát

Innen a másodrendűen kis mennyiségek elhanyagolásával:

a tenzorfőértékek összege. Ez ismeretes módon invariáns, és bármely koordinátarendszerben megegyezik a főátlóban álló elemek összegével;
Így tehát

1.6. egyenlet - (1,6)

Látható, hogy a deformációtenzor „átlója”, azaz a diagonális elemeinek összege megadja a relatív
térfogatváltozást,

-t.

Gyakran előfordul, hogy a deformációtenzor komponenseit Descartes-koordináták helyett célszerűbb gömbi
vagy hengerkoordinátákban kifejezni. Megadjuk ezért a deformációtenzor komponenseit a deformációvektor
deriváltjaival összekapcsoló képleteket görbevonalú koordináta-rendszerekben. Az
,
,
gömbi
koordinátákat használva:

1.7. egyenlet - (1,7)

3
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Az

,

,

hengerkoordináták alkalmazása esetén viszont:

1.8. egyenlet - (1,8)

2. 2.§. A feszültségtenzor
Deformálatlan állapotban a test molekuláinak eloszlása megfelel a termodinamikai egyensúly feltételeinek.
Ebben az esetben a test egyes részei egymással mechanikai egyensúlyban vannak. Ez azt jelenti, hogy a test
belsejében tetszés szerint kiválasztott térfogatra az őt körülvevő részecskék által kifejtett erők eredője nulla.
Deformáció során a molekulák helyzete változik, a test kimozdul eredeti egyensúlyi állapotából, ennek
következtében eredeti állapotába visszatéríteni igyekvő erők ébrednek. A deformáció során fellépő belső erőket
belső feszültségeknek nevezzük. Deformálatlan állapotban a testben belső feszültségek nincsenek.
A belső feszültséget molekuláris erők létesítik, tehát a testet alkotó molekulák egymással való kölcsönhatása. A
rugalmasságtan szempontjából rendkívül fontos az a körülmény, hogy a molekuláris erők „hatótávolsága” igen
kicsiny, a molekulák átlagos távolságának nagyságrendjébe esik. A rugalmasságtan azonban makroszkopikus
elmélet, csak a molekulatávolságoknál jóval nagyobb távolságokkal foglalkozik. Ezért a molekuláris erők
„hatótávolságát” a rugalmasságtan keretein belül nullának kell venni. Azt mondhatjuk, hogy a belső feszültséget
létesítő erők a rugalmasságtan szempontjából „közelható” erők, amelyek csak az egymáshoz „legközelebb”
fekvő részecskék között hatnak. Ebből következik, hogy a test egy kiszemelt részére az őt körülvevő anyag által
gyakorolt erő kizárólag az illető rész határán hat.
Ezen a helyen a következő megjegyzést kell tenni: a fent mondottak érvényüket vesztik, ha a test deformációját
a testen belül makroszkopikus elektromos terek megjelenése kíséri (piezo- vagy piroelektromos testek). Ebben a
kötetben ilyen testek vizsgálatával nem foglalkozunk.
Szemeljünk ki a testben egy tetszőleges térfogatot, és vizsgáljuk a rá ható erők eredőjét. Ez az eredő egyrészt a
vizsgált térrész egyes elemeire ható erők összegével egyenlő, vagyis az

4
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térfogati integrál formájában írható fel.
a test egységnyi térfogatára ható erő, tehát a
térfogatra ható erő
. Másrészt a vizsgált térfogat különböző részei között ható erők nem adhatnak nullától különböző eredőt,
hiszen a hatás-ellenhatás egyenlősége miatt páronként kiejtik egymást. Ezért a keresett teljes erő
meghatározásához csak a vizsgált térrészt határoló rétegek által kifejtett erőket kell összegezni. A korábban
mondottak értelmében azonban ezek az erők csak a kiszemelt térfogat határán lépnek fel, ezért az eredő erőt az
egyes felületelemekre ható erők összegeként, az illető térfogat határfelületére vett integrálással lehet
kiszámítani.
A testben kiválasztott tetszőleges térfogat esetén tehát a belső feszültségek eredőjének mindhárom
komponense átalakítható az illető térfogat felületére vett integrállá. Mint a vektoranalízisből ismeretes, egy
skalárfüggvény tetszőleges térfogatra vett integrálja abban az esetben alakítható át felületi integrállá, ha az illető
függvény valamilyen vektor divergenciájaként írható fel. Esetünkben nem skalár-, hanem vektorfüggvény
térfogati integrálját kell képezni. Ezért az
vektor egy másodrendű tenzor divergenciája, azaz

1.9. egyenlet - (2,1)

alakú kell, hogy legyen. Ekkor valamely térfogatra ható erő előállítható az őt határoló zárt felületre vett integrál
formájában:4

1.10. egyenlet - (2,2)

ahol
a
felületelem-vektor egy komponense. A
irányába mutat.5

vektor szokás szerint a felület külső normálisának

A
tenzort feszültségtenzornak nevezzük. Mint ( (2,2))-ből látható,
a
felületelemre ható erő edik komponense. Ha rendre az
;
és az
síkokba eső felületelemeket választunk, látjuk, hogy a
feszültségi tenzor egy eleme az
normálisú, egységnyi felületre ható erő -edik komponense. Így az
tengelyre merőleges egységnyi felületre annak normálisa irányában (az
tengely mentén)
erő,
érintőlegesen pedig (az , illetve tengely irányában)
és
erők hatnak.
A
erő előjelét illetően a következő megjegyzést kell tennünk. A ( (2,2)) felületi integrál az integrációs
felület által határolt térfogatra a test többi része által kifejtett erő. Az az erő, amelyet az illető térfogat fejt ki
környezetére, a fentivel abszolút értékben egyező, de ellenkező előjelű. Így például a testben fellépő belső
feszültségek hatása a test teljes felületére:

ahol az integrál a test felületére vonatkozik,

a külső normális irányába mutat.

Határozzuk meg a test valamilyen térfogatára ható erők nyomatékát. Az
erő nyomatéka, amint ismeretes,
komponensekkel megadott másodrendű, antiszimmetrikus tenzor, ahol
az erő támadási
pontja.6 Így a

térfogatra ható erők nyomatéka

. A teljes térfogatra

A zárt felületre vett integrált a
felületelemet a
operátorral helyettesítve, a felület által határolt térfogatra vonatkozó integrállá
transzformáljuk.
5
Szigorúan véve, a deformált test kiszemelt részére ható erőt nem az illető térfogat régi
koordinátái, hanem az új
-k szerint kellene
integrálni. Ezért ( (2,1))-ben is
szerint kellene differenciálni. A deformáció kicsinysége miatt azonban az
és
szerinti deriváltak
csak magasabb rendű mennyiségekben különböznek, így a differenciálást elvégezhetjük
szerint.
4
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forgatónyomaték hat. A tetszőleges térfogatra ható teljes erőhöz hasonlóan, a teljes forgatónyomaték is
kifejezhető felületi integrál formájában.
helyébe a ( (2,1)) alatti kifejezést írva, azt kapjuk, hogy

A második integrál kiszámításánál figyelembe vesszük, hogy egy koordinátának egy másik szerint képzett
deriváltja , ha a koordináták azonosak, és , ha különbözőek (mindhárom koordináta független változó).
Másképpen:

, ahol
az egységtenzor;
-val szorozva, kapjuk, hogy
,
. Minthogy az integrandus egy tenzor divergenciája, az első integrál felületi integrállá alakítható.
Eredményünk tehát:

Az

mennyiség akkor állítható elő felületi integrálként, ha a második tag azonosan eltűnik, azaz
, vagyis

1.11. egyenlet - (2,3)

Igen fontos eredményünk tehát, hogy a feszültségtenzor szimmetrikus. A test egy kiszemelt térfogatára ható erő
nyomatéka ezzel igen egyszerű alakbanírható:

1.12. egyenlet - (2,4)

Könnyen meghatározhatjuk a feszültségtenzort a test egyenletes összenyomása esetén. Ekkor a test felületének
bármely egységnyi nagyságú darabjára ugyanakkora erő hat mindenütt a felület belső normálisának irányában.
Ha ezt a nyomást
-vel jelöljük, akkor a
felületelemre
erő hat. Másrészről ez az erő a
feszültségtenzorral is kifejezhető:
. A
mennyiséget a
alakba írva, látjuk, hogy a
feszültségtenzor egyenletes összenyomás esetén a

1.13. egyenlet - (2,5)

alakot ölti. A tenzor valamennyi nullától különböző eleme egyszerűen a nyomással egyenlő.
Általános esetben, tetszőleges deformációk mellett, a feszültségtenzor nemdiagonális elemei is különböznek
nullától. Ez azt jelenti, hogy a testen belül felvett valamilyen felületelemre nemcsak normális irányú erők,
hanem érintőleges, „nyíró” feszültségek is hatnak, amelyek a párhuzamos felületelemeket egymáshoz képest
saját síkjukban elcsúsztatni törekednek.
Egyensúly esetén a belső feszültségekből származó erők a test bármely térfogatelemében kölcsönösen
kompenzálják egymást, azaz
. A deformált test egyensúlyát megadó egyenlet tehát:

1.14. egyenlet - (2,6)

Az
erő nyomatékát az
vektorszorzat definiálja. A vektoranalízisből azonban tudjuk, hogy egy vektorszorzat komponensei a fent
megadott másodrendű antiszimmetrikus tenzor elemei.
6
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Ha a test gravitációs erőtérben van, a belső feszültségekből származó
erő és a test egységnyi térfogatára ható
nehézségi erő eredőjének kell eltűnnie. Ha a sűrűség7 , a függőlegesen lefelé irányított nehézségi gyorsulás
vektora , és az egységnyi térfogatra ható nehézségi erő
, akkor az egyensúly feltétele
eltűnése,
azaz

1.15. egyenlet - (2,7)

A test felületére ható külső erők (amelyek általában a deformációt okozzák) az egyensúlyi egyenlet
megoldásához szükséges határfeltételekben szerepelnek. Legyen
a test egységnyi felületére ható külső erő,
akkor a
felületelemre
erő hat. Egyensúly esetén ezt kompenzálja a
, ami a megfelelő
felületelemre a belső feszültségek által kifejtett erő. Teljesülni kell tehát a

egyenlőségnek. A
felületelem-vektorkomponenst az
, ezzel a fenti, feltétel:

(külső) normális egységvektorral így fejezhetjük ki:

1.16. egyenlet - (2,8)

Ez a határfeltétel az egyensúlyban levő test egész felületén teljesül.
Végül levezetjük még a deformált test feszültségtenzorának átlagértékét megadó képletet. E célból a ( (2,6))
egyenletet
-val szorozzuk, és integráljuk a test egész térfogatára:

A jobb oldalon álló első integrált a test felületére vonatkozó összegezéssé alakítjuk, a másodikban felhasználjuk,
hogy

.

Az első integrálba ( (2,8))-at helyettesítve:

ahol

a test térfogata,
, pedig a test egész térfogatára átlagolt feszültségtenzor. Felhasználva, hogy
, a fenti kifejezést szimmetrikus alakra hozhatjuk:

1.17. egyenlet - (2,9)

Ez azt jelenti, hogy a feszültségtenzor átlagértékét a test felületére ható külső erők ismeretében közvetlenül
meghatározhatjuk az egyensúlyi egyenlet előzetes megoldása nélkül.
Szigorúan véve a test sűrűsége változik a deformáció során. Ez a változás azonban magasabb rendű mennyiségekkel fejezhető ki, ezért kis
deformációk esetén elhanyagolható.
7
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3. 3.§. Deformációk termodinamikája
Tekintsünk valamilyen deformált testet. Tételezzük fel, hogy deformációja oly módon változik meg hogy az
elmozdulásvektor
megváltozása kicsiny. Határozzuk meg a belső feszültségek által végzett munkát! Az
erőt a

elmozdulással megszorozva, és a test térfogatára integrálva:

-rel a belső erőknek a test egységnyi térfogatára vonatkoztatott munkáját jelöltük. Parciálisan integrálva:

Végtelen kiterjedésű közeget tekintve, és feltéve, hogy a határon a deformációk eltűnnek, az első integrálban az
integrációs felületet a végtelenbe tolhatjuk, itt
, így az integrál eltűnik. A második integrál pedig a
tenzor szimmetriáját kihasználva, a következő alakban írható:

Végül tehát:

1.18. egyenlet - (3,1)

Ez a képlet megadja a

munkát a deformációtenzor változásával kifejezve.

Ha a test deformációja elég kicsi, a deformációt létrehozó külső erők megszűnte után a test visszatér eredeti,
deformálatlan állapotába. Az ilyen deformációt rugalmasnak (elasztikusnak) nevezzük. Nagy deformációk
esetén a külső erők megszűnte után sem tűnik el teljesen a deformáció, valamilyen maradék deformáció marad
vissza; a test állapota különbözik az erőhatást megelőző állapotától. Az ilyen deformációt rugalmatlannak (vagy
plasztikusnak) nevezzük. Az alábbiakban csak rugalmas deformációkkal foglalkozunk.
Feltételezzük továbbá, hogy a deformáció oly lassan megy végbe, hogy a test minden időpillanatban az adott
pillanatban fennálló külső feltételeknek megfelelő termodinamikai egyensúlyi állapotba kerülhet. (A
gyakorlatban ez a feltétel majdnem mindig teljesül.) Ebben az esetben, mint ismeretes, a folyamat
termodinamikailag megfordítható.
Állapodjunk meg a továbbiakra nézve abban, hogy minden olyan termodinamikai mennyiséget, mint az
entrópia, az belső energia stb., a test egységnyi térfogatára vonatkoztatunk8 (nem egységnyi tömegre, mint ez
a hidrodinamikában szokásos), és a megfelelő nagybetűvel jelölünk.
A belső energiának végtelenül kicsi
megváltozása a test adott egységnyi térfogata által közölt hő és a belső
feszültségből származó erők által végzett
munka különbsége. Megfordítható folyamat esetén a hőközlés
, ahol
a hőmérséklet. Ilyen módon
.A
kifejezést ( (3,1))-ből véve:

1.19. egyenlet - (3,2)

Ez a képlet a deformálható testekre vonatkozó alapvető termodinamikaiösszefüggés.
Egyenletes összenyomás esetén a feszültségtenzor

[ S.1. ( (2,5))]. Ekkor

Ezen a helyen a következő megjegyzést kell tennünk. Szigorúan véve, meg kellene különböztetnünk a deformáció előtti és utáni egységnyi
térfogatokat, minthogy azok általában különböző mennyiségű anyagot tartalmaznak. A termodinamikai mennyiségeket a deformálatlan test
egységnyi térfogatára, azaz az abban foglalt anyagmennyiségre vonatkoztatjuk, amely a deformált állapotban az egységnyitől különböző
térfogatot foglalhat el. Ennek megfelelően például a test teljes energiáját -nek a deformálatlan testre való integrálásával számítjuk ki.
8
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Láttuk azonban az ( (1,6)) egyenletben, hogy az
összeg éppen a deformáció során bekövetkező relatív
térfogatváltozás. Egységnyi térfogatot tekintve,
egyszerűen ennek a térfogatnak a megváltozását jelenti,
pedig a térfogatváltozás
eleme. A fenti termodinamikai összefüggés ekkor a szokásos alakba írható:

A test
át:

belső energiája helyett az

szabadenergiát bevezetve, a ( (3,2)) összefüggést így írhatjuk

1.20. egyenlet - (3,3)

Végül pedig a test

termodinamikai potenciálja:

1.21. egyenlet - (3,4)

Ez a szokásos

kifejezésáltalánosítása.9( (3,4))-et ( (3,3))-ba helyettesítve:

1.22. egyenlet - (3,5)

A független változók ( (3,2))-ben és ( (3,3))-ban rendre ,
és ,
. A feszültségtenzor komponenseit
úgy határozhatjuk meg, hogy -t vagy -et a deformációtenzor komponensei szerint differenciáljuk, rendre
állandó entrópia, illetve
hőmérséklet mellett:

1.23. egyenlet - (3,6)

Analóg módon

-t a

komponensek szerint differenciálva, megkaphatjuk az

komponenseket:

1.24. egyenlet - (3,7)

4. 4.§. A Hooke-törvény
Ahhoz, hogy az általános termodinamikai összefüggéseket egyik vagy másik konkrét deformációs feladat
megoldására alkalmazhassuk, a test
szabadenergiáját ki kell fejeznünk a deformációtenzor komponenseinek
függvényeként. Ezt az összefüggést könnyen megkaphatjuk, ha figyelembe vesszük, hogy a deformáció kicsi, és
a szabadenergiát
hatványai szerint sorba fejtjük. Egyelőre csak izotrop testekkel foglalkozunk; a megfelelő
kifejezést kristályok esetére később, a S.10. §-ban vezetjük le.
Valamilyen (a test egészében állandó) adott hőmérsékleten levő deformált test nem deformált állapotának azt az
állapotot nevezzük, amelyben a hőmérséklet az adottal egyezik, és külső erők nem hatnak. (Ennek leszögezésére
a hőtágulás miatt van szükség, részletesebben l. a következő §-ban.) Ilyenkor
esetén a

Hidrosztatikus összenyomás esetén a ( (3,4)) kifejezés a
során fellépő térfogatváltozás. Látható, hogy
-nek, itt használt definíciója a szokásos
különbözik.
9
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feltételnek is fenn kell állnia. Minthogy
lineáris tagok nem lépnek fel.

, az

szabadenergia

hatványai szerint haladó sorában

Minthogy a szabadenergia skaláris mennyiség,
sorának minden tagja skalár kell, hogy legyen. Az
szimmetrikus tenzor komponenseiből két független másodrendű skalár képezhető; elsőnek választhatjuk az átlós
komponensek
összegét. -et

négyzetösszegét, másodiknak az
mennyiséget, az összes tenzorkomponens négyzetének
hatványai szerint a másodrendű tagokig bezárólag sorba fejtve:

1.25. egyenlet - (4,1)

Ez a szabadenergia általános kifejezése izotrop deformált test esetén. A
állandóknak nevezzük.

és

mennyiségeket Lamé-

Az S.1. §-ban láttuk, hogy a deformáció során bekövetkező térfogatváltozást az
összeg határozza meg. Ha
ez az összeg eltűnik, akkor az adott test térfogata a deformáció során állandó marad, csak alakja változik. A
térfogatváltozással nem járó deformációkat nyírásnak nevezzük.
Az ellentétes eset, hogy a deformáció csak térfogatváltozással jár, az alak nem változik. Ilyenkor a test bármely
térfogateleme önmagával hasonló marad. Az S.1. §-ban láttuk, hogy ilyen deformáció tenzora
alakú. Az ilyen deformációt egyenletes összenyomásnak nevezzük.
Egy tetszőleges deformációt mindig előállítunk egy tiszta nyírás és egy egyenletes összenyomás összegeként.
Ehhez elegendő az alábbi azonosság felhasználása:

1.26. egyenlet - (4,2)

A jobb oldal első tagja nyilvánvalóan tiszta nyírásnak felel meg, minthogy diagonális komponenseinek összege
nulla (emlékeztetünk, hogy
). A második tag pedig egyenletes összenyomásnak felel meg.
Deformált izotrop test szabadenergiájának általános kifejezését ( (4,1)) helyett célszerű más, a deformációnak
nyírásra és egyenletes összenyomásra való felbontását figyelembe vevő alakra hozni. Nevezetesen, válasszuk
két független másodfokú skalárként a ( (4,2)) kifejezés első, illetve második tagjának négyzetét. Így
a
következő alakot ölti:10

1.27. egyenlet - (4,3)

A
és
mennyiséget kompressziómodulusnak, illetve torziómodulusnak nevezzük.
kifejezhetjük:

-t a Lamé-állandókkal

1.28. egyenlet - (4,4)

Termodinamikai egyensúly állapotában a szabadenergia ismeretes módon minimális. Ha a testre külső erők nem
hatnak, akkor -nek
függvényében az
helyen minimuma van. Ez azt jelenti, hogy a ( (4,3))
kvadratikus alak pozitív. Ha olyan
tenzort választunk, amelyre
, akkor ( (4,3))-ból csak az első tag
Az
állandó tag a deformálatlan test szabadenergiája, így a továbbiakban érdektelen. Ezért a rövidség kedvéért elhagyjuk,
deformációjával kapcsolatos szabadenergiát jelöli (ez az ún. rugalmas szabadenergia).
10
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marad meg; ha pedig
, akkor csak a második tag különbözik nullától. Ebből következik a (
(4,3)) alak pozitív voltának szükséges (és nyilvánvalóan elégséges) feltétele: a
és
együtthatók
mindegyike pozitív.
Eredményünk tehát az, hogy a kompressziómodulus és a torziómodulus mindig pozitív:

1.29. egyenlet - (4,5)

Most felhasználjuk a ( (3,6)) általános termodinamikai összefüggést; segítségével meghatározzuk a
feszültségtenzort. A
differenciálhányados meghatározására képezzük a
hőmérsékleten). Azt kapjuk, hogy

A második tag első zárójelének

vagy

-et

teljes differenciált (állandó

-val való szorzata nullát ad. Így marad, hogy

, alakban írva:

Ebből a feszültségtenzor:

1.30. egyenlet - (4,6)

Ez a kifejezés meghatározza a feszültségtenzort a deformációtenzor segítségével izotrop testek esetén. Látható,
hogy ha a deformáció tiszta nyírás vagy tiszta egyenletes összenyomás, akkor a
és
tenzorok
közöttiösszefüggésben csak a torziómodulus, illetve a kompressziómodulus szerepel.
Könnyű meghatározni a fordított összefüggést is, amely megadja
-t
-val kifejezve. E célból
meghatározzuk a tenzorátlóját,
-t. Minthogy ehhez az összeghez ( (4,6)) második tagja nem ad járulékot,
, vagyis

1.31. egyenlet - (4,7)

Ezt a kifejezést ( (4,6))-ba helyettesítve,

meghatározható:

1.32. egyenlet - (4,8)

ami a keresett összefüggés.
A ( (4,7)) összefüggésből látható, hogy az
relatív térfogatváltozás izotrop test bármely deformációja esetén
csak a feszültségtenzor
átlójától függ, továbbá
és
összefüggésében csak a kompressziómodulus
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szerepel. A test egyenletes összenyomása esetén a feszültségtenzor
ből:

alakú. Ez esetben tehát (4,7)-

1.33. egyenlet - (4,9)

Ha a deformációk kicsik,

és

is kis mennyiségek, és az

a nyomáshoz való viszonya, az

Az

hányadost, amely a relatív térfogatváltozásnak

differenciális alakban írhatjuk. Így:

mennyiséget kompresszibilitásnak nevezzük.

( (4,8))-ból látjuk, hogy az
deformációtenzor a
feszültségtenzor lineáris függvénye. Más szavakkal: a
deformáció arányos a testre ható erővel. Ez a kis deformációk esetén érvényes Hooke-törvény.11
Levezetünk még egy hasznos összefüggést a deformált test szabadenergiájára, mely közvetlenül abból
következik, hogy
kvadratikus
-ban. Euler tételének megfelelően:

Minthogy

, ebből következik, hogy

1.34. egyenlet - (4,10)

Ha ide
-nak a feszültségtenzor komponenseivel kifejezett alakját behelyettesítjük, a rugalmas energiát
k kvadratikus függvényeként kapjuk. Újra alkalmazva az Euler-tételt:

-

Ezt ( (4,10))-zel összevetve, látjuk, hogy

1.35. egyenlet - (4,11)

Hangsúlyozni kell azonban, hogy míg
általános termodinamikaiösszefüggés, a fordított ( (4,11))
alatti képlet érvényessége a Hooke-törvény teljesülésétől függ.

5. 5.§. Homogén deformációk
Homogén a deformáció, ha a deformációtenzor a test egész térfogatában állandó. Tekintsük át az ilyen
deformációk legegyszerűbb eseteit. Homogén deformáció például a már megvizsgált egyenletes összenyomás.

A Hooke-törvény gyakorlatilag minden rugalmas deformáció esetén alkalmazható. Ennek oka, hogy a deformáció rugalmassága (a
gumiszerű testek esetétől eltekintve) nem tételezhető fel már viszonylag kis deformációk esetén sem, amikor a Hooke-törvény még
érvényes.
11
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Vizsgáljuk először is rudak egyszerű húzásának (vagy összenyomásának) esetét. Fektessük koordinátarendszerünk tengelyét a rúd irányába, a rúd két végére hassanak ellenkező irányú erők. Feltesszük, hogy az
erők a rúd végeinek felületére egyenletesen hatnak; az egységnyi felületre ható erő legyen .
Minthogy a deformáció homogén, azaz
a testben állandó, a
feszültségtenzor is állandó, ezért a ( (2,8))
határfeltételekből közvetlenül meghatározható. A rúd oldalán külső erők nem hatnak, amiből következik, hogy
. Az
egységvektor az oldalfalakon a tengelyre merőleges, csak
és
komponense van,
ezért a
kivételével a
tenzor valamennyi komponense -val egyenlő. A rúd végeinek felületén viszont
, ezért

A deformációtenzor és a feszültségtenzor komponenseit összekapcsoló általános ( (4,8)) összefüggésből látható,
hogy
minden
komponense eltűnik. A többi komponensre kapjuk, hogy

1.36. egyenlet - (5,1)

Az
komponens a rúd tengely mentén vett relatív megnyúlását adja. A
együtthatónak, reciprokát Young-modulusnak nevezzük, és -vel jelöljük:

előtt álló együtthatót nyúlási

1.37. egyenlet - (5,2)

ahol

1.38. egyenlet - (5,3)

Az
és
komponensek megadják a rúd relatív haránt-összehúzódását. Ennek az összehúzódásnak és a
hossztengely irányú megnyúlásnak a hányadosát Poisson-számnak nevezzük, és -val jelöljük:12

1.39. egyenlet - (5,4)

ahol

1.40. egyenlet - (5,5)

Minthogy
és
mindig pozitívak, a Poisson-szám különböző anyagok esetén
-nál) között vehet csak felértékeket:13

A Poisson-számnak
kétindexes mennyiség.
12

-val való jelölése nem vezethet tévedésre, mert az ugyanezzel a betűvel jelölt

(

-nál) és

(

feszültségtenzor mindig

A Poisson-szám gyakorlatilag csak és között változik. Nem ismerünk olyan anyagot, amelyre
lenne, azaz megnyújtáskor
kitágulna. Másrészt viszont
a ( (4,1))-ben szereplő
Lamé-állandó pozitív voltának felel meg. Más szóval a ( (4,1))-ben vagy (
13

(4,3))-ban szereplő állandók gyakorlatilag mindig pozitívak annak ellenére, hogy ez a termodinamikából nem következik. Az
közel eső érték (pl. gumi esetén) azt jelenti, hogy a torziómodulus a kompressziómodulushoz képest kicsi.

13
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1.41. egyenlet - (5,6)

Végül a rúd relatív térfogatváltozása megnyúlás esetén így írható:

1.42. egyenlet - (5,7)

A megnyúlt rúd szabadenergiáját a ( (4,10)) képlet felhasználásával közvetlenül felírhatjuk. Minthogy csak a
komponens különbözik nullától,

,így:

1.43. egyenlet - (5,8)

A továbbiakban, a szokáshoz igazodva,
és
(5,5)) képletek átalakításával kapjuk, hogy14

helyett az

és

mennyiségeket használjuk. Az ( (5,3)) és (

1.44. egyenlet - (5,9)

Az alábbiakban az előző részben kapott általános összefüggéseket átírjuk az
felhasználásával. A szabadenergiára a következő kifejezés adódik:

és

mennyiségek

1.45. egyenlet - (5,10)

A feszültségtenzor pedig így adódik a deformációtenzorból:

1.46. egyenlet - (5,11)

Megfordítva:

1.47. egyenlet - (5,12)

Minthogy az ( (5,11))és ( (5,12)) képleteket állandóan használjuk, a kényelem kedvéért komponensenként is
felírjuk:

1.48. egyenlet - (5,13)

14

A második Lamé-állandó

14
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A fordított összefüggések:

1.49. egyenlet - (5,14)

Vizsgáljuk meg egy rúd összenyomását, ha oldalai oly módon rögzítettek, hogy keresztméretei nem
változhatnak. A rudat összenyomó külső erők az alaplapokra hatnak a rúd hossztengelyének irányában, amelyet
ismét tengelynek választunk. Az ilyen deformációt egyirányú összenyomásnak nevezzük. A rúd csak a
tengely mentén deformálódik, ezért az
komponensek közül csak
különbözik nullától. ( (5,13))
felhasználásával most

Az összenyomó erőt ismét

-vel jelölve (

;

összenyomás esetén negatív):

1.50. egyenlet - (5,15)

A
előtt állóállandót az egyirányúösszenyomás állandójának nevezzük. A haránt irányban fellépő
feszültségeket így kapjuk:

1.51. egyenlet - (5,16)

Végül, a rúd szabadenergiáját az alábbi képlet adja:

1.52. egyenlet - (5,17)

6. 6.§. Hőmérséklet-változással járó deformációk
Vizsgáljuk a test hőmérsékletének megváltozásával járó deformációkat. Hőmérséklet-változás felléphet egyrészt
magának a deformációs folyamatnak eredményeként, másrészt külső okokból.
15
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Valamilyen
hőmérséklete

hőmérsékleten a testet deformálatlannak tekintjük, ha külső erők nem hatnak rá. Ha a test
-ról
-re változik, akkor a hőkiterjedés miatt általában külső erők fellépte nélkül is

deformálódik. Ebből kifolyólag az
szabadenergiának a deformációtenzor szerinti sorfejtésében nemcsak
kvadratikus, hanem lineáris tagok is fellépnek. A másodrendű
tenzor komponenseiből csak egy lineáris
skalár mennyiség képezhető: az
átló. A továbbiakban feltételezzük, hogy a deformációval járó
hőmérséklet-változás csekély. Ilyenkor
sorában az
mennyiség együtthatója (mely a
pontban
eltűnik) egyszerűen a
különbséggel arányosnak vehető. Ezt figyelembe véve a szabadenergiára ( (4,3))
helyett a következő általánosabb összefüggést kapjuk:

1.53. egyenlet - (6,1)

ahol a
mellett álló szorzótényezőt
alakba írtuk. A ,
, mennyiségeket most állandónak
vesszük; hőmérsékletfüggésük figyelembevétele másodrendűen kis járulékot adna.
-et

szerint differenciálva, megkapjuk a feszültségi tenzort:

1.54. egyenlet - (6,2)

Itt az első tág a hőmérséklet-változással kapcsolatos járulékos deformáció. A test szabad hőkiterjedésekor (ha
külső erők nem lépnek fel) nem ébred feszültség.
-t nullával téve egyenlővé, azt kapjuk, hogy
, továbbá:

1.55. egyenlet - (6,3)

Láttuk, hogy

a deformáció során bekövetkező relatív térfogatváltozás,így

a test hőtágulási együtthatója.

A (termodinamikai értelemben) különböző típusú deformációk között leglényegesebb az izotermikus és az
adiabatikus deformáció. Az izotermikus esetben a test hőmérséklete nem változik. Ennek megfelelően ( (6,1))ben
veendő, így a szokásos képletekre jutunk vissza; ezért a
és
mennyiségeket izotermikus
modulusoknak nevezhetjük.
Adiabatikusnak mondjuk a deformációt, ha sem a test egyes részei közt, sem a test és környezete között nincsen
hőcsere. Ez esetben az
entrópia állandó. Mint ismeretes, az entrópiát a szabadenergiának a hőmérséklet
szerint képzett
deriváltja adja. A ( (6,1)) alatti kifejezést az
differenciálva, azt kapjuk, hogy

-ban elsőrendű tagokig bezárólag

1.56. egyenlet - (6,4)

Az
entrópiát állandónak tekintve, meghatározhatnánk a
arányos.
-nak ezt a kifejezését ( (6,2))-be helyettesítve,

hőmérséklet-változást, amely
-lel lenne
-ra a szokásos típusúösszefüggést kapnánk:

1.57. egyenlet - (6,5)

16
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ugyanazzal a
alakváltozási modulussal, de más
kompressziómodulussal. A
adiabatikus
kompressziómodulus és a szokásos
izotermikus kompressziómodulus kapcsolatát azonban, e számítás
elvégzése nélkül, közvetlenül is megkaphatjuk, az ismert

termodinamikai összefüggés felhasználásával. (
a test egységnyi térfogatára vonatkozó fajhő állandó
nyomáson.) Ha
az a térfogat, amelyet a deformáció előtt egységnyi térfogatban levő anyagmennyiség a
deformáció után elfoglal, a
és a
deriváltak a melegítéskor, illetve összenyomáskor bekövetkező relatív
térfogatváltozást adják meg. Másképpen kifejezve:

Ilyen módon az adiabatikus és az izotermikus modulusok összefüggése:

1.58. egyenlet - (6,6)

Az adiabatikus Young-modulusra és a Poisson-számra könnyen adódik a következő összefüggés:

1.59. egyenlet - (6,7)

A gyakorlatban megvalósuló esetekben
összefüggések:

általában kicsiny, ezért kielégítő pontosságúak az alábbi

1.60. egyenlet - (6,8)

Izotermikus deformációk esetén a feszültségtenzort a szabadenergia deriváltjaként kapjuk:

Állandó entrópia mellett viszont ( (3,6)) figyelembevételével:

ahol a belső energia. Ennek megfelelően adiabatikus deformáció esetén a ( (4,3))-mal analóg kifejezés nem a
szabadenergiát, hanem egyszerűen a test egységnyi térfogatának belső energiáját határozza meg:

1.61. egyenlet - (6,9)
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7. 7.§. Izotrop testek egyensúlyi egyenletei
Az alábbiakban levezetjük az izotrop szilárd testek egyensúlyi egyenleteit. Ehhez a

( (2,7)) általános egyenletbe behelyettesítjük a feszültségtenzor ( (5,11)) alatti alakját. Kapjuk, hogy

Beírva ide az
kapjuk meg:

deformációtenzort, a keresett egyensúlyi egyenletet az alábbi alakban

1.62. egyenlet - (7,1)

Ezeket az egyenleteket célszerű vektorjelöléssel is felírni. Ebben az írásmódban a
vektor komponensei, továbbá

mennyiségek a

. Az egyensúlyi egyenlet tehát a következő alakot ölti:

1.63. egyenlet - (7,2)

Néha kényelmes ezt az egyenletet egy kicsit különböző alakban használni. Azátíráshoz alkalmazzuk a
vektoranalízis egy jól ismert képletét:

Ezzel a ( (7,2)) egyenlet így módosul:

1.64. egyenlet - (7,3)

Az egyensúlyi egyenletet homogén nehézségi erőtérben írtuk fel, minthogy a rugalmasságtanban ez a
leggyakrabban előforduló térfogati erő. Más térfogati erők fellépte esetén a jobb oldalon álló
vektort
megfelelő módon változtatni kell.
A legfontosabb esetek mégis azok, amelyekben a deformációt nem térfogati erők, hanem a test felületén ható
erők okozzák. Ebben az esetben az egyensúlyi egyenlet:

1.65. egyenlet - (7,4)

vagy más alakban

1.66. egyenlet - (7,5)

18
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A külső erők csak a határfeltételeken keresztül befolyásolják a megoldást.
A ( (7,4)) egyenletre a divergenciaoperációt alkalmazva,

figyelembevételével adódik, hogy

1.67. egyenlet - (7,6)

azaz a
mennyiség (amely a deformáció során bekövetkező térfogatváltozást határozza meg) harmonikus
függvény. Ha a ( (7,4)) egyenletre a
Laplace-operátort alkalmazzuk, azt kapjuk, hogy

1.68. egyenlet - (7,7)

Egyensúlyi állapotban a deformációvektor eleget tesz a ( (7,7))biharmonikus egyenletnek. Ezek az eredmények
homogén gravitációs tér fellépte esetén is érvényben maradnak [differenciáloperátorok alkalmazása esetén a (
(7,2)) egyenlet jobb oldala eltűnik], de érvényüket vesztik, amikor a testben változó térfogati erők hatnak.
Az a tény, hogy a deformációvektor kielégíti a biharmonikus egyenletet, természetesen nem jelenti, hogy az
egyensúlyi egyenlet általános integrálja (térfogati erők hiányában) tetszőleges biharmonikus vektorfüggvény.
Emlékeznünk kell, hogy az
függvény a ( (7,4)) alacsonyabb rendű differenciálegyenletnek is eleget
tesz. Ugyanakkor azonban lehetségesnek látszik az egyensúlyi egyenlet általános integráljának kifejezése
tetszőleges biharmonikus vektor deriváltjainak segítségével (1. a 10. feladatot).
Ha a testben nem egyenletes a hőmérséklet-eloszlás, akkor az egyensúlyi egyenletben egy járulékos tagot kell
figyelembe venni. A feszültségtenzor kifejezésében megjelenik egy
megfelelően a

tag [1. ( (6,2))], ennek

deriváltban a

járulék lép fel. Végeredményben az alábbi egyensúlyi egyenlethez jutunk:

1.69. egyenlet - (7,8)

Vizsgáljuk részletesebben a sík deformáció esetét, amikor a deformációvektor egyik komponense az egész
testben eltűnik (
), az
és
komponensek pedig csak -től és -tól függnek. Ekkor az
,
,
deformációtenzor-komponensek azonosan eltűnnek, velük együtt a
,
feszültségtenzorkomponensek is. (Nem tűnik el azonban a
longitudinális feszültség, amelynek fellépte biztosítja a test
tengely irányú méretének állandóságát.)15
Ha egyik mennyiség sem függ a
koordinátától, és ha külső erők nem lépnek fel, a
egyenlet adott esetben két egyenletre redukálódik:

egyensúlyi

1.70. egyenlet - (7,9)

Az ezeket az egyenleteket kielégítő

,

,

függvények legáltalánosabb alakja a következő:

Komplex függvények használata rendkívül hatásos módszer a rugalmasságtan síkfeladatainak megoldásánál. Lásd N. I. Muszkhelisvili: a
rugalmasságtan néhány alapvető problémája (oroszul, Akadémiai Kiadó, Moszkva, 1954).
15
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1.71. egyenlet - (7,10)

ahol
az és koordináták tetszőleges függvénye. Könnyű meghatározni azt az egyenletet, amelynek ez a
függvény eleget tesz. Ilyen egyenlet bizonyosan létezik, minthogy a három
,
,
mennyiség
kifejezhető két mennyiség (
és
) segítségével, és ezért nem függetlenek. Az ( (5,13))összefüggés
segítségével síkbeli deformáció esetén kapjuk, hogy

Minthogy azonban

és mivel
tesz a

( (7,6))-nak megfelelően harmonikus függvény, megállapíthatjuk, hogy a

függvény eleget

1.72. egyenlet - (7,11)

egyenletnek, azaz biharmonikus. A függvényt feszültségfüggvénynek nevezzük. A síkfeladat megoldása után
a függvény ismeretében a longitudinális
feszültséget közvetlenül a

vagy a

1.73. egyenlet - (7,12)

képletből kaphatjuk.

7.1. Feladatok
1. Határozzuk meg nehézségi erőtérben álló
Megoldás. Fektessük a
egyensúlyi egyenlet

tengelyt a rúd tengelyének irányába, az

A rúd oldalfalai mentén a
) lapon pedig
függvény:

és az összes többi

hosszúságú rúd deformációját.
sík pedig legyen a rúd alsó végénél. Az

feszültségtenzor valamennyi komponense eltűnik,

kivételével, a felső (

. Ezeknek a feltételeknek és az egyensúlyi egyenletnek eleget tevő

. A komponensek meghatározzák az

deformációtenzort:
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innen integrálással megkapjuk a deformációvektor komponenseit:

Az
re kapott megoldás az
határfeltételnek csak az alaplap egyetlen pontjában tesz eleget. Ezért a
kapott megoldás a rúd alsó végének közelében nem alkalmazható.
2. Határozzuk meg gömbhéj deformációját (külső sugara
külső nyomás pedig .

, belső sugara

), ha belsejében a nyomás

,a

Megoldás. Vezessünk be gömbkoordinátákat, kezdőpontul válasszuk a gömb középpontját. Az deformáció
mindenütt sugárirányú, és csak az változó függvénye. Ebből kifolyólag
, és a ( (7,5)) egyenlet a
következő alakot ölti:

Ebből

vagyis

A deformációtenzor komponensei pedig [l. az ( (1,7)) képletet]:

A sugárirányú feszültség

Az
az

és

állandókat a határfeltételekből határozhatjuk meg:
értéknél. Ebből:

Ha a gömb belsejében a nyomás
következőképpen adható meg:

Vékony gömbhéj esetén, ha

(

, kívül pedig

az

felületen, és

, akkor a gömbhéj feszültségeloszlása a

, így közelíthetünk:

a radiális feszültségnek a gömbhéj sugara mentén képzett átlaga).
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Ha olyan végtelen kiterjedésű, egyenletes
nyomás alatt álló közeg feszültségeloszlását vizsgáljuk, amelyben
egy
sugarú gömb alakú üreg van, a fenti általános képletbe
,
,
,
helyettesíthető. Így azt kapjuk, hogy

Az üreg határán az érintőleges feszültségek
nyomást.
3. Határozzuk meg az

, azaz meghaladják a végtelenben uralkodó

sugarú gömb saját gravitációs tere által okozott deformációját.

Megoldás. A test egységnyi tömegére ható gravitációs erő helyett
. Ezt a kifejezést helyettesítjük a (
(7,3)) egyenletbe, így a sugár menti elmozdulásra a következő differenciálegyenletet kapjuk:

A megoldás

-ban véges, és tudjuk, hogy az

Megjegyezzük, hogy az
kívül pedig kitágul (

. Ezt felhasználva:

helyen

sugarú gömbfelületen belül az anyag összenyomódik (
). A gömb középpontjában a nyomás

4. Határozzuk meg henger alakú cső deformációját (külső sugara
, kívül pedig nulla.16
Megoldás. Hengerkoordinátákat használunk, a

, belső sugara

), ha belsejében a nyomás

tengely egybeesik a cső tengelyével. Ha a nyomás a cső

mentén mindenütt ugyanakkora, a deformáció sugárirányú elmozdulás,

. Mint a 2. feladatban, itt is:

Innen

A deformációtenzor nullától különböző komponensei [l. az ( (1,8)) képleteket]:

az

helyen, és

az

helyen. Ezekből a határfeltételekből:

A feszültségeloszlás a radiális koordináta függvényében a következő:

16

) ezen

A 4., 5. és 7. feladatokban feltételezzük, hogy a henger hossza állandó, hosszirányú deformáció nincs.

22
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. FEJEZET A
RUGALMASSÁGTAN
ALAPEGYENLETEI

5. Határozzuk meg tengelye körül egyenletesen forgó henger deformációját.
Megoldás. A ( (7,3)) egyenletbe a nehézségi erő helyébe a

centrifugális erőt írjuk (

a szögsebesség).

radiális elmozdulásra hengerkoordinátákban az alábbi egyenletet kapjuk:

Az

Ennek az egyenletnek az

helyen véges, az

helyen a

feltételnek eleget tevő megoldása:

6. Meghatározandó egy nem egyenletes hőmérsékletű gömb deformációja, ha a hőmérsékleteloszlás
gömbszimmetrikus.
Megoldás. Tisztán sugár menti deformáció esetén a ( (7,8)) egyenlet gömbkoordinátákban így alakul:

Az

-ban véges, az

helyen a

feltételnek eleget tevő megoldás:

A
hőmérsékletet egy olyan értékhez viszonyítjuk, amelynél az egyenletes hőmérséklet-eloszlású gömb
nem deformált. A feladatban ezen hőmérséklet szerepét a gömb külső felületének hőmérséklete játssza, úgyhogy
.
7. Oldjuk meg az előbbi feladatot henger esetére, ha a hőmérséklet-eloszlás hengerszimmetrikus.
Megoldás. Az előbbi feladathoz hasonlóan hengerkoordinátákban a következő eredményt kapjuk:

8. Határozzuk meg végtelen kiterjedésű rugalmas közeg deformációját, ha annak
eloszlása olyan, hogy a végtelenben állandó
értékhez tart, és itt a deformáció eltűnik.

hőmérséklet-

Megoldás. A ( (7,8)) egyenletnék nyilvánvalóan van olyan megoldása, hogy

Mint a vektoranalízisből ismeretes, egy olyan vektor, amelynek divergenciája adott függvénnyel egyenlő, a
végtelenben nullához tart, rotációja pedig azonosan eltűnik, a következő alakban írható:
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. A feladat általános megoldása:

ahol

1.74. egyenlet - (7,13)

ahol

.

Ha a végtelen közeg egy (a koordináta-rendszer kezdőpontjának közelébe eső) nagyon kis részében véges
mennyiségű hő gyűlik össze, akkor a hőmérséklet-eloszlás:

( a hőmennyiség,
a közeg fajhője). Ekkor az ( (7.8.1)) alatti integrál értéke
alábbi képlet szolgáltatja:

, a deformációt pedig az

9. Vezessük le a feszültségtenzor komponenseire vonatkozó egyensúlyi egyenletet izotrop testek esetére, ha
nincsenek térfogati erők.
Megoldás. A keresett egyenletrendszer a három

1.75. egyenlet - (7,14)

egyensúlyi egyenlet mellett tartalmazza az
komponensek nem független volta miatti feltételt is. Ezeket az
egyenleteket levezetendő, először differenciál-összefüggéseketírunk fel az
tenzorkomponensekre. Könnyen
belátható, hogy az

mennyiségek azonosan kielégítik a következő feltételeket:

Ezen összefüggések között hat lényegesen különböző van (az , , ,
indexek
,
,
,
választásának megfelelően); ezek mindegyikét megőrizzük, ha a tenzoregyenlet
egybeejtjük:

,
és

,
indexeit

1.76. egyenlet - (7,15)

Behelyettesítve ide
-nak
keresett egyenlethez jutunk:

-k segítségével kifejezett ( (5,12)) alakját, ( (7.9.1)) figyelembevételével a

1.77. egyenlet - (7,16)
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Ezek az egyenletek a testben állandó térfogati erők fellépte esetén is érvényben maradnak.
A ( (7.9.3)) egyenlet

azaz

és

indexeit egybeejtve, kapjuk, hogy

harmonikus függvény. Ugyancsak a ( (7.9.3)) egyenletre a

operátort alkalmazva,

adódik, azaz a
feszültségkomponensek biharmonikus függvények. Ezek az eredmények különben már a (
(7,6)) és ( (7,7)) egyenletekből is következnek
és
lineáris kapcsolata miatt.
10. Fejezzük ki az egyensúlyi egyenletek általános integrálját (térfogati erő nem lép fel) tetszőleges
biharmonikus vektor segítségével (B. G. Galjorkin, 1930).
Megoldás. Keressük a ( (7,4)) egyenlet megoldását az

. Ezt ( (7,4))-be helyettesítve, kapjuk, hogy

alakban. Innen

Ebből látható, hogy ha

tetszőleges biharmonikus vektor,

akkor

11. Fejezzük ki síkbeli deformáció esetén a
síkbeli polárkoordinátákban.

,

,

feszültségeket a feszültségfüggvény deriváltjaival

Megoldás. Minthogy a keresett kifejezés a
szög kezdőpontjának megválasztásától nem függhet, ezt nem
tartalmazhatja explicit formában. Ezért a következő fogást alkalmazhatjuk: a ( (7,10)) alatt idézett Descarteskoordináták szerint képzett deriváltakat ,
szerinti deriváltakká alakítjuk, és felhasználjuk, hogy

(a

szöget az

tengelytől számítjuk). Ilyen módon kapjuk, hogy

12. Végtelen kiterjedésű közegben gömb alakú üreg van. A végtelenben a közeg deformációja homogén.
Határozzuk meg a feszültségeloszlást.
Megoldás. Bármely homogén deformáció felbontható homogén egyenletes tágulásra (vagy összehúzódásra) és
homogén alakváltozásra. Ezek közül az elsőt a 2. feladatban tárgyaltuk, elegendő tehát homogén alakváltozás
esetét megvizsgálni.
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homogén feszültségtér, amely az egész közeg állapotát leírná, ha az üreg nem létezne; tiszta

Legyen

alakváltozáskor
. A megfelelő elmozdulásvektort
-val jelöljük, a megoldást
alakban keressük, ahol az üreg miatt fellépő
deformáció a végtelenben eltűnik.
A biharmonikus egyenlet minden megoldása előállítható gömbszimmetrikus megoldások és ezek különböző
rendű, a koordináták szerinti differenciálhányadosainak lineáris kombinációjaként. Egymástól független
gömbszimmetrikus megoldások:
,
,
,
. Ezért az
biharmonikus vektor, amely a
komponensektől mint paraméterektől függ, és a végtelenben eltűnik, legáltalánosabban így írható

1.78. egyenlet - (7,17)

Ezt a kifejezést a ( (7,4)) egyenletbe helyettesítve,

adódik, amiből

Az

,

,

állandók között még hiányzó két összefüggést a határfeltételekből kapjuk;

-nél:

( az üreg sugara, amelynek középpontjába helyeztük a koordináta-rendszer origóját,
sugárirányú egységvektor). Viszonylag hosszú számolás után ( (7.12.1)) felhasználásával az alábbi értékek
adódnak:

A feszültségeloszlás végső alakja pedig:

Hogy a feszültségeloszlást ne csak alakváltozás, hanem tetszőleges deformáció esetére is megkapjuk, a fenti
kifejezésben

helyére

helyettesítendő, és hozzá kell még adnunk az

összeget, amely a végtelenben egyenletes homogén tágulásnak felel meg (l. a 2. feladatot). Felírjuk az üreg
határán fellépő feszültség kifejezését az általános esetben:
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Az üreg közelében ébredő feszültség értéke jelentősen meghaladja a végtelenben uralkodó feszültség értékét. Ez
azonban lokális jelenség, a feszültség az üreg falától távolodva rohamosan csökken. Azt mondjuk, hogy a
feszültség az üreg falánál koncentrálódik. Ha a közeget egyenletes homogén egyirányú megnyújtásnak vetjük
alá (csak a
értéke:

komponens különbözik nullától), akkor a feszültség az üreg egyenlítőjénél lesz a legnagyobb,

8. 8.§. Síkkal határolt rugalmas közeg egyensúlya
Tekintsünk egy végtelen félteret kitöltő rugalmas közeget, amelynek egyik határa végtelen kiterjedésű sík.
Tanulmányozzuk a közeg szabad felületére ható erők következtében fellépő deformációját. 17 Az erőeloszlásnak
egyetlen feltételnek kell eleget tennie: úgy kell a végtelenben eltűnnie, hogy itt ne okozzon deformációt. Ebben
az esetben az egyensúlyi egyenlet általános alakban integrálható. A közegben mindenütt érvényes a ( (7,4))
egyenlet:

1.79. egyenlet - (8,1)

Ennek az egyenletnek a megoldását a következő alakban keressük:

1.80. egyenlet - (8,2)

Itt

valamilyen skalár, az

vektor pedig eleget tesz a Laplace-egyenletnek:

1.81. egyenlet - (8,3)

( (8,2))-nek ( (8,1))-be helyettesítése

-re a következő egyenletet adja:

1.82. egyenlet - (8,4)

Legyen a rugalmas közeg szabad felülete az
fel az

, és

függvényeket valamilyen

sík; a
és

tengely mutasson a közeg belsejének irányába. Írjuk

függvények

szerint képzett deriváltjaként:

1.83. egyenlet - (8,5)

Minthogy
és
harmonikus függvények, mindig választhatunk olyan
kielégítik a Laplace-egyenletet:

és

függvényeket, amelyek

1.84. egyenlet - (8,6)

A közvetlenebb módszer e feladat megoldására ( (8,1)) Fourier-sorba fejtése. Ehhez azonban néhány meglehetősen komplikált integrált
kellene kiszámítanunk. Az alábbiakban alkalmazott módszer keretében néhány ügyes fogást alkalmazunk, amivel a számítások
leegyszerűsödnek.
17
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Ezzel a ( (8,4)) egyenlet a következő alakba megy át:

Figyelembe véve, hogy
egyenletnek eleget tevő

,
,
harmonikus függvények, könnyen meggyőződhetünk arról, hogy a fenti
függvény így írható:

1.85. egyenlet - (8,7)

ahol

ismét harmonikus függvény:

1.86. egyenlet - (8,8)

Ilyen módon az
kielégítő , ,

deformáció meghatározására vonatkozó feladatot visszavezettük a Laplace-egyenletet
,
függvények meghatározására.

Írjuk fel most a közeg szabad felületén (a

síkon) teljesítendő határfelületeket.

normális a negatív tengely irányába mutat, az általános ( (2,8)) formula szerint fenn kell állnia a
egyenlőségnek,
( (5,11)) alatt felírt általános alakjának felhasználásával az
vektor
komponenseit a
,
,
,
segédfüggvényekkel kifejezve, egyszerű számítás után a határfeltételeket a
következő alakban kapjuk:
Ha az

1.87. egyenlet - (8,9)

1.88. egyenlet - (8,10)

A külső felületen ható erők
függvényei.

,

,

komponensei az

koordináták adott, végtelenben eltűnő

A vonatkozó egyenletek nem határozzák meg teljesen a
,
,
,
függvényeket, választásuk némiképpen
önkényes. Ezért ezekre a függvényekre még további feltételeket róhatunk ki. Egy lehetséges választás annak
megkövetelése, hogy a ( (8,9)) egyenletben kapcsos zárójelben álló tagok eltűnjenek:18

1.89. egyenlet - (8,11)

18

Itt nem bizonyítjuk, hogy ez a feltétel valóban kiróható; ez abból látszik, hogy eredményeink nem ellentmondóak.
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Ezzel a ( (8,9)) feltétel jelentősen egyszerűsödik, az marad, hogy

1.90. egyenlet - (8,12)

A ( (8,10))–( (8,12)) képletek már elegendőnek bizonyulnak a harmonikus
meghatározására.

,

,

,

függvények teljes

Hogy ne kelljen annyit írni, a következőkben azt az esetet vizsgáljuk meg, amikor a rugalmas féltér szabad
felületére ható erő összpontosított, azaz a felület igen kis, pontszerűnek tekinthető részén támad:

Itt

a Dirac-féle deltafüggvény; a koordináta-rendszer kezdőpontját az erő támadási pontjában vettük fel. Ha

ezt a feladatot megoldottuk, tetszőleges

eloszlású erő hatását is meghatározhatjuk. Nevezetesen ha

1.91. egyenlet - (8,13)

az összpontosított és a koordináta-rendszer kezdőpontjában támadó

erő hatására létrejött deformáció, akkor a

erő hatására keletkező deformációt a következő integrál állítja elő: 19

1.92. egyenlet - (8,14)

A potenciálelméletből ismeretes, hogy a harmonikus
mentén adott

függvény, amely a végtelenben eltűnik, és a

sík

deriválttal rendelkezik, a következő képletből számítható:

Minthogy a
,
deriváltak és a ( (8,10)) egyenletben kapcsos zárójelben álló mennyiség kielégítik a
Laplace-egyenletet, ( (8,10)) és ( (8,12)) pedig éppen a normális irányú deriváltjaikat határozzák meg a
síkban, az adódik, hogy

1.93. egyenlet - (8,15)

1.94. egyenlet - (8,16)

19

Matematikailag

az egyensúlyi egyenlet Green-tenzora végtelen féltér esetén.
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ahol most
A keresett

.
vektor komponenseit meghatározó kifejezésekben nem maguk a

hanem ,
és szerint képzett deriváltjaik.
összefüggést , majd szerint:

szerint

és

,

mennyiségek szerepelnek,

meghatározása céljából differenciáljuk a ( (8,16))

-től z-ig integrálva:

1.95. egyenlet - (8,17)

Az ezután következő egyszerű, de meglehetősen hosszadalmas számításokat nem végezzük el. A ( (8,11)), (
(8,15)) és ( (8,17)) egyenletekből meghatározzuk

-t és

-t. Ez utóbbi ismeretében könnyű kiszámítani a

,
deriváltakat, először szerint integrálva, majd , illetve szerint differenciálva. Így a deformációvektor
( (8,2)), ( (8,5)) és ( (8,7)) szerinti számításához az összes szükséges mennyiséget megkapjuk. Végeredményünk
a következő:

1.96. egyenlet - (8,18)

Ebből a szabad felület pontjainak elmozdulását a

helyettesítéssel:

1.97. egyenlet - (8,19)

8.1. Feladat
Határozzuk meg végtelen kiterjedésű rugalmas közeg deformációját, ha annak egy kis részére

20

erő hat.20

Tetszőleges végtelen anizotrop közegre a fenti problémát I. M. Lifsic és L. N. Rozencveig oldották meg (ZSETF 17, 783, 1947).
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Megoldás. A deformációt az erő támadási helyének kiterjedéséhez képest nagy
távolságban vizsgálva,
feltételezhetjük, hogy az erő egy pontban hat. Az egyensúlyi egyenlet [l. ( (7,2))-t] így hangzik:

1.98. egyenlet - (8,20)

, a koordináta-rendszer kezdőpontját az erő támadási pontjában vettük fel]. A
alakban keressük, ahol
egy Poisson-egyenletnek tesz eleget:

[itt
megoldást

1.99. egyenlet - (8,21)

Ennek megfelelően

-re a következő egyenletet kapjuk:

1.100. egyenlet - (8,22)

( (8.1.2))-nek a végtelenben eltűnő megoldása:

A ( (8.1.3)) egyenletre a rotáció operátort alkalmazva, kapjuk, hogy
. A végtelenben a
egyenletnek kell fennállnia. Egy végtelenben eltűnő harmonikus függvény azonban az egész térben
azonosan eltűnik, vagyis
. Ennek megfelelően az
függvény felírható az
, alakban.
Így ( (8.1.3))-ból kapjuk, hogy

Ez azt jelenti, hogy a zárójelben álló mennyiség állandó, és minthogy a végtelenben eltűnik, az egész térben
igaz, hogy

Ha

a

egyenlet megoldása, akkor

Nem szinguláris megoldásként

ahol

az

-t választjuk. Azt kapjuk, hogy

helyvektor irányába mutató egységvektor. Végeredményünk tehát a következő:
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Ezt a képletet ( (8,13)) alakúra hozva, megkapjuk végtelen izotrop közeg egyensúlyi egyenleténekGreentenzorát:21

9. 9.§. Szilárd testek érintkezése
Tegyük fel, hogy két szilárd test érintkezik egy pontban, amely egyik felületének sem szinguláris pontja (az
fig1a ábra a két felület egy metszetét mutatja az
érintkezési pont közelében). Ebben a pontban a két test
közös érintősíkkal rendelkezik, amelyet koordináta-rendszerünk
síkjául választunk. Állapodjunk meg
abban, hogy a tengely pozitív irányát az egyes testeknél különbözőképpen definiáljuk: mindkét test esetében a
pozitív tengely a test belseje felé mutat; ezeket a tengelyeket rendre -vel és -vel jelöljük.

1. ábra.
Ismeretes, hogy ha valamely felületet egy nemszinguláris pontjában (
pont) érintő síkot választunk
koordináta-rendszerünk , síkjául, a felület egyenlete az
pont közelében így írható:

1.101. egyenlet - (9,1)

Az, hogy a
tenzor az , ,
koordináták homogén lineáris függvénye, az ( (8.1.1)) egyenletre alkalmazott homogenitási
megfontolásokból következik. A bal oldal az
vektor komponensei második deriváltjának lineáris kombinációja, a jobb oldal pedig
21

harmadrendű homogén függvény (

). Ez a tulajdonság tetszőleges izotrop közeg esetében is megmarad.
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Itt a kétszer ismétlődő

és

indexekre

-től

-ig (

=

)összegezni kell,

,

pedig

kétdimenziós szimmetrikus tenzor, amely a felület görbületét jellemzi (a
tenzor főértékei
és
, ahol
,
a felület fő görbületi sugarai az érintkezési pontban). Hasonlóanírható fel a második test felületének
egyenlete is az érintkezési pont közelében:

1.102. egyenlet - (9,2)

Tételezzük most fel, hogy az erőhatások következtében mindkét test benyomódik, ezért
kerülnek egymáshoz.22

távolsággal közelebb

Így az eredeti érintkezési pont közelében a testek felületére nyomás hat. Ennek következtében a testek már nem
egy pontban, hanem valamilyen kicsi, de véges felületdarab mentén érintkeznek. Legyenek
, és
az egyes
testek felületi pontjainak elmozdulásai (rendre a és
tengelyek mentén). Az fig1b ábrán szaggatott vonallal
tüntettük fel a testek felületeit a deformációmentes esetben, folytonos vonallal pedig a testek benyomódott
felületeit; a és
betűk a ( (9,1)) és ( (9,2)) egyenlőségek által meghatározott hosszakat jelölik. Mint a rajzról
közvetlenül leolvasható, az érintkezési tartomány minden pontjában fennáll a

vagy másképp írva, a

1.103. egyenlet - (9,3)

összefüggés.

E

tartományon

kívül

eső

pontokban,

ahol

a

felületek

már

nemérintkeznek,

a

egyenlőtlenség áll fenn.
Válasszuk az , tengelyeket úgy, hogy a
tenzor diagonális legyen. E tenzor főértékeit
és
-vel jelölve,23 a ( (9,3)) egyenletet a következő alakba írhatjuk át:

-val

1.104. egyenlet - (9,4)

Jelöljük

-nal az összenyomott testek között fellépő nyomást azérintkezési pontjaikban (az érintkezési

tartományon kívül természetesen
). A
függvény és az
,
elmozdulások kapcsolatának
felírásához a testek felületét elegendő pontossággal síknak tekinthetjük, így alkalmazhatjuk az előző részben
levezetett képleteket. A ( (8,19))összefüggések közül a harmadik ( (8,14)) figyelembevételével megadja a
normális irányú

erők hatására bekövetkező

elmozdulást:

1.105. egyenlet - (9,5)

22

A rugalmasságtan érintkezési problémáját először H. Hertz oldotta meg.

23

Az

és

mennyiségek az

,

és

,

, görbületi sugarakkal az alábbi összefüggésben állnak:

ahol
az
és
görbületi sugaraknak megfelelő normálmetszetek által bezárt szög. A görbületi sugár előjele pozitív, ha a görbe
középpontja a test belsejében van, ellenkező esetben negatív.

33
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. FEJEZET A
RUGALMASSÁGTAN
ALAPEGYENLETEI

( , és
kívül

,

az egyes testek Poisson-számai, illetve Young-modulusai). Minthogy az érintkezési felületen
, az integrálást csak azérintkezési tartományra kell elvégezni. Megjegyezzük, hogy a

képletekértelmében az

hányados állandó:

1.106. egyenlet - (9,6)

A ( (9,4))és ( (9,6))összefüggések együttesen közvetlenül meghatározzák az
és
elmozdulásokat az
érintkezési felület mentén. [A ( (9,5))és ( (9,6)) képletek maguk természetesen e tartományon kívüli pontokra is
érvényesek.] A ( (9,5)) kifejezést( (9,4))-be helyettesítve kapjuk, hogy

1.107. egyenlet - (9,7)

Ez az integrálegyenlet meghatározza a
nyomáseloszlást az érintkezési tartományban. Megoldását a
potenciálelméletből jól ismert összefüggésekkel való analógia alapján kaphatjuk meg. Az analógia
felhasználásának gondolatára az a tény vezet, hogy egyrészt a ( (9,7)) egyenlet bal oldalán álló integrál a
potenciálelméletben előforduló közönséges integrálokkal egyező típusú (ezek az integrálok valamilyen
töltéseloszlás által létesített potenciál meghatározásánál lépnek fel), másrészt az egyenletesen töltött ellipszoid
belsejében a potenciáltér a koordináták kvadratikus függvénye.
Ha az

háromtengelyű ellipszoid belsejében egyenletes a töltéssűrűség, az ellipszoid belsejében a potenciáltér:

A tengely mentén erősen összelapított ellipszoid határesetében (ez
általános képletből:

(A

választásnak felel meg) a fenti

határátmenetnél természetesen az ellipszoid belsejében levő pontok

tennünk.) Másrészt a

potenciál a
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integrálalakban is felírható, ahol az integrálást az ellipszoid térfogatára kell kiterjesztenünk. A
határesetre áttérve, a gyökjel alatt
helyettesítendő;
szerint elvégezve az integrálást a
határok között, azt kapjuk, hogy

ahol az integrálás az
ellipszis belsejére terjed ki. A
a következő azonosságot nyerjük:

és

potenciál két alakját egyenlővé téve,

1.108. egyenlet - (9,8)

Ezt az összefüggést a ( (9,7)) egyenlettel összehasonlítva, látjuk, hogy mindkettőnek jobb oldalán -nek és nak egy-egy azonos típusú kvadratikus függvénye áll, bal oldalukon pedig azonos típusú integrálok. Ezért
azonnal levonhatjuk a következtetést, hogy a testek érintkezési felületét [azaz a ( (9,7))-ben szereplő integrál
integrálási tartományát] az

1.109. egyenlet - (9,9)

ellipszis határolja, és hogy a

függvény a következő alakú:

Az állandót úgy választjuk meg, hogy az érintkezési felületre vonatkozó
egymáshoz nyomó
erővel legyen egyenlő:

integrál a két testet

1.110. egyenlet - (9,10)

E képlet megadja a nyomáseloszlást az érintkezési felület mentén. Érdekes megfigyelni, hogy a felület
középpontjában ható nyomás az

átlagos nyomás másfélszerese.

( (9,10))-et a ( (9,7)) egyenletbe helyettesítve, a fellépő integrált a ( (9,8)) kifejezésével helyettesítve, kapjuk,
hogy

ahol
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Ez az egyenlőség [a ( (9,9)) ellipszis belsejében] és minden értékére azonosan teljesül; ezért az -et és t tartalmazó tagok, valamint az ezektől független tagok együtthatóinak páronként meg kell egyezniük. Innen a
következő összefüggésekhez jutunk:

1.111. egyenlet - (9,11)

1.112. egyenlet - (9,12)

A
egyenletek meghatározzák egy adott
erőhöz tartozó ellipszoid és féltengelyeit ( és
testekre jellemző ismert mennyiségek). Ezután a ( (9,11)) képlet meghatározza az összefüggést az
testek általa létrehozott
közeledése között. Az egyenletek jobb oldalán elliptikus integrálok állnak.

az adott
erőés a

A testek érintkezésére vonatkozó feladatot ezzel maradéktalanul megoldottuk. A testek felületének alakja (azaz
az
és
elmozdulások) az érintkezési tartományon kívül ugyancsak a ( (9,5)) és ( (9,10)) egyenletekből
határozható meg, sőt az integrálok értékét – a töltött ellipszoid potenciáljának analógiájára – azonnal
megkaphatjuk; ebben az esetben azonban az ellipszoidon kívüli potenciált kell vizsgálnunk. Végül az előző
paragrafus eredményei alapján könnyű meghatározni a test belsejében fellépő deformációkat is (természetesen a
test méretéhez képest kis távolságokra szorítkozva).
A

kapott

képleteket

alkalmazzuk

két

és

sugarú

gömb

; szimmetriamegfontolásokból nyilvánvaló, hogy
kör alakú. ( (9,12))-ből az érintkezési tartomány sugarára kapjuk, hogy

érintkezésének

leírására.

Itt

, azaz az érintkezési felület

1.113. egyenlet - (9,13)

Az adott esetben
látható, hogy és

az
összeg és a gömbök középpontjai közötti távolság különbsége. ( (9,10))-ből
között a következőösszefüggés áll fenn:

1.114. egyenlet - (9,14)

Megjegyezzük, hogy
létrehozott

arányos

közeledés

energiáját.Észrevéve, hogy

-nal, fordítva pedig: a gömböketösszenyomó

erő arányos az általa

-ik hatványával. Írjuk fel még az érintkező gömbök
, azonnal kapjuk, hogy

1.115. egyenlet - (9,15)
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Végül megmutatjuk, hogy a

típusú összefüggés nemcsak gömbök esetén áll fenn, hanem más véges testek érintkezésénél is. Erről
hasonlósági megfontolások segítségével könnyen meggyőződhetünk. Hajtsuk végre az
,
,
helyettesítést, ahol
tetszőleges állandó. E transzformáció során a ( (9,12)) egyenletek
változatlanok maradnak. A ( (9,11)) egyenletben viszont a jobb oldal -val szorzódik; hogy változatlan
maradjon,

-t

-val kell helyettesíteni. Ebből következik, hogy

-nek

-nel kell arányosnak lennie.

9.1. Feladatok
1. Határozzuk meg két rugalmasan ütköző golyó érintkezésének időtartamát.
Megoldás. Tömegközépponti koordináta-rendszerben ütközés előtt a golyók teljes energiája relatív mozgásuk
kinetikus energiájával egyezik meg, ahol

az ütköző golyók relatív sebessége,

pedig

redukált tömegük. Az ütközés alatt a teljes energia a
alakban felírható kinetikus energia és a ( (9,15))
potenciális energia összege. Az energiamegmaradás törvénye szerint:

A golyók maximális

Az ütközéses

közeledése annak a pillanatnak felel meg, amikor

időtartama (miközben

-tól

eltűnik, ekkor

-ig nő, majd ismét -ra csökken):

vagy

E feladat megoldásakor a szövegben előforduló sztatikus képleteket alkalmaztuk, a golyók ütközéskor fellépő
rugalmas rezgéseit elhanyagoltuk. A közelítés alkalmazhatóságának feltétele az, hogy az ütközés sebessége a
hangsebességhez képest kicsiny legyen. Gyakorlatilag azonban az elmélet alkalmazhatósága még a fenti határ
előtt megszűnik, mert az ütközésnél fellépő deformációk olyan naggyá válnak, hogy az anyag már nem
tekinthető rugalmasnak.
2. Határozzuk meg alkotójuk mentén egymáshoz nyomott hengerek
ezeken a felületeken kialakuló nyomáseloszlást.

érintkezési felületének méreteit, és az

Megoldás. Ebben az esetben az érintkezési felület a hengerek tengelyeivel párhuzamos keskeny sáv.
szélessége és a nyomáseloszlás úgy adódik, hogy a szövegben kapott képleteinkben végrehajtjuk a
határátmenetet. A nyomáseloszlás ekkor:
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( az érintkezési felület szélességének irányába mutató koordináta). Az összenyomó
egységnyi hosszára normálva, azt kapjuk, hogy

erőt a hengerek

Ezt a kifejezést ( (9,7))-be téve, az integrálást ( (9,8)) segítségével végrehajthatjuk. Eredményünk:

A hengerfelület egyik görbületi sugara végtelen, a másik pedig a henger sugarával egyezik meg, ezért az adott
esetben

Végül az érintkezési felület szélessége:

10. 10.§. Kristályok rugalmas tulajdonságai
Kristályok izotermikus összenyomása során a szabadenergia mint az izotrop testeknél is a deformációtenzor
kvadratikus függvénye. Ez a függvény kristályoknál az izotrop testek vizsgálata során tapasztaltakkal szemben
nem két, hanem jóval több független állandót tartalmaz.
Deformált test szabadenergiájának általános alakja:

1.116. egyenlet - (10,1)

ahol a
negyedrendű tenzor a rugalmassági modulus tenzora. Minthogy a deformációtenzor szimmetrikus,
az
szorzat nem változik az indexnek -val, -nek
-mel, vagy az ,
indexpárnak az ,
párral való felcserélése során. Nyilvánvaló ezért, hogy a
tenzor definiálható oly módon, hogy az indexek
felcserélése során ugyanezekkel a tulajdonságokkal rendelkezzék:

1.117. egyenlet - (10,2)

Egyszerűen összeszámolható, hogy a fenti szimmetriatulajdonságokkal rendelkező negyedrendű tenzor
független elemeinek száma általános esetben
.
A szabadenergiára vonatkozó ( (10,1)) képlettel összhangban, a feszültségtenzornak a deformációtenzorral való
összefüggése kristályokban a következő alakot ölti (l. még a fnI.26. oldalon levő lábjegyzetet):

1.118. egyenlet - (10,3)
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A kristály szimmetriatulajdonságai összefüggéseket adnak a
ténylegesen független elemek száma
-nél kisebb lehet.

tenzor különböző elemei között, ezért a

Tekintsük át ezeket az összefüggéseket minden lehetséges makroszkopikus szimmetriát figyelembe véve, azaz a
megfelelő kristályrendszerekbe sorolt kristályosztályok esetén.
1. Triklin (háromhajlású) rendszer. Háromhajlású szimmetria (
és
osztály) a
tenzor elemeire
vonatkozóan nem jelent megszorítást, a koordináta-rendszer választása a szimmetria szempontjából teljesen
önkényes. Így mind a
rugalmassági modulus különbözik nullától, és egymástól független. A koordinátarendszert megfelelő módon választva, a
tenzor elemeire további feltételeket kaphatunk. Minthogy a
koordináta-rendszer irányítását a testhez képest három adat (három forgási szög) határozza meg, három feltételt
nyerhetünk, a
komponense közül hármat például nullává tehetünk. Ekkor a kristály rugalmas tulajdonságait
jellemző független mennyiségek a
nem eltűnő modulus és a koordináta-rendszernek a testhez való
legkedvezőbb irányítását megadó szög.
2. Monoklin (egyhajlású) rendszer. Nézzük a
osztályt; válasszuk koordináta-rendszerünket úgy, hogy ,
síkja egybeessék a szimmetriasíkkal. Erre a síkra való tükrözés alkalmával a koordináták az
,
módon transzformálódnak. Egy tenzor komponensei a megfelelő koordináták szorzataiként
transzformálódnak. Nyilvánvaló ezért, hogy az említett transzformáció során a
tenzor valamennyi olyan
komponense, mely a
indexet páratlan számszor (egyszer vagy háromszor) tartalmazza, jelet vált, többi
komponense pedig változatlan marad. Másrészt viszont a szimmetria következtében a kristály tulajdonságait
jellemző mennyiségek (a
tenzor komponenseit is beleértve) a szimmetriasíkra való tükrözéskor
változatlanoknak kell maradniuk. Ebből kifolyólag a indexet páratlan számszor tartalmazó komponenseknek
el kell tűnniük. így tehát egyhajlású rendszerben kristályosodó anyag rugalmas szabadenergiája:

1.119. egyenlet - (10,4)

Ebben a képletben
független állandó szerepel. Ugyanilyen kifejezés adódik a
valamint a
osztály
esetében is. Ez utóbbi két szimmetriaelemet (
és
) tartalmaz. A fenti megfontolások során láttuk, hogy a
kristály szimmetriatulajdonságai csak egy koordinátatengely választási módját határozzák meg, az
,
tengelyek választása a -re merőleges síkban tetszőleges marad. Ezt a lehetőséget felhasználhatjuk arra, hogy a
függetlenállandó közül egyet, például
-t nullává tegyünk. Ekkor a kristály rugalmas tulajdonságait
meghatározó, nullától különböző modulusok száma
, ezektől függetlenül meg kell adni az
és
tengelyeknek a kristályhoz viszonyított irányát rögzítő szöget.
3. Ortorombos (rombos) rendszer. E rendszer valamennyi osztályában (
,
,
) a
koordinátatengelyek választási módját egyértelműen előírja a szimmetria, a szabadenergiára az egyes osztályok
esetén azonos alakú kifejezés adódik. Tekintsük például a
osztályt, vegyük fel a koordinátasíkokat a
kristály három szimmetriasíkjában. E síkok bármelyikére vonatkozó tükrözés olyan transzformáció, melynek
során az egyik koordináta jelet vált, a másik kettő pedig változatlan marad. Nyilvánvaló ezért, hogy a
tenzor elemei közül azok maradnak nullától különbözők, amelyeknek indexei között az , vagy jelek
páros számszor fordulnak elő; az összes többi komponens jelet vált valamelyik szimmetriasíkra való
tükrözéskor. A szabadenergia általános kifejezése tehát rombos kristályrendszer esetén a következő alakot ölti:

1.120. egyenlet - (10,5)
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E kifejezés mindössze kilenc rugalmassági modulust tartalmaz.
4. Tetragonális (négyszöges) rendszer. Tekintsük a
osztályt. Válasszunk olyan koordináta-rendszert,
amelynek
tengelye egybeesik a
tengellyel, az
,
tengelyek pedig merőlegesek két függőleges
szimmetriasíkra. E két síkra való tükrözés rendre a következő koordinátatranszformációt jelenti:
,
,
és
,
,
; ennek megfelelően a
tenzor valamennyi olyan eleme
eltűnik, amely páratlan számszor tartalmaz azonos indexeket. Továbbmenve, a
tengely körüli
szögű
forgatás az
,
,
transzformációnak felel meg. Innen a következő összefüggések
származtathatók:

A
osztály többi transzformációja a fenti feltételekhez képest nem ad újat. Négyszöges rendszerben
kristályosodó anyagok szabadenergiája tehát

1.121. egyenlet - (10,6)

Ez a kifejezés mindössze

rugalmassági modulust tartalmaz.

Ugyanilyen eredményt kapunk a négyszöges rendszer más olyan osztályai esetén is, amelyekben a koordinátarendszer megválasztását a szimmetria egyértelműen előírja (
,
,
). A
,
,
osztályokban
csak egy tengely ( ) választása egyértelmű: ezt a
vagy
tengely mentén kell felvenni. Ez esetben a
szimmetriakövetelmények [a ( (10,6))-ban szereplők mellett] megengedik az alábbi komponensek megjelenését:

Az

, tengelyek irányának megfelelő választásával elérhető, hogy ezek a komponensek eltűnjenek, amikor is
ismét a ( (10,6)) alatti alakot ölti.

5. Trigonális (romboéderes) rendszer. Vizsgáljuk a
osztályt, válasszunk olyan koordináta-rendszert,
melynek tengelye a harmadrendű tengely irányába mutat, az tengely pedig merőleges az egyik függőleges
szimmetriasíkra. Hogy világosan lássuk, milyen megkötéseket ad a
szimmetriatengely léte a
tenzor
elemeire, célszerű egy formális transzformációt végrehajtani; bevezetjük a , komplex „koordinátákat”:

a koordinátát pedig változatlanul hagyjuk. Ebben az új „koordináta-rendszerben” kifejezzük a
tenzort
is; komponenseinek indexei most a , , értékeket vehetik fel. Könnyen belátható, hogy a
tengely körül
végzett
-os forgatásnál a „koordináták" így transzformálódnak:

A kristályszimmetriák miatt a
komponensek közül csak a fenti transzformáció során változatlanul
maradók különböznek nullától. Nyilvánvaló, hogy e követelménynek azok a komponensek tesznek eleget,
amelyeknek indexei között
ugyanannyiszor fordul elő, mint

vagy

háromszor ismétlődik [hiszen
). Ilyenek a következő elemek:

(minthogy
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Az
tengelyre merőleges szimmetriasíkra való tükrözés az
,
,
transzformációnak
felel meg, vagy a , mennyiségekkel kifejezve:
,
. Minthogy e transzformáció során
átmegy
-be, e két komponensnek egyenlőnek kell lennie. Így tehát a romboéderes rendszerben
kristályosodó anyagok
független rugalmassági modulussal rendelkeznek. A szabadenergia kifejezésének
képzéséhez az
összeget kell kiszámítani, ahol az összegező indexek a , , értékeket veszik
fel. Minthogy azonban
-et a deformációtenzor , , koordinátákban megadott összetevőivel akarjuk
kifejezni, a , , „koordinátákban” felírt komponenseket át kell írnunk az , , koordináta-rendszerbe.
Ez a művelet könnyen elvégezhető, hiszen az
tenzor komponensei úgy transzformálódnak, mint a
megfelelő két koordináta szorzata. Így például

amiből következik, hogy

Eredményül

következő kifejezését kapjuk:

1.122. egyenlet - (10,7)

E képlet független állandót tartalmaz. Ugyanilyen eredmény adódik a
és
osztályok esetén is. A
és
osztályoknál, ahol az
,
tengelyek választása önkényes marad, a szimmetriakövetelmények
megengedik, hogy a

különbség ne tűnjék el. Az
tehető.

,

koordinátatengelyek megfelelő választásával azonban ez a kifejezés is nullává

6. Hexagonális (hatszöges) rendszer. Tekintsük a
osztályt, válasszuk a koordináta-rendszert úgy, hogy
tengelye egybeessen a -od rendű szimmetriatengellyel. Vezessük be ismét a
és
„koordinátákat”. A
transzformálódnak:

tengely körül végrehajtott

szögű forgatás alkalmával a

,

koordináták így

Ebből látható, hogy a
tenzornak csak azok a komponensei különböznek nullától, amelyeknek indexei
között és ugyanannyiszor fordul elő. Ezek a következők:

A hatszöges rendszer további lehetséges szimmetriái nem adnak újabb megkötéseket. A független modulusok
száma mindössze öt. A szabadenergia az alábbi alakú:

1.123. egyenlet - (10,8)

Meg kell jegyeznünk, hogy az
,
síkban végbemenő deformáció (nullától csak
,
és
különbözik) meghatározásához két deformációs állandó szükséges (akárcsak az izotrop testek esetében); más
41
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szóval a hexagonális rendszerbe tartozó kristályok a hatodrendű tengelyre merőleges síkban való deformáció
során izotrop testként viselkednek.
Ebből kifolyólag a koordinátatengelyek irányának megválasztása e síkban teljesen közömbös,
alakját
semmiképpen sem befolyásolja. A ( (10,8)) kifejezés ezért a hatszöges rendszer valamennyi osztályára érvényes.
7. Köbös (szabályos) rendszer. Irányítsuk az
,
,
koordinátatengelyeket a köbös rendszer három
negyedrendű tengelyének megfelelően. Láttuk, hogy a
tenzor független komponenseinek számát
négyszöges szimmetria (a
tengely negyedrendű szimmetriatengely) is -ra csökkentette; a következők
maradtak meg:

és
tengelyek körül végzett
-os elforgatások rendre a következő transzformációkra vezetnek:
,
,
és
,
,
. Emiatt a felírt
komponens közül az első a
másodikkal, a harmadik a negyedikkel és az ötödik a hatodikkal egyenlő. Marad tehát végül három különböző
rugalmassági modulus. Köbös szimmetriájú kristályok szabadenergiájának alakja:
Az

1.124. egyenlet - (10,9)

Írjuk fel még egyszer a független paraméterek (rugalmassági modulusok vagy koordinátatengelyek irányítását
meghatározó szögek) számát a különböző rendszerek egyes osztályai esetén:
triklin
monoklin
ortorombos
tetragonális (

,

tetragonális (
trigonális (
trigonális (

,
,

,

)
,

,

)

)
,

,

)

hexagonális
köbös

A nullától különböző modulusok minimális száma, melyet a koordináta-rendszer megfelelő választásával
elérhetünk, egy adott rendszer valamennyi osztálya esetén azonos:
triklin
monoklin
ortorombos
tetragonális
trigonális
hexagonális
köbös

A mondottak természetesen egykristályokra vonatkoznak. Polikristályos anyagok, amennyiben az azt felépítő
krisztallitok elegendően kicsik, izotrop testeknek tekinthetők (feltéve, hogy a krisztallitok méreteihez képest
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nagy szakaszokon végbemenő deformációkkal foglalkozunk). Mint minden izotrop test, egy polikristályos
anyag is két rugalmassági állandóval jellemezhető. Az első pillanatban azt gondolhatnánk, hogy ezek a
modulusok az egyes krisztallitok modulusaiból egyszerű átlagolással nyerhetők. A valóságban azonban nem ez
a helyzet. Ha egy polikristály deformációját az őt felépítő krisztallitok deformációjának eredményeként
tekintjük, elvben meg kellene oldani minden egyes krisztallitra vonatkozó egyensúlyi egyenletet az őket
elválasztó felületeken fennálló határfeltételek figyelembevételével. Innen látható, hogy az egészében vizsgált
kristály, valamint az őt felépítő krisztallitok rugalmas tulajdonságainak kapcsolata függ a krisztallitok konkrét
alakjától és a kölcsönös beállásuk korrelációjától. Ezért egy adott anyag egykristályainak és polikristályainak
rugalmas állandói között általános kapcsolat nem áll fenn.
Egy izotrop polikristály rugalmassági állandóinak számítása az anyag egykristályainak rugalmas tulajdonságai
alapján csak akkor végezhető el megfelelő pontossággal, ha ez utóbbi rugalmassági szempontból elegendően kis
anizotrópiát mutat.24 Első közelítésben egy polikristály rugalmassági modulusait egyszerűen az egykristálya
rugalmassági modulusainak „izotrop részével” tehetjük egyenlővé. A következő közelítésben e modulusok kis
„anizotrop részében” négyzetes tagok jelennek meg. Meg lehet mutatni, 25 hogy ezek a járulékos tagok
függetlenek a krisztallitok alakjától és kölcsönös beállásuktól, így általános alakban kiszámíthatók.
Végül foglalkozunk még kristályok hőtágulásával. Izotrop testekben a hőtágulás minden irányban azonos
módon megy végbe, ezért a deformációtenzor alakja szabad hőtágulás esetén: (l. a S.6. §-t):

ahol

a hőtágulási együttható. Kristályok esetén ezt kell írnunk:

1.125. egyenlet - (10,10)

itt
egy szimmetrikus másodrendű tenzor. Határozzuk meg e tenzor független elemeinek számát különböző
kristályrendszerek esetén. Ebből a célból a legegyszerűbb a tenzoralgebrának azt az ismert eredményét
felhasználni, amely szerint minden másodrendű szimmetrikus tenzornak egy tenzorellipszoid feleltethető meg.
Szimmetriamegfontolásokból közvetlenül kitűnik, hogy triklin, monoklin és ortorombos szimmetria esetén az
által meghatározott tenzorellipszoid háromtengelyű (azaz három főtengelyének hossza páronként
különböző). Tetragonális, trigonális és hexagonális szimmetriák esetén az
-nek megfelelő alakzat
forgásellipszoid (melynek tengelye rendre a
,
vagy
szimmetriatengely irányába esik). Végül köbös
rendszer esetén a tenzorellipszoid gömbbé fajul. Egy háromtengelyes ellipszoid meghatározásához három adat
(a tengelyek hossza) szükséges, forgási ellipszoidot két adat, gömböt természetesen egy adat határoz meg. Így
tehát az
tenzor független elemeinek száma különböző kristályrendszerek esetén:
triklin, monoklin, ortorombos
tetragonális, trigonális, hexagonális
köbös
Az első három rendszerbe tartozó kristályokat kéttengelyűeknek, a második három rendszer kristályait
egytengelyűeknek nevezzük. Figyeljük meg, hogy köbös szimmetriájú kristályok hőtágulása egyetlen
mennyiséggel jellemezhető, azaz hőtágulás során az ilyen anyagok izotrop közegként viselkednek.

10.1. Feladatok
Határozzuk meg köbös kristály Young-modulusának irányfüggését.
Megoldás. Fektessük koordináta-rendszerünk tengelyeit a köbös kristály három negyedrendű tengelyének
irányába. A kristályból kivágott rúd tengelyének irányát adjuk meg az
egységvektor segítségével. A
megnyújtott rúd
feszültségtenzora eleget tesz a következő feltételeknek:
-vel szorozva megadja az
24
25

„Majdnem izotrop”, p1. köbös kristályok esetén a
Lásd I. M. Lifsic és L. N. Rozencveig [ZSETF. 16, 967 (1946)].

különbségnek kicsinek kell lennie.
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irányba ható erőt (a rúd alap- és fedőlapján teljesülő feltétel), az -re merőleges vektorral való szorzáskor
viszont nullát kell adnia (a rúd oldalfalán teljesülő feltétel). Ilyen feltételeket kielégítő tenzornak
alakúnak kell lennie, ahol
a rúd alaplapjának egységnyi felületére ható nyújtó erő. A feszültségtenzor
komponenseit kiszámítjuk a ( (10,9)) alatt felírt szabadenergia felhasználásával is.26
két különböző alakját
összevetve a deformációtenzor elemeire a következőket kapjuk:

Hasonló képlet adódik a többi
jelölést.

komponensre is; itt bevezettük a

A rúd relatív hosszirányú megnyúlása
, ahol
deformációk esetén
. A Young-modulus a
határozható meg, és

,

,

az ( (1,2)) képlettel adott, és
. Kis
egyenlőség arányossági tényezőjeként

E szélső értékeit az élek (a koordinátatengelyek), valamint a kocka térátlóinak irányában veszi fel.

meghatározásakor figyelembe kell venni a következő tényt: ha a számítást nem közvetlenül a
összefüggés alapján
végezzük, hanem a szabadenergia deriváltját képezzük
szerint
mellett,
megfelelő elemének kétszeresét kapjuk. Ez azért
26

van így, mert a
szimmetrikus tenzor minden

kifejezés lényegében csak azt jelenti, hogy
elemét tartalmazó
differenciál kétszer fordul elő.
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2. fejezet - II. FEJEZET RUDAK ÉS
LEMEZEK EGYENSÚLYA
1. 11.§. Meghajlított lemezek energiája
Ebben a fejezetben deformálható testek egyensúlyának néhány speciális esetével foglalkozunk, elsőként a
vékony lemezek tulajdonságait vizsgáljuk. Egy lemezt akkor nevezünk vékonynak, ha vastagsága kicsiny a
másik két méretéhez képest. A deformációkat, mint korábban is, kicsinek tekintjük. Most a pontok
elmozdulásának a lemez vastagságához képest kell elhanyagolhatónak lennie.
Vékony lemezek esetén az általános egyensúlyi egyenletek jelentősen leegyszerűsödnek. Az egyenletek
levezetésekor mégsem célszerű az általános egyenletből kiindulni; inkább meghatározzuk a meghajlított lemez
szabadenergiáját, és azt variáljuk.
Lemezek meghajlításakor egyes helyeken összehúzódás, máshol megnyúlás következik be. A lemez domború
oldalán nyilvánvalóan megnyúlás lép fel; a domború oldaltól a lemez belseje felé haladva, a megnyúlás
fokozatosan csökken, nullává válik, a további rétegekben pedig egyre fokozódó összenyomódást találunk. A
lemez belsejében van egy semleges felület, amely sem megnyúlást, sem összehúzódást nem szenved, két oldalán
pedig a deformáció ellenkező előjelű. Nyilvánvalóan ez a felület felezi a lemez vastagságát.

2. ábra.
Válasszunk olyan koordináta-rendszert, amelynek kezdőpontja a semleges felületen van, tengelye pedig e
felületre merőleges. Az
sík a deformálatlan lemez síkjával esik egybe. Jelöljük a semleges felület pontjainak
függőleges elmozdulását, azaz
koordinátáikat, -val ( fig2. ábra). E pontok elmozdulásainak
és
koordinátái nyilvánvalóan másodrendűen kis mennyiségek -hoz képest, ezért elhanyagolhatók. Ekkor a
semleges felület pontjainak elmozdulása:

2.1. egyenlet - (11,1)

Mielőtt továbbmennénk, a deformált lemezben fellépő feszültségekre vonatkozóan megjegyezzük a következőt.
Minthogy a lemez vékony, meghajlításához elegendő kis erőt alkalmazni a felületén. Ezek az erők mindenesetre
sokkal kisebbek, mint a testben fellépő megnyúlások és összehúzódások miatt keletkező belső feszültségek.
Ezért a ( (2,8)) határfeltételekben a
erők elhanyagolhatók, marad
. Amennyiben a lemez
gyengén deformált, úgy vehetjük, hogy az
normális a
tengely irányába mutat. Így a lemez mindkét
felületén teljesül, hogy
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Ha a lemez vékony, e feszültségkomponensek felületen való eltűnéséből arra következtethetünk, hogy azok a
lemez belsejében sem túlságosan nagyok. Megállapíthatjuk tehát, hogy a
,
,
feszültségkomponensek a lemezben mindenütt kicsik a feszültségtenzor többi eleméhez képest. Ennek
megfelelően a fenti komponenseket nullának vehetjük, és e feltételből meghatározhatjuk a deformációtenzor
elemeit.
Az ( (5,13)) általános képlet szerint kapjuk, hogy

2.2. egyenlet - (11,2)

Ezeket a mennyiségeket egyenlővé téve nullával:

Az első két egyenletben

helyébe elegendő pontossággal

írható, amivel

ebből pedig:

2.3. egyenlet - (11,3)

Az integrációs állandó nulla, minthogy a
helyen
meghatározhatjuk a deformációtenzor valamennyi elemét:

.

és

ismeretében most már

2.4. egyenlet - (11,4)

Az általános ( (5,10)) képlet felhasználásával kiszámíthatjuk a lemez egységnyi térfogatának
szabadenergiáját. Egyszerű számolás után a következő kifejezésre jutunk:

2.5. egyenlet - (11,5)

46
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. FEJEZET RUDAK ÉS
LEMEZEK EGYENSÚLYA

Az egész lemez szabadenergiája ebből térfogati integrálással határozható meg. A változó szerint
és
határok között kell integrálnunk, ahol
a lemez vastagsága. Az ,
változók befutják a lemez felületét.
Eredményül a teljes

szabadenergiát az alábbi alakban, kapjuk:

2.6. egyenlet - (11,6)

(A felületelemet a deformáció kicsinysége miatt elegendő pontossággal

-nak vehetjük.)

Miután a szabadenergiát megkaptuk, eltekinthetünk a lemez vastagságától, azt geometriai felületnek
tekinthetjük, hiszen bennünket a lemeznek a rá ható erők következtében kialakult alakja érdekel, nem pedig a
deformáció eloszlása a lemez belsejében. A mennyiség ekkor a felületnek tekintett lemez pontjainak a hajlítás
során bekövetkező elmozdulását jelenti.

2. 12.§. Lemezek egyensúlyi egyenlete
A lemezek egyensúlyi egyenletét a szabadenergia minimumának feltételéből határozzuk meg. E célból a (
(11,6)) kifejezés variációját kell kiszámítani.
A ( (11,6))-ban álló integrált két integrál összegére bontjuk, melyeket külön-külön variálunk. Az első integrál
így írható:

ahol
a felületelem,
pedig itt (és a S.12- S.14. §-ban mindenütt) a kétdimenziós
Laplace-operátor. Ennek az integrálnak a variációja:

Természetesen az összes vektoroperációt a kétdimenziós , rendszerben kell végeznünk. A jobb oldali első
integrált a vizsgált lemez kerületére vett zárt görbe menti integrállá alakítjuk: 1

ahol

a kontúr külső normálisa irányában végrehajtott differenciálás.

A második integrálban ugyanilyen átalakítást végezve azt kapjuk, hogy

A kétdimenziós integrálok transzformációs képlete nagyon hasonló a háromdimenziós integrálok megfelelő képletéhez. A
térfogatelem helyét
(skalár) felületelem foglalja el,
helyére pedig külső normális egységvektorával szorzott
hosszelem lép. A
1

szerinti integrálást

szerintivé alakítjuk a

operátornak

-lel való helyettesítésével. Például, ha
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A fenti eredmények behelyettesítésével:

2.7. egyenlet - (12,1)

A ( (11,6))-ban szereplő második integrál variációjának átalakítása hosszadalmasabb. Ezt a transzformációt
kényelmesebb a vektoralak használata helyett komponensekben végrehajtani. Írhatjuk, hogy

Az integrandus a

alakban írható, azaz egy kétdimenziós vektor divergenciája. Ennek megfelelően a variáció görbe menti integrál
alakjára hozható:

2.8. egyenlet - (12,2)

ahol

az

tengely és a kontúr

normálisa által bezárt szög ( fig3. ábra).

3. ábra.
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A
mennyiség
és
szerint képzett deriváltjait kifejezzük a görbe
egységvektorainak irányába vett deriváltakkal:

normális és az

tangenciális

Ekkor a ( (12,2)) képletben szereplő integrálok a következő alakot öltik:

A második tagban parciálisan integrálhatunk. Minthogy zárt görbére összegezünk, az alsó és a felső határ
egybeesik, ezért egyszerűen azt kapjuk, hogy

A fenti eredményeinket összegyűjtve, a ( (11,6)) képletben szereplő együtthatókkal megfelelően szorozva, a
szabadenergia variációjára végül is a következő kifejezés adódik:

2.9. egyenlet - (12,3)

Ebből a lemez egyensúlyi egyenletét úgy kapjuk, hogy a
variációnak és a potenciális energia
variációjának összegét nullával tesszük egyenlővé. A lemez potenciális energiája a testre ható külső erőkkel
kapcsolatos, azok deformáció során végzett munkájának
-szerese. Legyen
a lemez egységnyi felületére
ható normális irányú külső erő.2 Ekkor a lemez pontjainak elmozdulása során a külső erők által végzett munka:

A lemez szabadenergiájának minimumát tehát az alábbi egyenlet határozza meg:

2.10. egyenlet - (12,4)

Ennek az egyenletnek a bal oldalán felületi és vonalintegrálok állnak. A felületi integrál:

Ebben az integrálban a

2

A

variáció tetszőleges. Az integrál eltűnik, ha

szorzója nulla, azaz

erő térfogati erők (p1. gravitáció) eredménye lehet, akkor a térfogati erőnek a lemez vastagságára való integráljaként állítjuk elő.
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2.11. egyenlet - (12,5)

Ez a külső erők által meghajlított lemez egyensúlyi egyenlete.3
A megoldáshoz szükséges határfeltételeket a ( (12,3))-ban szereplő vonalintegrálok eltűnésének feltétele
szolgáltatja. Meg kell vizsgálnunk néhány különböző speciális esetet. Tételezzük fel, hogy a lemez széle szabad,
azaz nem hat rá külső erő. Ekkor a
és
variációk tetszőlegesek, így a vonalintegrálokban előttük álló
szorzóknak el kell tűnniük. Ez a következő egyenletekhez vezet

2.12. egyenlet - (12,6)

2.13. egyenlet - (12,7)

Ezeknek az egyenleteknek a lemez egész szabad határa mentén teljesülniük kell.

4. ábra.
A ( (12,6)) és ( (12,7)) határfeltételek rendkívül bonyolultak. Sokkal egyszerűbb a helyzet, ha a lemez széle
befogott vagy alátámasztott. Ha a lemez széle rögzített ( fig4a ábra), semmiféle függőleges irányú elmozdulást
sem szenvedhet, de még az irányítása sem változhat. A lemez szélének egy adott része a deformáció után
szöget zár be eredeti helyzetével (kis elmozdulások esetén). Így a lemez széleinek rögzítése esetén a
és
variációk nullával egyenlők, a ( (12,3))-ban szereplő vonalintegrálok eltűnnek. Ez esetben a határfeltételek
igen egyszerűek:

2.14. egyenlet - (12,8)

3

A

együtthatót hajlítási (vagy hengeres) szilárdságnak nevezzük.

50
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. FEJEZET RUDAK ÉS
LEMEZEK EGYENSÚLYA
Az első feltétel annak a ténynek felel meg, hogy a lemez széle nem mozdulhat el függőlegesen a deformáció
során, a második pedig annak, hogy felületének iránya sem változik.
Könnyen meghatározhatók a rögzítési pontokban a rögzítő közegből kiinduló reakcióerők is. Ezek a lemez által
a rögzítő közegre kifejtett erők
-szeresei. Mint a mechanikából ismeretes, valamilyen irányba ható erő
megegyezik az energiának ilyen irányú koordináták szerint képzett deriváltjával. Így a lemez által a rögzítő
közegre kifejtett erő egyenlő az energia lemezszél-elmozdulás szerint képzett deriváltjának
-szeresével, a
reakcióerő pedig ugyanezzel a deriválttal egyenlő pozitív előjellel. Ez a derivált éppen ( (12,3)) második
integráljában
együtthatója. Ennek megfelelően a lemez szélének egységnyi hosszára eső reakcióerö a (
(12,6)) egyenlet bal oldalán álló kifejezésnek (amely természetesen nem nulla) és
-nek a szorzatával
egyenlő. A reakcióerők forgatónyomatékát a ( (12,7)) egyenletnek ugyanezzel a tényezővel szorzott bal oldala
adja meg. Ez közvetlenül következik abból a mechanikában jól ismert tényből, hogy a forgatónyomaték az
energiának szög szerint képzett differenciálhányadosa. A lemez szélének elfordulási szöge pedig a
deriválttal egyenlő, tehát a megfelelő forgatónyomatékot végül is a ( (12,3)) harmadik integráljában szereplő
tényező együtthatója határozza meg. Szerencsére, mindkét (az erőre és a forgatónyomatékra vonatkozó)
kifejezés a ( (12,8)) feltétel következtében jelentősen egyszerűsíthető. Minthogy
és
a lemez kerülete
mentén mindenütt eltűnik, az érintő egységvektor irányába vett valamennyi deriváltjuk is nulla. E körülmény
figyelembevételével ( (12,6))-ban és ( (12,7))-ben az ,
változó szerint képzett deriváltakat az
és
irányban vett differenciálhányadosokkal kifejezve, az
reakcióerőre és annak
forgatónyomatékára az
alábbi egyszerű összefüggések adódnak:

2.15. egyenlet - (12,9)

2.16. egyenlet - (12,10)

Egy másik fontos megvizsgálandó kérdés az alátámasztott lemez esete ( fig4b ábra), amikor a lemez széle
támasztékon nyugszik, de nincs rögzítve. Ez esetben a lemez kerülete mentén (azaz az alátámasztási görbe
mentén) függőleges irányú elmozdulások továbbra sem lépnek fel, a felület iránya azonban tetszés szerint
változhat. Ennek megfelelően a ( (12,3))-ban fellépő görbe menti integrálban

de

Ezért a ( (12,6)) és ( (12,7)) feltételek közül csak a második marad érvényben. A ( (12,6)) bal oldalán álló
kifejezés – mint az előző esetben is – meghatározza a lemezre az alátámasztási pontokban ható reakcióerőt.
(Ezeknek az erőknek a forgatónyomatéka most egyensúlyi állapotban nulla.) Ha áttérünk az
és irányok
menti deriváltakra, és kihasználjuk, hogy
miatt a
és
deriváltak is eltűnnek az egész kerület
mentén, a ( (12,7)) alatti határfeltétel egyszerűsödik. Eredményül a következő határfeltételeket kapjuk:

2.17. egyenlet - (12,11)
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2.1. Feladatok
1. Határozzuk meg a nehézségi erőtérben vízszintesen elhelyezett
kerülete rögzített.

sugarú, kör alakú lemez deformációját, ha

Megoldás. Válasszunk olyan koordináta-rendszert, amelynek origója a lemez középpontja. Használjunk
polárkoordinátákat. A lemez egységnyi felületére ható erő
. Ekkor a ( (12,5)) egyenlet a következő
alakot ölti:

(pozitív

a nehézségi erő irányába való elmozdulásnak felel meg). Mivel

operátor polárkoordinátákban így írható:

csak az

változó függvénye, a

. Az egyenlet általános integrálja:

Esetünkben
-t kell választani, minthogy
az
szingularitás fellépéséhez vezetne a
függvényben

helyen végtelen; ugyanígy
, mert ez a tag
esetén (ez a lemez középpontjában támadó

erőnek felelne meg, – l. a 3. feladatot). Az
és állandókat az
határfeltételekből határozzuk meg. Végeredményünk:

körön érvényes

,

2. Oldjuk meg az előző feladatot, ha a vizsgált lemez pereme alátámasztott.
Megoldás. A ( (12,11)) határfeltétel körlemez esetén így alakul:

Az előző feladat megoldásánál alkalmazott eljárással kapjuk, hogy

3. Határozzuk meg rögzített kerületű körlemez deformációját, ha középpontjában

erő hat.

Megoldás. A koordináta-rendszer kezdőpontján kívül mindenütt fennáll a

egyenlet. Ezt integrálva:

(a
tagot ismét elhagyjuk). A lemezre ható teljes
erő a lemez középpontjában támad; így
felületére vett integráljára a következőnek kell fennállnia:

Ebből
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Az

és

állandókat a határfeltételekből határozzuk meg. Eredményünk:

4. Oldjuk meg az előző feladatot alátámasztott peremű lemez esetén!
Megoldás.

5. Határozzuk meg középpontjában felfüggesztett, kör alakú lemez deformációját nehézségi erőtérben!
Megoldás. A -ra vonatkozó egyenlet és annak általános megoldása ugyanolyan, mint az 1. feladatban. Mivel a
középpont eltolódása
, ezért
. Az
és állandókat a ( (12,6)) és ( (12,7)) határfeltételekből
határozzuk meg, amelyek körszimmetrikus esetben a következő alakot öltik:

Eredményül adódik, hogy

6. Egy testtől vastagságú vékony réteg leválik a szakadási felület mentén ható felületi feszültségi erők ellen
működő külső erők hatására. Adott külső erők esetén egyensúly áll be egy meghatározott hosszúságú és alakú
réteg leválása mellett ( fig5. ábra). Vezessük le a felületi feszültséget a leváló réteg alakjával összekötő
összefüggést.4

5. ábra.
Megoldás. A leváló réteget egyik (az ábrán a bal oldali) végén rögzített lemeznek tekintjük. Ezen a szélen
fellépő hajlítónyomatékot a ( (12,10)) képlet adja meg; e nyomaték által végzett munka a szakadási felület
szel való meghosszabbításakor:

Ezt a problémát I. V. Obreimov vizsgálta (1930), mikor módszert dolgozott ki a csillám felületi feszültségének mérésére. Ezen módszerrel
elvégzett mérés volt szilárd anyagok felületi feszültségét meghatározó első közvetlen mérés.
4
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(az
hajlítóerő által végzett munka másodrendűen kis mennyiség). Az egyensúlyi egyenlethez úgy juthatunk,
hogy a fenti munkát egyenlővé tesszük a felületi energia megváltozásával, azaz
-szel, ahol a felületi
feszültség együtthatója, a szorzótényező pedig azért lép fel, mert a szakadáskor két szabad felület keletkezik.
Kapjuk tehát, hogy

3. 13.§. Lemezek longitudinális deformációja
Lemezek deformációjának egyik alapvető formája a longitudinális deformáció, mely a lemez síkjában megy
végbe, meghajlással nem jár. A következőkben az ilyen típusú deformációk esetén érvényes egyensúlyi
egyenletet vezetjük le.
Ha a lemez elegendően vékony, a deformációt a lemez felületére merőleges irányban homogénnak tekinthetjük.
A deformációtenzor ez esetben csak és függvényektől függ (az
síkot a lemez síkjával azonosítjuk),
-től nem. Longitudinális deformációk általában vagy a lemez szélén támadó erők, vagy a lemez síkjában ható
térfogati erők következtében lépnek fel. A határfeltételek a lemez mindkét felületén így írhatók:
,
vagy minthogy a normális vektor a tengely irányába mutat,
, azaz

Meg kell azonban jegyezni, hogy az alább kifejtendő közelítő elméletben ezek a feltételek érvényben maradnak
akkor is, ha a külső erők közvetlenül a lemez felületén hatnak, mert a külső erők mindig kicsik maradnak a
lemez belsejében ébredő longitudinális feszültségekhez (
,
,
) képest. Abból, hogy a
,
,
mennyiségek a határon eltűnnek, következik, hogy értékük vékony lemezben mindenütt kicsiny, közelítőleg
nullának vehető.
A ( (11,2)) kifejezéseket nullával téve egyenlővé, az alábbi összefüggéseket kapjuk:

2.18. egyenlet - (13,1)

Ezt az általános ( (5,13)) képletbe írva, a feszültségtenzor el nem tűnő elemeit a következő alakban kapjuk:

2.19. egyenlet - (13,2)

Vegyük észre, hogy az

2.20. egyenlet - (13,3)

formális helyettesítés útján ezek a kifejezések átmennek a
,
,
feszültségeket és a deformációtenzor
,
,
komponenseit háromdimenziós test síkbeli deformációja esetén összekapcsoló képletekbe [az(
(5,13)) képletekbe
mellett].
Miután ily módon az
eltolódást teljesen kiküszöböltük, a lemezt kétdimenziós közegnek tekinthetjük
(„rugalmas sík”), vastagságától eltekintünk, és az deformációvektort az
és
komponensekkel megadott
kétdimenziós vektornak vesszük. Legyen
és
a lemez egységnyi felületére ható külső térfogati erő két
komponense, akkor az általános egyensúlyi egyenletek így írhatók:
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Behelyettesítve ide a ( (13,2)) kifejezést, az egyensúlyi egyenleteket a következő alakban kapjuk:

2.21. egyenlet - (13,4)

Ezek az egyenletek (kétdimenziós) vektoralakban is felírhatók:

2.22. egyenlet - (13,5)

ahol a vektorműveletek két dimenzióban értendők.
Ha térfogati erők nem lépnek fel, az egyensúlyi egyenlet ilyen alakú:

2.23. egyenlet - (13,6)

Ez az egyenlet [a ( (13,3)) kifejezésnek megfelelően] csak az együtthatóértékében különbözik a tengely
irányában végtelen test síkdeformációjának egyensúlyi egyenletétől ( S.7. §).5Épp úgy, mint síkdeformáció
esetén bevezethetjük a „feszültségfüggvényt”, amelyet a

2.24. egyenlet - (13,7)

összefüggésekkel definiálunk. Ezzel elérjük, hogy a feszültségek automatikusan kielégítik a

alakban felírt egyensúlyi egyenleteket. A feszültségfüggvény, mint korábban láttuk, maga is eleget tesz a
biharmonikus egyenletnek, tehát
-re a következő összefüggést kapjuk:

Ez a képlet ismét csak egy szorzó erejéig különbözik a síkdeformáció esetén kapott képlettől.
Felhívjuk itt a figyelmet a következő körülményre: a szélen ható erők következtében deformált lemez
feszültségeloszlása nem függ a lemez anyagának rugalmas állandóitól. Ezek az állandók sem a
feszültségfüggvényt meghatározó biharmonikus egyenletben, sem a
-t
-val összekapcsoló ( (13,7))
összefüggésekben nem szerepelnek. (A lemez szélén fennálló határfeltételekben sem jelennek meg az állandók.)

A
irányban homogén deformációt, amelyre mindenütt teljesül, hogy
nevezzük, ellentétben a síkdeformációval, amikor is a testben mindenütt

, néha sík feszültségeloszlásnak

5
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3.1. Feladatok
1. Határozzuk meg egyenletesen forgó korong deformációját, ha a forgástengely a korong középpontján megy
át, és annak síkjára merőleges.
Megoldás. A keresett megoldás csak az állandó együttható erejéig különbözik a S.7. § 5. feladatában
megvizsgált forgó henger deformációjától. Az

sugárirányú eltolódást az alábbi képlet adja:

Ez a kifejezés a ( (13,3)) helyettesítéssel átmegy az említett feladatban nyert eredménybe.
2. Határozzuk meg egyenessel határolt végtelen félsík deformációját, ha határának egy pontjában a síkba eső erő
hat.

6. ábra.
Megoldás. Vezessünk be polárkoordinátákat, számítsuk a

azimut szöget a ható erő irányától; ha a lemez

normálisának az erő irányával bezárt szögét -val jelöljük, a
szög
és
között változik
( fig6. ábra). A külső erő támadási pontjától eltekintve (ahová koordináta-rendszerünk kezdőpontját helyezzük),
a szabad határ minden pontjában fennáll, hogy
. Felhasználva
-nek és
-nek a S.7. §
11. feladatában talált kifejezéseit azt kapjuk, hogy a feszültségfüggvénynek ki kell elégítenie az alábbi
feltételeket:

Ezen feltételek teljesülnek, ha
alakot ölti:

. Ilyen helyettesítés mellett a biharmonikus egyenlet a következő

és az
-re vonatkozó megoldást a
,
,
,
függvények adják. Ezek közül az első
kettő azonosan eltűnő feszültségeket ad, ezért nem foglalkozunk velük. A koordináta-rendszer kezdőpontjában
ható erő helyes értékét adó megoldás:

2.25. egyenlet - (13,8)
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(
a lemez egységnyi vastagságára vonatkozó erő). Valóban, ha a belső feszültségeknek megfelelő erőt
felbontjuk az
erővel párhuzamos és arra merőleges összetevőkre, és a koordináta-rendszer kezdőpontja
körüli kis félkörre integrálunk (melynek sugarával az integrálás után nullához tartunk), ez adódik:

azaz olyan érték, amely kompenzálja a koordináta-rendszer kezdőpontjában ható külső erőt.
Az ( (13.2.1)) képletek meghatározzák a keresett feszültségeloszlást. A feszültség sugárirányú: bármely kis,
sugárra merőleges területre csak sugárirányú nyomóerő hat. Az egyenlő nyomású görbék
egyenletű körök, melyek középpontjai az
erő irányába eső egyenesen vannak, és átmennek a koordinátarendszer kezdőpontján ( fig6. ábra).
A deformációtenzor komponensei:

innen [az
komponensek polárkoordinátás alakját ( (1,8))-ból véve] integrálással adódik az
elmozdulásvektor:

Az integrációs állandókat úgy választottuk meg, hogy kizárjuk a síknak mint egésznek eltolódását vagy
elfordulását; nevezetesen feltételeztük, hogy az origótól az erők hatásvonalán valamilyen
távolságra
elhelyezkedő pont nem változtatja helyzetét.
A nyert megoldás segítségével meghatározhatjuk a megoldást a lemez szélére ható tetszőleges erőeloszlás
esetében is ( S.8. §). (A megoldás magától értetődő módon nem alkalmazható az origó közvetlen közelében.)
3. Hogyan deformálódik végtelen kiterjedésű ék alakú,

nyílásszögű lemez a csúcsában ható erő hatására?
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7. ábra.
Megoldás. A feszültségeloszlást meghatározó képletek az előző feladatban kapottaktól csak normálásban
különböznek. Ha az erő az ék középvonala irányában hat (
erő a fig7. ábrán), akkor

ha pedig erre merőleges irányban (

A

a fig7. ábrán), akkor

szöget mindkét esetben a ható erő irányától számítjuk.

4. Határozzuk meg
sugarú, átmérőjének két ellentétes végpontjában
deformációját ( fig8. ábra).

58
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

erőkkel nyomott korong

II. FEJEZET RUDAK ÉS
LEMEZEK EGYENSÚLYA

8. ábra.
Megoldás. A feladat megoldását három feszültségeloszlás szuperpozíciója adja. Két eloszlás:

ahol
,
és
,
egy tetszőleges
pont polárkoordinátái rendre
és
kezdőpontú koordinátarendszerben (ezek azok a feszültségek, amelyek félsík határán ható normális irányú
erő következtében
lépnének fel, lásd a 2. feladatot). A harmadik feszültségeloszlás:

ez meghatározott mértékű egyenletes tágulásnak felel meg. Valóban: ha a
akkor
,
, tehát

pont a korong kerületén fekszik,

Minthogy az
és
irányok ebben a pontban egymásra merőlegesek, láthatjuk, hogy az első két
feszültségeloszlás a korong határán egyenletes összenyomást ad; ezek az erők a harmadik eloszlásból származó
feszültségekkel éppen kompenzálják egymást, így a korong kerülete, ahogy kell, feszültségmentes.
5. Végtelen kiterjedésű lemezen kör alakú nyílás van. A lemezt egyenletes megnyújtásnak vetjük alá.
Határozzuk meg a feszültségeloszlást.
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Megoldás. Folytonos lemez egyenletes megnyújtásának a
,
meg, ahol a megnyúlást létrehozó erő. Ennek a feszültségeloszlásnak a

feszültségeloszlás felel

feszültségfüggvény felel meg. Hogy a kör alakú nyílást is figyelembe vegyük (amelynek középpontja az
polárkoordináta-rendszer origójában van), keressük a feszültségfüggvényt a következő alakban:

A biharmonikus egyenlet

a

,

-től független megoldása:

-vel arányos integrálja pedig:

A fellépő állandókat a következő feltételek határozzák meg:
. Eredményül kapjuk, hogy

, ha

és

, ha

és a feszültségeloszlás a következő alakban adódik:

Figyeljük meg, hogy nyílás határán
, tehát
végtelenben fellépő feszültség háromszorosa (l. a S.7. § 12. feladatát).

-nél

, azaz a

4. 14.§. Erősen meghajlított lemezek
A vékony lemezek hajlításának a S.11– S.13. §-ban tárgyalt elmélete csak elegendően kis meghajlás esetén
érvényes. Már itt előlegezzük ezen elmélet alkalmazhatóságának feltételét: szükséges, hogy a
elmozdulás
kicsi legyen a lemez
vastagságához képest. Most áttérünk erősen deformált lemezek egyensúlyi
egyenleteinek tárgyalására. Az alábbiakban nem tételezzük fel, hogy a
elmozdulás kicsi -hoz képest.
Hangsúlyozzuk azonban, hogy magát a deformációt továbbra is kicsinek tételezzük fel, ebben az értelemben
kicsinek kell lenniük a deformációtenzor elemeinek. Gyakorlatilag ez a
követelményeknek felel meg: az
elmozdulás a lemez lineáris méreteihez képest kicsi.
A lemezek hajlítása általában tágulással jár.6 Gyenge hajlítás esetében ez a tágulás elhanyagolható, erős
meghajlításkor azonban egyáltalán nem; ezért erősen meghajlított lemezekben semmiféle „semleges felület”
nincsen. A meghajlítással együtt járó tágulás a lemezek speciális sajátossága, vékony rudak például erős
deformációt szenvedhetnek anélkül, hogy tágulnának. Lemezeknek ez a sajátossága tisztán geometriai okokra
vezethető vissza. Tekintsünk például egy kör alakú lemezt, amelyet gömbcikk alakra hajlítunk. Ha hajlítás

6

Például kivétel a síklemez henger alakúra való hajlítása.
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közben a körlemez kerülete nem változik, átmérőjének kell megnövekednie. Ha pedig átmérője nem változik,
kerületének kell összehúzódnia.
A S.11. §-ban kiszámított ( (11,6)) energia, melyet a tiszta hajlítás energiájának nevezhetünk, a teljes energiának
csupán azt a részét képviseli, amely a lemez vastagsága mentén végbemenő, nem egyenletes tágulással és
összehúzódással kapcsolatos, a lemez egészének tágulásától eltekintve. Ezenkívül a teljes energiához járulékot
ad az általános tágulásból eredő energia, melyet tágulási energiának nevezhetünk.
A tiszta hajlítás és tiszta tágulás esetét vizsgáltuk a S.11– S.12. és S.13. §-ban. Ezért most közvetlenül
felhasználhatjuk az ott kapott eredményeket. Ilyen módon a lemez vastagsága mentén vett szerkezetét nem
szükséges vizsgálni, a lemezt mindjárt nulla vastagságú, kétdimenziós felületnek tekinthetjük.
Előzetesen levezetjük az egyidejűleg hajlításnak és saját síkjában való nyújtásnak alávetett (felületnek tekintett)
lemez megnyúlását meghatározó deformációtenzort. Legyen a kétdimenziós elmozdulásvektor (komponensei
,
), tiszta megnyúlás esetén. , mint korábban, most is a hajlítás során bekövetkező transzverzális
elmozdulást jelenti. Ez esetben a deformálatlan lemez
vonalelembe megy át, amelynek négyzete:

Beírva ide a
azonosságot,
magasabb rendű tagokat elhanyagolva, nyerjük, hogy

vonaleleme a deformáció után a

és

hasonló kifejtésének felhasználásával, a

ahol a kétdimenziós deformációtenzor definíciója:

2.26. egyenlet - (14,1)

(Ebben és a következő paragrafusokban a görög indexek csak az és értékeket veszik fel, a kétszer ismétlődő
indexekre, mint mindig, összegzünk.) Az
deriváltjaiban másodrendű tagokat itt elhanyagoltuk; ugyanezt
deriváltjaival természetesen nem tehetjük, minthogy ezekben elsőrendű tagok egyáltalán nem léteznek.
A lemez megnyúlásával kapcsolatos
feszültségtenzort a ( (13,2)) képletek határozzák meg, amelyekbe
helyett most a ( (14,1)) deformációtenzort kell írni. A tiszta hajlítás energiáját a ( (11,6)) képlet határozza
meg, amelyet a

alakban írunk, ahol a

függvény ( (11,6)) teljes integrandusát jelenti. A lemez egységnyi térfogatára

vonatkozó megnyúlással kapcsolatos energia az általános összefüggésnek megfelelően
. Az egységnyi
felületre eső energiát ebből -val való szorzással kapjuk, tehát a megnyúláskor fellépő teljes energiát a
következő alakban írhatjuk:

ahol

2.27. egyenlet - (14,2)
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Erősen meghajlított lemez szabadenergiája tehát

2.28. egyenlet - (14,3)

Mielőtt rátérnénk az egyensúlyi egyenletek levezetésére, becsüljük meg az energia egyes részeit.
deriváltjai

, második deriváltjai

nagyságrendűek, ahol

a lemez mérete. Ezért ( (11,6))-ból látható, hogy

. Az
tenzorkomponensek nagyságrendje
, ezért
összehasonlítása mutatja, hogy a lemezek hajlításának közelítő elméletében
ha

első

. E két mennyiség
elhanyagolása csak akkor jogos,

.

Az energiaminimum feltétele:
, ahol
a külső erők terének potenciális energiája. Úgy vesszük,
hogy a megnyúlást okozó külső erők – ha léteznek ilyenek – hatása a hajlítóerők mellett elhanyagolható. (Ez
mindig megtehető, ha a nyújtóerők nem túlságosan nagyok, minthogy vékony lemezt sokkal könnyebb
meghajlítani, mint megnyújtani.) Ez esetben
-ra ugyanazt a kifejezést kapjuk, mint a S.12. §-ban:

ahol
a lemez egységnyi felületére vonatkoztatott külső erő. Az
meghatároztuk:

integrál variációját már a S.12. §-ban

A ( (12,3)) képletben szereplő vonalintegrálókat nem írjuk le, minthogy azok nem játszanak szerepet az
egyensúlyi egyenlet meghatározásában, csak a határfeltételeket adják, s ezekkel most nem foglalkozunk.
Végül kiszámítjuk az
integrál variációját. A variációt az
egyaránt el kell végeznünk. Adódik, hogy

Az egységnyi térfogatra eső szabadenergiának
.

vagy

vektor komponensei és a

szerint képzett deriváltjai

-t a ( (14,1)) kifejezésből véve, kapjuk, hogy

szimmetrikus voltát kihasználva:

Parciálisan integrálva:

A lemez felületét határoló kontúrra vonatkozó integrálokat ismét elhagyjuk.
A most nyert kifejezések felhasználásával, írhatjuk, hogy
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Ahhoz, hogy ez az egyenlőség azonosan teljesüljön,
a feltétel a következő egyenletrendszerhez vezet:

és

együtthatójának külön-külön el kell tűnnie. Ez

2.29. egyenlet - (14,4)

2.30. egyenlet - (14,5)

Ebben az egyenletrendszerben három ismeretlen függvény szerepel: az

vektor két komponense:

és

,

valamint a transzverzális eltolódás. A megoldás meghatározza a meghajlított lemez alakját [azaz a
függvényt] és a meghajlás következtében fellépő megnyúlást. A ( (14,4)) és ( (14,5)) egyenleteket valamivel
egyszerűbb alakra hozhatjuk, ha bevezetjük a
függvényt, amelyet
-val a ( (13,7)) köt össze. A ( (13,7))
összefüggést ( (14,4))-be írva:

2.31. egyenlet - (14,6)

Ami a ( (14,5)) egyenletet illeti, az a ( (13,7)) alatti definíció mellett automatikusan teljesül. Ezért még egy
egyenletet kell felírnunk, amelyet úgy kaphatunk, hogy
-t a ( (13,7))és ( (13,2))összefüggésekből
kiküszöböljük.
E célból a következőképpen járunk el. Kifejezzük

Ide
-nak ( (14,1)) alatti kifejezését írva,
egyenlőségeket kapjuk:

-t

segítségével. ( (13,2))-ből:

-nak pedig ( (13,7))-ben adott alakját használva, az alábbi

Hassunk az elsőre a
operátorral, a másodikra
-tel, a harmadikra pedig
második egyenletet, és az összegből vonjuk ki a harmadikat. Ekkor az
-et és
egymást, és az alábbi egyenletet kapjuk:

2.32. egyenlet - (14,7)
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A ( (14,6))és ( (14,7)) egyenletek vékony lemezek erős hajlítását teljesen meghatározzák (A. Foppl, 1907). Ezek
az egyenletek nagyon bonyolultak, egzakt megoldásuk még a legegyszerűbb esetekben sem állítható elő.
Vegyük észre, hogy az egyenletek nem lineárisak.
Röviden foglalkozunk még a vékony lemezek egy speciális fajtájával, az úgynevezett membránokkal.
Membránnak nevezünk egy vékony lemezt, ha az a kerületére ható feszítőerők hatásának eredményeképpen
erősen megfeszített. Ebben az esetben a lemez meghajlításánál fellépő járulékos longitudinális feszültségek
elhanyagolhatók, ennek megfelelően úgy vehetjük, hogy a feszültségi tenzor
komponensei egyszerűen
megegyeznek a külső feszítőerőből származó feszültségekkel. A ( (14,4)) egyenletben az első tagot a második
mellett elhanyagolhatjuk, az egyensúlyi egyenlet ekkor a következő:

2.33. egyenlet - (14,8)

A határfeltétel a membrán kerületén
. Az egyenlet lineáris. Különösen egyszerű az izotrop feszültség
esete, amikor a membrán feszültsége minden irányban ugyanaz. Legyen
a lemez kerületének egységnyi
hosszára jutó feszítőerő abszolút értéke. Ekkor
ölti:

és az egyensúlyi egyenlet a következő alakot

2.34. egyenlet - (14,9)

4.1. Feladatok
1. Határozzuk meg, hogyan függ a lemez pontjainak elmozdulása a ráható erőktől abban az esetben, ha a
meghajlás olyan nagy, hogy
.
Megoldás. A ( (14,7)) egyenlet tagjaira adott becslés azt mutatja, hogy
első tagja a másodikhoz képest kicsi, a második tag pedig
mérete). A külső
erővel összehasonlítva kapjuk, hogy

. Ha

, akkor ( (14,6))

nagyságrendű ( a lemez egy lineáris

Ebből látható, hogy

az erő köbgyökével arányos.

2. Határozzuk meg
el.

sugarú, kör alakú membrán deformációját, ha gravitációs térben vízszintesen helyezkedik

Megoldás. A külső erő

; a ( (14,9)) egyenlet polárkoordinátákban a következő alakú:
helyen véges, az

. Ennek az egyenletnek az
kielégítő megoldása:

5. 15.§. Héjak deformációja
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Az eddigiekben a vékony lemezek deformációjáról beszélve, mindig feltételeztük, hogy deformálatlan
állapotában a lemez sík. Természetes állapotukban a görbült felületek (ezeket a felületeket héjaknak nevezzük)
deformációja a síkfelületek deformációjától lényegesen különböző sajátosságokat mutat.
Síklemezek hajlításakor a megnyúlás másodrendűen kis mennyiség a meghajláshoz képest. Ez például abból is
látszik, hogy a megnyúlást leíró ( (14,1)) deformációtenzor -ban kvadratikus. Héjak deformációja esetén
alapvetően megváltozik a helyzet: itt a megnyúlás elsőrendű effektus, így már gyenge hajlítás esetén is lényeges
szerepet játszik. Ez a sajátosság világosan megmutatkozik a legegyszerűbb példa esetén is, a gömbhéj
egyenletes tágulásakor. Ha a gömbfelület minden pontjának sugárirányú egyenletes eltolódása , akkor az
egyenlítő hosszának megváltozása
. A relatív megnyúlás
, ezért a deformációtenzor is első
hatványával arányos. Ez a jelenség eltűnik, ha
, azaz ha a görbület nullához tart, így látható módon
görbült felületekkel kapcsolatos speciális jelenséggel állunk szemben.
Legyen

a héj görbületi sugarának nagyságrendje, amely általában megegyezik a fest méreteinek

nagyságrendjével. Ekkor a meghajlást kísérő megnyúlás deformációtenzorának nagyságrendje , ez
feszültségtenzornak felel meg, a deformáció (egységnyi felületre vonatkoztatott) energiája pedig a ( (14,2))
képletnek megfelelően

nagyságrendű. A tiszta hajlítás energiája – akárcsak korábban – szintén

rendű. Látjuk, hogy első és második aránya
rendű, azaz nagyon nagy. Hangsúlyozni kívánjuk,
hogy ez a tény független a
meghajlás és a lemezvastagság viszonyától, ellentétben a síklemezek esetével,
ahol a megnyúlás csak
-nál kezd szerepet játszani.
Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy héjak meghajlításakor semmiféle megnyúlás nem lép fel. Például henger
alakú héj deformációja esetén (ha a felület mindkét vége nyitott) nem lép fel megnyúlás, ha az alakváltozás
során a henger alkotói egymással továbbra is párhuzamosak maradnak (mintha a héj két szemben levő alkotóját
nyomnánk meg). Megnyúlás nélküli deformációk geometriailag csak akkor lehetségesek, ha a héjnak szabad
peremei vannak (azaz nem zárt), vagy pedig ha a felület zárt ugyan, de görbülete különböző helyeken különböző
előjelű. Gömbfelület például nem nyomható be megnyújtás nélkül, ha azonban nyílást vágunk rajta (és a nyílás
pereme nem rögzített), ilyen deformáció lehetségessé válik. Minthogy a tiszta hajlítás energiája kicsi a nyújtás
energiájához képest, nyilvánvaló, hogy ha az adott héj lehetővé teszi a megnyúlás nélküli deformációt, akkor a
héjra ható külső erők eredményeképpen általában ilyen alakváltozás valósul meg. Az a követelmény, hogy
hajlításkor ne következzék be megnyúlás, lényeges korlátozásokat jelent az
elmozdulásokra nézve. Ezek a
feltételek tisztán geometriai természetűek, és differenciálegyenletek formájában kifejezhetők. Ezeket az
egyenleteket az adott típusú deformációkat meghatározó egyensúlyi egyenletek megoldásánál figyelembe kell
vennünk. A kérdéssel itt nem kívánunk részletesen foglalkozni.
Ha egy héj deformációját megnyúlás kíséri, az ezzel kapcsolatos feszültség általában nagy a meghajlítás miatt
ébredő feszültséghez képest, így ez utóbbi elhanyagolható. (A héjaknak ezen az elhanyagoláson alapuló
elméletét membránközelítésnek nevezzük.)
A héj megnyúlásából származó energiát az

2.35. egyenlet - (15,1)

integrál adja meg. Az integrálást a héj felületére végezzük,
a kétdimenziós deformációtenzor (
) a megfelelő görbevonalú koordinátákban, a
feszültségtenzort ezzel a ( (13,2)) képlet kapcsolja össze,
amelyet kétdimenziós tenzor jelölések használatával így írhatunk:

2.36. egyenlet - (15,2)

Különös figyelmet érdemel az az eset, amikor a héjra koncentrált erők hatnak a felületre merőleges irányban.
Ilyen erők például a támasztékok részéről az alátámasztási pontokon (ill. egyeneseken) ható reakcióerők. A kis
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felületen támadó erők a felület meghajlását idézik elő a támadási pontot környező kis tartományban. Legyen e
tartomány egy méretének nagyságrendje az egy pontban támadó
erő esetén
(úgyhogy területe
).
Minthogy a meghajlás e távolságon belül erősen változik, a meghajlításból származó energia (egységnyi
felületre)

nagyságrendű, a meghajlításból származó teljes energia (

nagyságrendű. A megnyúlással kapcsolatos deformációtenzor, mint láttuk,

nagyságú felületre)
, és a koncentrált erőhatás által

előidézett megnyúlásból származó energia
. Minthogy csökkenésével a meghajlításból származó
energia növekszik, a megnyúlásból származó energia pedig csökken, a koncentrált erők támadási pontjához
közeli helyek deformációjának meghatározásakor nyilvánvalóan mindkét energiafajtát figyelembe kell vennünk.
A meghajlított felület
kiterjedésének nagyságrendjét e két energia összegének minimuma határozza meg,
amiből

2.37. egyenlet - (15,3)

A minimum helyén az energia
meghajlásra azt kapjuk, hogy

. Ezt

szerint variálva és az

erő munkájával egyenlővé téve a

.

Abban az esetben azonban, amikor a héjra ható erők elegendően nagyok, horpadások jöhetnek létre, a héj
jelentősen változtathatja alakját. A deformációnak az alkalmazott terhelés függvényében való meghatározása
ebben a különleges esetben további vizsgálatot igényel.7
Tekintsünk egy konvex héjat (megfelelően rögzített peremmel), amelyre igen nagy, a felület belső normálisának
irányába mutató pontszerű erő hat. Az egyszerűség kedvéért úgy vesszük, hogy a héj egy
sugarú gömb
része. A behorpadt rész gömbcikk alakú, mely eredeti állapotának tükörképéhez közel esik. (A héjnak egy
hosszúsági köre mentén vett metszete látható a fig9. ábrán.) A feladat a behorpadás méreteinek meghatározása a
ható erő nagyságának függvényében.

Az alábbi eredmények A. V. Pogorelovtól származnak (1960). A probléma részletesebb kifejtése hasonló feladatokkal együtt könyvében
található. „Héjak kritikusnál nagyobb deformációi” (oroszul), Moszkva (1965).
7

66
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. FEJEZET RUDAK ÉS
LEMEZEK EGYENSÚLYA

9. ábra.
A rugalmas energia legnagyobb része a behorpadt zóna szélének környezetébe koncentrálódik, ahol a héj
meghajlása viszonylag nagy (ezt a zónát hajlítási sávnak nevezzük, szélességét -vel jelöljük). Az energia
megbecslésénél feltételezzük, hogy a behorpadt rész méretei (sugara)
; ekkor
(lásd a fig9.
ábrát). Így
, a horpadás mélysége pedig
. Jelöljük -val a
pontok elmozdulását a hajlítási sávban. A fentiekhez hasonló módon kapjuk, hogy egy hosszúsági kör mentén
való meghajlás és szélességi kör mentén való megnyúlás8
-re vonatkozó energiája nagyságrendben:

A

elmozdulás nagyságrendje geometriai megfontolásokból adódik: a hosszúsági kör iránya a
-val változik, és így

. Ezt megszorozva a hajlítási sáv területével (

szakaszon

), az energiák:

A délkör mentén való meghajlásra a héj görbülete első közelítésben nincs befolyással, tehát a hajlítás a délkör mentén való megnyúlás
nélkül megy végbe, mint a lemezek hengeres hajlításakor.
8
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A két energiatag összege akkor minimális, ha
másképpen:9

, a teljes rugalmas energia ekkor

,vagy

2.38. egyenlet - (15,4)

A levezetések során feltételeztük, hogy

; ezért a ( (15,4)) képlet csak az

2.39. egyenlet - (15,5)

feltétel teljesülése eseténérvényes.10
A horpadás
mélysége és az hatóerő összefüggését úgy kapjuk, hogy az
szerinti deriváltjával tesszük egyenlővé. Így adódik, hogy

erőt a ( (15,4)) energia

2.40. egyenlet - (15,6)

Figyeljük meg ennek az összefüggésnek a nem lineáris jellegét.
Végül vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor a héj deformációja (behorpadása) egyenletes

külső nyomás

mellett megy végbe. A külső erők munkája ekkor
-vel egyenlő, ahol
a héj által
határolt térfogatnak a deformáció során történő megváltozása. A teljes szabadenergiának [a ( (15,4)) a rugalmas
energia és a fenti munka különbségének]
szerint képzett differenciálját nullával téve egyenlővé:

2.41. egyenlet - (15,7)

fenti nyomásfüggése (
növekedése csökkenésekor) arra mutat, hogy a behorpadás ebben az esetben
nem stabilis. A ( (15,7)) képlet által meghatározott érték adott esetén instabil egyensúlynak felel meg: a
behorpadás nagy
esetén magától nő, kis
mellett pedig csökken. (Könnyű ellenőrizni, hogy ( (15,7)) nem
a szabadenergia minimumának, hanem maximumának felel meg.) Létezik egy olyan kritikus nyomásérték,
, amelynél nagyobb külső nyomások mellett a héj alakjának kis megváltozása már magától növekszik.
E kritikus nyomásérték mellett ( (15,7))-nek a
eredményre kell vezetnie. Innen

2.42. egyenlet - (15,8)

Ezzel a héjak deformációjának vázlatos vizsgálatát lezárjuk. A következő feladatok az elmélet néhány egyszerű
alkalmazását mutatják be.

9
10

A pontosabb számítás azt mutatja, hogy az állandó együttható értéke
.
A horpadás helyén az egyes rétegek szerepet cserélnek: a külső rétegek belsővé válnak, összenyomódnak, a belső (deformáció előtt

összenyomott) rétegek pedig megnyúlnak. A relatív megnyúlás (vagy tágulás)
tartományában
képest.

, ezért az ezzel kapcsolatos teljes energia a horpadás

. A ( (15,5)) feltétel figyelembevételével ez valóban kicsi a hajlítási sávban fellépő ( (15,4)) energiához
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5.1. Feladatok
1. Vezessük le
sugarú gömbhéj egyensúlyi egyenleteit, ha a deformáció a gömb középpontján átmenő
tengelyre nézve szimmetrikus.
Megoldás. Polárkoordináta-rendszerünk középpontját a gömb középpontjába helyezzük,
szimmetriatengelyt választjuk.

tengelyül pedig a

Legyen
a héj egységnyi felületére ható sugárirányú külső erő. Ezt az erőt a héj felületelemére érintőlegesen
ható belső feszültségekből származó erő sugárirányú komponense kompenzálja. Ennek a feltételnek megfelelő
összefüggés:

2.43. egyenlet - (15,9)

Ez az egyenlet pontosan megfelel a jól ismert Laplace-egyenletnek, amely két közeg nyomáskülönbségét
határozza meg abban az esetben, ha elválasztó felületükön felületi feszültség lép fel.
Legyen továbbá
amelyek a héj

az olyan külső erők eredőjének a polártengely ( tengely) irányába eső összetevője,
szélességi kör feletti részére hatnak. Ezt az erőt a
felületre ható
nagyságú belső feszültség komponense kompenzálja:

2.44. egyenlet - (15,10)

Az ( (15.1.1)) és ( (15.1.2)) összefüggés meghatározza a feszültségeloszlást, amiből a deformációtenzor az
alábbi módon adódik:

2.45. egyenlet - (15,11)

A deformációvektor a következő képletekből nyerhető:

2.46. egyenlet - (15,12)

2. Határozzuk meg konvex oldalával felfelé álló félgömb alakú héjnak saját súlya miatt bekövetkező
deformációját, ha pereme a vízszintes síkban szabadon elmozdulhat ( fig10. ábra)!
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10. ábra.
Megoldás. Tudjuk, hogy

(

a gömbhéj

kör feletti darabjának teljes súlya). ( (15.1.1)) és ( (15.1.2)) felhasználásával:

A ( (15.1.3)) képletek segítségével kiszámítjuk a deformációtenzor
és
komponensét, amiből a (
(15.1.4)) egyenlet alkalmazásával a deformációvektor
és
komponensei könnyen nyerhetők (az első
egyenlet integrálásánál fellépő integrációs állandót úgy határozzuk meg, hogy
Végeredményünk:

-nek

esetén

legyen).

-nél felvett értéke a perem vízszintes irányú elmozdulását adja.

3. Határozzuk meg rögzített peremű, konvex oldalával lefelé álló, folyadékkal töltött félgömb deformációját, ha
a héj súlya a folyadék súlya mellett elhanyagolható ( fig11. ábra).

11. ábra.
Megoldás. A felületre ható külső erő:

(

a folyadék sűrűsége). Az ( (15.1.1)) és ( (15.1.2)) képletek szerint:
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Az elmozdulások pedig:

esetén
nem tűnik el, mint kellene, hanem véges marad. Ez azt jelenti, hogy a valóságban a perem
rögzítéséhez közel a héj olyan erősen deformálódik, hogy a kapott eredmény nem alkalmazható.
4. Gömbcikk alakú héj szabad pereme rögzített támasztékon nyugszik ( fig12. ábra). Határozzuk meg saját
súlyának hatására bekövetkező deformációját.

12. ábra.
Megoldás. A leglényegesebb deformáció a perem közelében megy végbe, a héj széle itt kiegyenesedik (a fig12.
ábra szaggatott vonala szerint). Ez esetben az
elmozdulás kicsi a sugár menti
elmozdulás mellett.
Minthogy az alátámasztási görbétől távolodva gyorsan növekszik, a fellépő deformációt hosszú (
hosszúságú) síklemez deformációjának tekinthetjük. Ez a deformáció a lemez meghajlásából és megnyúlásából
tehető össze. A lemez relatív megnyúlása minden pontban

(

a héj sugara), ezért a megnyúlásból származó

energia (egységnyi térfogatra vonatkoztatva)
. Bevezetve független változóként az alátámasztási görbéktől
való távolságot, a megnyúlásból származó teljes energiára a következőt kapjuk:

A meghajlással kapcsolatos energia pedig:

Az

összeget

szerint variálva, az alábbi egyenlethez jutunk:
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Az
határesetben
nullához tart,
-nál pedig a forgatónyomaték eltűnését kifejező
határfeltételnek kell teljesülnie. A hajlításnál ébredő erő szükségszerűen a nehézségi erőnek a héj felületére
merőleges összetevőjével tart egyensúlyt:

Ennek a feltételeknek eleget tevő megoldás:

ahol

A héj meghajlása pedig:

6. 16.§. Rudak csavarása
Térjünk rá most a vékony rudak deformációjának tanulmányozására. Ez a feladat minden előzőtől különbözik
abban, hogy az deformációvektor nagy lehet11 már gyenge deformáció esetén is, amikor az
tenzor kicsi.
Elegendően hosszú, vékony rudak gyenge hajlításakor a rúd végei jelentősen elmozdulhatnak még abban az
esetben is, ha a rúd szomszédos pontjainak relatív elmozdulása csekély.
Rudak esetében két különböző deformációtípus is van, amely a rúd egyes részeinek jelentős elmozdulásával jár.
Egyik a rúd hajlítása, másik pedig a csavarása. Vizsgálatainkat ez utóbbi eset tanulmányozásával kezdjük.
Rudak csavarásakor minden egyes keresztmetszet az alatta fekvőhöz képest valamilyen szöggel elfordul, a rúd
azonban egyenes marad. Ha a rúd hosszú, az egymástól elegendően távol fekvő keresztmetszetek relatív
elfordulásának szöge már gyenge csavarás esetén is nagy lehet. A rúd oldalfelületének a tengellyel párhuzamos
alkotói csavarvonallá torzulnak.
Tekintsünk tetszőleges keresztmetszetű vékony egyenes rudat. Fektessük koordináta-rendszerünk tengelyét a
rúd tengelyének irányába, kezdőpontja legyen valahol a rúd belsejében. Definiáljuk a csavarodást mint a rúd
egységnyi hosszára eső elfordulást. Azt jelenti ez, hogy két végtelen közel eső, egymástól
távolságban levő
keresztmetszet egymáshoz viszonyított elcsavarodása
(úgyhogy
). A csavarással járó
deformációt, azaz a rúd szomszédos részeinek egymáshoz viszonyított elfordulását kicsinek vesszük. Ez a
mennyiség akkor kicsi, ha csekély az olyan keresztmetszetek relatív elfordulása, amelyek távolsága a rúd
keresztirányú
méretének nagyságrendjébe esik:

2.47. egyenlet - (16,1)

Tekintsük a rúd kis szakaszát, amely a koordináta-rendszer kezdőpontjának közelében fekszik. Vizsgáljuk ezen
tartomány pontjainak elmozdulását. Úgy tekintjük, hogy a rúdnak az
síkba eső keresztmetszete nem
fordul el. Mint ismeretes, az helyvektor kis
szögű elfordulása a végének

2.48. egyenlet - (16,2)

Egyetlen kivétel a rúd alakváltozás nélkül végbemenő megnyújtása, amikor az
kicsi.
11

vektor mindig kicsi, ha az
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elmozdulásával jár, ahol a
vektor abszolút értéke megegyezik az elfordulás szögével, iránya pedig a
forgástengely irányát szabja meg. Esetünkben az elforgatás a tengely körül történik, a koordinátájú pontok
elfordulása az , síkhoz képest
(a koordináta-rendszer kezdőpontjának közelében a szöget állandónak
tekinthetjük). A ( (16,2)) megadja a deformációvektor
,
komponenseit:

2.49. egyenlet - (16,3)

Rudak csavarása esetén az egyes pontok, általában, a tengely irányában is elmozdulnak. Minthogy
esetén ez az elmozdulás nem lép fel, feltehetjük, hogy kis értékekre -val arányos. Írhatjuk tehát, hogy

2.50. egyenlet - (16,4)

ahol a
csavarási függvény az és változók valamilyen függvénye. A ( (16,3))és ( (16,4))által leírt
deformációk eredményeként a rúd minden keresztmetszete elfordul a tengely körül, ugyanakkor meg is hajlik,
nem lesz többé sík. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a koordináta-rendszer kezdőpontját alkalmasan választva, a
rúd keresztmetszetének megfelelő pontját az
síkban olyan módon „rögzítjük”, hogy az az
síkban nem
mozdul el (elmozdul azonban a
tengely mentén); a koordináta-rendszer kezdőpontjának áthelyezése
természetesen nem mutatkozik a csavarási deformációk megváltozásában, csupán a rúd egészének – feladatunk
szempontjából érdektelen – elmozdulásához vezet.
ismeretében meghatározhatjuk a deformációtenzor elemeit. Minthogy

kicsi, a vizsgált tartományban az

képletet használhatjuk. Eredményül azt kapjuk, hogy

2.51. egyenlet - (16,5)

Vegyük észre, hogy
; más szavakkal: a csavarás nem jár térfogatváltozással, tiszta nyírással állunk
szemben. A feszültségtenzor komponenseire a következőket kapjuk:

2.52. egyenlet - (16,6)

(

és

helyett kényelmesebb a

különböznek nullától, a

Lamé-állandó használata.) Minthogy csak a

és

mennyiségek

egyensúlyi egyenlet a következő alakot ölti:

2.53. egyenlet - (16,7)

Ide ( (16,6))-ot behelyettesítve, azt kapjuk, hogy a csavarási függvény kielégíti a Laplace-egyenletet:

2.54. egyenlet - (16,8)
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a kétdimenziós Laplace-operátor.
Valamivel kényelmesebb a

segédfüggvény használata, amelyet az alábbi módon definiálunk:

2.55. egyenlet - (16,9)

A későbbiekben látni fogjuk, hogy erre a függvényre a vizsgált keresztmetszet felületén egyszerűbb
határfeltételek adódnak. A ( (16,9))és ( (16,6)) képletek egybevetéséből közvetlenül adódik, hogy

2.56. egyenlet - (16,10)

Differenciáljuk az első egyenletet
következő egyenlet adódik:

, a másodikat pedig

szerint, és vonjuk ki őket egymásból. Ekkor

-re a

2.57. egyenlet - (16,11)

Most meghatározzuk a rúd felületén teljesülő határfeltételeket. Vegyük észre, hogy mivel a rúd keresztmetszete
kicsi, az oldalfalára ható külső erők gyengék a rúd belsejében fellépő feszültségekhez képest, ezért a
határfeltételek megállapítása során nullának vehetők. Ez a körülmény pontosan megegyezik a vékony lemezek
hajlításának vizsgálatakor tapasztaltakkal. Ezért a rúd oldalfalán szükségszerűen:
; minthogy a
tengely a rúd tengelyének irányába mutat, az oldalfalak normálisának csak
és
komponense van, tehát
a határfeltételi egyenlet a

feltételre redukálódik. Ide ( (16,9))-et behelyettesítve:

Síkgörbe normális vektorának összetevői azonban
,
, ahol
,
keresztmetszetét határoló görbe pontjai,
pedig az ívelem. Ennek figyelembevételével:

a rúd kiszemelt

ahonnan
, azaz a keresztmetszet határán a
függvény állandó. A ( (16,9)) egyenletben csak a
függvény deriváltjai szerepelnek, ezért nyilvánvaló, hogy ehhez a függvényhez bármilyen állandót
hozzáadhatunk. Ha a keresztmetszet kerülete egyszeresen összefüggő, akkor az általánosság csorbítása nélkül a (
(16,11)) egyenlet határfeltételeként azt vehetjük, hogy a kerületen:12

2.58. egyenlet - (16,12)

Egy rúd elcsavarodásának a ( (16,11)) egyenlet és a ( (16,12)) határfeltétel alapján való meghatározása formailag megegyezik az állandó
erő hatása alatt álló membrán alakváltozásának ( (14,9)) alapján végzett kiszámításával.
12

Hasznos lehet a hidrodinamikai analógia megemlítése: súrlódó folyadék csőben való áramlásának
típusú egyenlet határozza meg. A ( (16,12)) határfeltétel a cső rögzített falánál teljesülő
Hidrodinamika, 17. §).
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13. ábra.
Ha a vizsgált keresztmetszet határa többszörösen összefüggő,
más és más értéket vesz fel a különböző zárt
görbéken. Ezért -t csak e görbék egyikén – például a külső kerületen (
a fig13. ábrán) – vehetjük nullának.
-nek a többi görbe mentén felvett értékét abból a feltételből határozhatjuk meg, hogy
koordináták egyértékű függvénye. Mivel a
csavarási függvény egyértékű, a
görbére vett integrálja nulla. Ezért ( (16,10)) felhasználásával:

a

differenciálnak zárt

vagy

2.59. egyenlet - (16,13)

ahol
a
függvénynek a kerület külső normális irányú deriváltja,
pedig e kerület által határolt terület. (
(16,13)) alkalmazásával valamennyi
,
,
zárt görbére megkapjuk a keresett feltételt.
Határozzuk meg a megcsavart rúd szabadenergiáját. Egységnyi térfogat energiája így írható:

ide ( (16,9))-et helyettesítve:

ahol

a kétdimenziós gradiens operátor. Ebből a rúd egységnyi hosszára vonatkoztatott csavarási energiát a

rúd keresztmetszetének területére való integrálással kapjuk. Az eredmény
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A
együtthatót a rúd csavarási szilárdságának nevezzük. A rúd teljes rugalmas energiája a rúd hosszára
vonatkozó integrál formájában adható meg:

2.60. egyenlet - (16,14)

Figyelembe véve, hogy

az első tag integrálját a kerületre vonatkozó görbe menti integrállá alakítjuk:

2.61. egyenlet - (16,15)

Ha a keresztmetszet kerülete egyszeresen összefüggő, akkor a
eltűnik, és marad, hogy

határfeltétel következtében az első tag

2.62. egyenlet - (16,16)

Többszörösen összefüggő tartomány esetén ( fig13. ábra) a külső
kerületen
-t veszünk, a
mentén a
függvény állandóértékét
-val jelöljük. Ekkor a ( (16,3)) felhasználásával:

görbe

2.63. egyenlet - (16,17)

[Emlékezetben kell tartanunk, hogy ( (16,15)) első tagjában a
körüljárással kell venni, mint a
kerületre kiszámítandó integrált.]

görbékre vonatkozó integrált ellentétes

Vizsgáljuk a csavarás legegyszerűbb esetét, amikor a rúd egyik végét rögzítjük, és a külső erők csak a másik
végének a felületére hatnak. Ilyen erők hatására a rúd megcsavarodik, de semmilyen más deformáció (például
meghajlás) nem lép fel. Más szavakkal: a külső erők erőpárt alkotnak, és ez a rudat tengelye körül forgatja.
Ennek az erőpárnak a forgatónyomatékát jelöljük
-mel.
Természetesen azt várjuk, hogy ilyen esetben a csavarodás a tengely mentén állandó. Erről például úgy
győződhetünk meg, hogy meghatározzuk a rúd teljes szabadenergiájának minimumát. A deformált rúd teljes
energiája az
összeggel egyenlő, ahol
a külső erők által meghatározott potenciális energia. ( (16,14))be

-t helyettesítve, és a

szög szerint variálva:

vagy parciálisan integrálva:

A bal oldal utolsó tagjában az integrációs határokon (a rúd végein) felvett értékek különbségét kell venni. E
végek egyike (mondjuk az alsó) rögzített, itt
. Ami a potenciális energia
variációját illeti, az a külső
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erők
elforduláskor végzett munkájának
-szerese. Mint a mechanikából ismeretes, erőpár hatása esetén
ez a munka a forgatónyomatéknak és az elfordulás szögének
szorzatával egyezik meg. Minthogy
semmilyen más külső erő nem lép fel,
, kapjuk tehát, hogy

2.64. egyenlet - (16,18)

A második tagban a felső határban vett értékek állnak. A
ezért teljesülnie kell annak, hogy

szerint felírt integrálban a

variáció tetszőleges:

azaz

2.65. egyenlet - (16,19)

Beláttuk tehát, hogy a csavarodás a rúd hossza mentén állandó. A felső fedőlap teljes elfordulási szöge az
alsóhoz képest megegyezik a csavarodásnak és a rúd hosszának
szorzatával.
A ( (16,18)) egyenletben az integrál eltűnése miatt a második tag is nulla. Ebből megkapjuk a csavarodás
állandó értékét:

2.66. egyenlet - (16,20)

6.1. Feladatok
1. Határozzuk meg (

sugarú) kör keresztmetszetű rúd csavarási szilárdságát.

Megoldás. Az 1–4. feladatok megoldása formálisan megegyezik súrlódó folyadékok megfelelő keresztmetszetű
csőben való áramlására vonatkozó feladatok megoldásával (l. a fnII.12. oldalon levő megjegyzést); a cső
keresztmetszetén átáramló folyadék
mennyisége felel meg a
csavarási szilárdságnak.
Kör keresztmetszetű rúd esetén, ha a koordináta-rendszer kezdőpontját a keresztmetszet középpontjába
helyezzük:

A csavarási szilárdság pedig:

A
függvény a ( (16,10)) egyenletből állandónak adódik. Az állandó
érték azonban – ( (16,14))-nek
megfelelően – a rúdnak mint egésznek a tengely irányában való eltolódásának felel meg; ezért úgy vehetjük,
hogy
. Ez azt jelenti, hogy kör keresztmetszetű rúd keresztmetszete a csavarás során sík marad.
2. Ugyanaz a feladat (

és

féltengelyű) ellipszis keresztmetszetű rúd esetén.

Megoldás. A csavarási szilárdság:
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A hosszirányú elmozdulások eloszlását a

csavarási függvény adja meg (a koordinátatengelyeket az ellipszis tengelyeinek irányában vettük fel).
3. Ugyanaz a feladat (

oldalhosszúságú) egyenlő oldalú háromszög keresztmetszetű rúd esetében.

Megoldás. A csavarási szilárdság:

a csavarási függvény pedig:

A koordináta-rendszer kezdőpontját a háromszög súlypontjába helyeztük, az
egyik magasságvonalával esik egybe.
4. Ugyanaz a feladat vékony hosszú téglalap (szélessége

, vastagsága

tengely pedig a háromszög

) keresztmetszetű rúd esetén.

Megoldás. A feladat a súrlódó folyadék párhuzamos sík lapok közötti áramlásának problémájával ekvivalens.
Az eredmény:

5. Ugyanaz a feladat hengeres cső esetében (a külső és a belső sugár

és

).

Megoldás. A polárkoordinátákban felírt

függvény a gyűrű alakú keresztmetszet mindkét határán eleget tesz a ( (16,13)) feltételnek, így az adódik, hogy

6. Ugyanaz a feladat vékony falú, tetszőleges keresztmetszetű cső esetében.
Megoldás. A cső falának vékonysága miatt feltehetjük, hogy a
értéktől lineárisan változik a másik oldalon felvett

függvény az egyik oldalon felvett nulla

értékig, azaz

(

a fal vastagságának irányába

mutató koordináta,
a fal vastagsága). Ekkor a ( (16,13)) feltétel szerint
, ahol
keresztmetszetének kerülete,
pedig területe. A ( (16,17)) második tagja kicsi az elsőhöz képest, ezért

a cső

Ha a csövet egyik alkotója mentén felvágjuk, és kiterítjük, csavarási szilárdsága erősen lecsökken, és (a 4.
feladat eredménye szerint)
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7. 17.§. Rudak hajlítása
A meghajlított rúd egyes részeiben megnyúlás, másokban összehúzódás következik be. A meghajlított rúd
konvex oldalának vonalai meghosszabbodnak, konkáv oldalának vonalai megrövidülnek. Mint lemezek
esetében már láttuk, rudak belsejében is létezik egy „semleges” felület, amely sem összenyomódást, sem
megnyúlást nem szenved. Ez a felület elválasztja a megnyúlást, illetve az összehúzódást szenvedő
tartományokat.
Kezdjük a meghajlítással járó deformáció tanulmányozását a rúd egy rövid darabjának vizsgálatával; egy kis
részben a hajlítás gyengének tekinthető. Gyenge hajlításról akkor beszélünk, ha nemcsak a deformációtenzor
kicsi, de a rúd pontjainak eltolódása is. Helyezzük koordináta-rendszerünk origóját a semleges felület egy
pontjába. Legyen a
tengely párhuzamos a (deformálatlan) rúd tengelyével, történjék a hajlítás az
síkban.13
A lemezek hajlításához és a rudak csavarásához hasonlóan, vékony rudak hajlítása esetén is kicsinyek a rúd
oldallapjára ható erők a rúd belsejében keletkező feszültségekhez képest, és így a határfeltételek
meghatározásánál ezek az erők elhanyagolhatók. Ezért a rúd oldalfelülete mentén mindenütt
, vagy
minthogy
:

és hasonlóan
, -re is. Válasszunk a rúd keresztmetszetének kerületén egy olyan pontot, amelyben az
normális az tengellyel párhuzamos. Egy másik ilyen pontot találunk valahol a kerület túlsó oldalán.
mindkét pontban, ezért a fenti egyenlőségből
következik. Minthogy azonban feltételeztük, hogy a rúd
vékony, ha
a keresztmetszet két oldalán eltűnik, akkor a keresztmetszet mentén mindenütt kicsi, ezért úgy
vehetjük, hogy
a rúd minden pontjában. Hasonló módon meggyőződhetünk arról, hogy a
feszültségtenzor valamennyi komponensének
kivételével nullának kell lennie. Más szavakkal: vékony
rudak hajlítása esetén a feszültségtenzor megnyúlást (illetve összehúzódást) eredményező komponense
lényeges. Ha a feszültségtenzornak csak a
komponense jelentős, egyszerű megnyúlással vagy
összenyomással van dolgunk ( S.5. §). Ezért a meghajlított rúd valamennyi térfogateleme tiszta megnyúlást
(illetve összenyomódást) szenved. Természetesen a megnyúlás nagysága, egy keresztmetszet minden pontjában
más és más, ami a rúd meghajlását eredményezi.
Könnyű meghatározni a relatív megnyúlást a rúd egy adott pontjában. Tekintsünk egy, a rúd tengelyével
párhuzamos
vonalelemet, amely a koordináta-rendszer kezdőpontjának közelében fekszik. A rúd hajlítása
során
megváltozik, mondjuk
lesz. Csak a semleges felületen fekvő vonalelemek nem változnak.
Legyen
a semleges felület görbületi sugara az origó közelében.
és
rendre az
és az
sugarú
körök húrjainak tekinthető ( a
elem origótól való távolsága). Ezért

A relatív megnyúlás pedig:

Másrészt a

elem relatív megnyúlása a deformációtenzor

elemével egyenlő, ezért:

2.67. egyenlet - (17,1)

Gyenge hajlítást szenvedő rúd esetében mindig feltételezhetjük, hogy az alakváltozás egy síkban megy végbe. Ez abból az ismert
differenciálgeometriai eredményből következik, hogy egy kevéssé hajlott görbének a síkgörbétől való eltérése görbületénél magasabb
rendben kicsiny.
13
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A
mennyiséget az egyszerű megnyúlás esetén érvényes
közvetlenül kifejezhetjük:

összefüggés felhasználásával

2.68. egyenlet - (17,2)

Az eddigiek során nem határoztuk meg a „semleges” felület helyzetét a meghajlított rúdban. Ezt úgy tesszük
meg, hogy megköveteljük: az általunk vizsgált deformáció tiszta hajlítás legyen a rúd egészének megnyúlása
vagy összenyomódása nélkül. Ez a feltétel akkor teljesül, ha a rúd keresztmetszetére ható, a belső
feszültségekből származó erők összege nulla, azaz a keresztmetszet területére vett

integrál eltűnik. A ( (17,2)) egyenlőség felhasználásával a következő feltétel adódik:

2.69. egyenlet - (17,3)

Másrészt bevezethetjük a rúd keresztmetszetének súlypontját oly módon, mint egy megfelelő alakú homogén
síkidom súlypontját. E pont koordinátáit, mint ismeretes, a következő integrálok határozzák meg:

A ( (17,3)) feltétel szerint tehát olyan koordináta-rendszerben, amelynek kezdőpontja a semleges felületen
helyezkedik el, a rúdkeresztmetszet súlypontjának
koordinátája nulla. Másképpen elmondva, a semleges
felület átmegy a rúd keresztmetszetének súlypontján.
-n kívül a deformációtenzornak még két komponense különbözik nullától, éppúgy, mint közönséges
megnyúlás esetén:
. A deformációtenzor elemeinek ismeretében az egyes pontok
elmozdulása könnyen meghatározható. Írhatjuk, hogy

Ezeknek az összefüggéseknek az integrálásával az elmozdulás egyes komponenseire a következőket kapjuk:

2.70. egyenlet - (17,4)

Az integrációs állandókat nullának vettük; ez azt jelenti, hogy a koordináta-rendszer kezdőpontját rögzítettük.
A ( (17,4))-ből látható, hogy a

keresztmetszet pontjai a meghajlítás után a
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felületen helyezkednek el. Látjuk, hogy a használt közelítésben a sík keresztmetszetek a hajlítás során is síkok
maradnak, csak eredeti helyzetükhöz képest valamilyen szöggel elfordulnak. A keresztmetszet alakja
megváltozik; rudak hajlításánál egy téglalap alakú (

és

oldalú) keresztmetszet

oldalai az

vonalakba mennek át, azaz továbbra is egyenesek maradnak, de irányukat megváltoztatják. Az
felső oldalak azonban parabola alakúak ( fig14. ábra) lesznek:

alsó és

14. ábra.
A rúd egységnyi térfogatának szabadenergiája így írható:

A rúd egész keresztmetszetére integrálva kapjuk, hogy

2.71. egyenlet - (17,5)

Ez a meghajlított rúd egységnyi hosszának szabadenergiája. A benne szereplő görbületi sugarat a semleges
felület görbületi sugarával azonosítjuk. Minthogy a rúd vékony, -et ugyanezzel a pontossággal egyszerűen a
nulla vastagságú vonalnak tekintett és meghajlított rúd sugarának vehetjük (e görbét gyakran„rugalmas
vonalnak” is nevezik).
A ( (17,5))-ben célszerű bevezetni a rúd keresztmetszetének tehetetlenségi nyomatékát. Nevezetesen a
keresztmetszet síkjában levő tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékát az

2.72. egyenlet - (17,6)
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integrállal definiáljuk a tehetetlenségi nyomaték közönséges definíciójához hasonlóan, mindössze az a
különbség, hogy az integrálban a tömegelem helyett egyszerűen a
felületelem áll. Ez esetben a rúd
egységnyi hosszának szabadenergiája a következő alakban írható:

2.73. egyenlet - (17,7)

Határozzuk még meg a belső feszültségekből származó, a rúd egy adott keresztmetszetére ható
forgatónyomatékot (a hajlítónyomatékot). A keresztmetszet
felületelemére
tengellyel párhuzamosan. Ennek
tengelyre vonatkozó forgatónyomatéka
vonatkozó teljes forgatónyomaték

, tehát az

erő hat a
tengelyre

2.74. egyenlet - (17,8)

A rugalmas vonal

görbületi sugara tehát arányos az adott keresztmetszetre ható hajlítónyomatékkal.

Az
mennyiség függ attól, hogyan választottuk a keresztmetszet síkjában az tengelyt.
-t két független
fő tehetetlenségi nyomaték segítségével szokás kifejezni. Ha
az tengely és az egyik fő tehetetlenségi irány
által bezárt szög, akkor ismert módon:

2.75. egyenlet - (17,9)

ahol
és
a fő tehetetlenségi nyomatékok. A
meghatározott síkot a hajlítás fősíkjának nevezzük.

tengely és valamelyik fő tehetetlenségi tengely által

Ha például a rúd téglalap keresztmetszetű ( és oldalakkal), akkor súlypontja a téglalap középpontjába esik,
fő tehetetlenségi tengelyei pedig az oldalakkal párhuzamosak. A fő tehetetlenségi nyomatékok:

2.76. egyenlet - (17,10)

sugarú körkeresztmetszet esetén a súlypont a kör középpontjában van, a fő tehetetlenségi tengelyek iránya
tetszőleges. A kör középpontján átmenő, a keresztmetszet síkjában fekvő bármilyen tengelyre vonatkozó
tehetetlenségi nyomaték:

2.77. egyenlet - (17,11)

8. 18.§. Deformált rúd energiája
Az előző részben a deformált rúd csak egy rövid darabjának vizsgálatával foglalkoztunk. Most áttérünk a rúd
egészének vizsgálatára, ehhez elsősorban a deformációk megfelelő leírási módját kell megtalálnunk. Lényeges,
hogy a rúd erős meghajlításakor14 általában valamilyen csavarási deformáció is fellép, így az eredő deformáció
tiszta hajlítás és csavarás kombinációja.

14

Emlékezetben kell tartanunk, hogy bár az

vektor nem kicsi, a nyúlástenzor mindig az.
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Ilyenfajta deformációt az alábbi módon tárgyalhatunk. A rudat végtelen kis elemek sorára bontjuk, amelyeket
két infinitezimálisan közeli keresztmetszet határol. Minden egyes elemi darabban bevezetünk egy-egy , ,
koordináta-rendszert; tengelyeiket úgy választjuk, hogy deformáció mentes esetben ezen koordináta-rendszerek
egymással párhuzamosak legyenek, továbbá
tengelyeik a rúd tengelyének irányába mutassanak. A rúd
meghajlításakor az egyes elemi darabokban elfordulnak a koordináta-rendszerek, különböző elemekben
általában különböző módon. Bármely két végtelenül közel fekvő koordináta-rendszer végtelenül kis szöggel
fordul el egymáshoz képest.
Legyen
a rúd tengelye mentén egymástól
távolságra levő két koordináta-rendszer relatív elfordulásának
szöge. (Ismeretes, hogy a végtelenül kis elfordulás szögét vektornak tekinthetjük, amely a forgástengely
irányába mutat; összetevői megadják az elfordulások szögeit a három koordinátatengely körül.)
A deformáció leírására bevezetjük az

2.78. egyenlet - (18,1)

vektort, amely meghatározza a koordinátatengelyek elfordulásának „sebességét” a rúd tengelye mentén. Ha a
deformáció tiszta csavarás, az egymást követő koordináta-rendszerek csak a rúd tengelye mentén fordulnak el,
azaz a tengely körül. Ebben az esetben az
vektor a rúd tengelyének irányába mutat, és nem más, mint a
csavarodás, amellyel a S.16. §-ban megismerkedtünk. Ennek megfelelően az általános esetben tetszőleges
deformációnál is csavarodásnak nevezhetjük az
vektor
komponensét. Egy síkban történő tiszta hajlítás
esetén az
vektornak nincs
komponense, azaz a vektor minden pontban a ,
síkban fekszik. Ha
koordináta-rendszerünket úgy választjuk, hogy a hajlítás a , síkban menjen végbe, az elfordulás minden
egyes pontban az tengely körül történik, azaz
párhuzamos az tengellyel.
Vezessük be a

egységvektort, amely a rúd érintőjének irányába mutat. A rudat itt ismét „rugalmas vonal”-nak

tekintjük. A
differenciálhányados ismeretes módon a görbületi vektor; abszolút értéke
, ahol
a
görbületi sugár,15 iránya pedig a görbe főnormálisának iránya. Mint tudjuk, a koordináta-rendszer végtelen kis
elforgatása során egy vektor megváltozása az elfordulási szög vektorának és magának a vektornak a vektoriális
szorzatával egyenlő. Ennek megfelelően a rugalmas vonal két végtelen közeli pontja vektorának különbsége:

vagy

-lel osztva:

2.79. egyenlet - (18,2)

Az egyenlőség mindkét oldalát vektoriálisan szorozzuk -vel, így kapjuk, hogy

2.80. egyenlet - (18,3)

Az érintővektor iránya minden pontban a

tengely irányával egyezik meg. Ezért

irányába mutató

bevezetésével tehát:

egységvektor

. A főnormális

2.81. egyenlet - (18,4)
Emlékeztetünk arra, hogy minden térgörbe egy adott pontban két adattal jellemezhető: görbülettel és torzióval. Ez utóbbi (melyet nem
fogunk használni) nem tévesztendő össze rudak csavarodással járó deformációjával, amit néha a magyar nyelvű szakirodalomban torziónak
is neveznek.
15
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A jobb oldal első tagja kétkomponensű vektor:
egységvektor. Ennek megfelelően az
mutat, abszolút értéke pedig az

,

,

. A

vektor ismeretes módon a binormális

komponensekkel jellemzett vektor a rúd binormálisának irányába

görbülettel egyezik meg.

Miután a deformáció leírására bevezettük az
vektort, és megbeszéltük annak tulajdonságait, levezethetjük a
meghajlított rúd rugalmas szabadenergiájára vonatkozó kifejezést. A rúd egységnyi hosszára vonatkozó
rugalmas energia a deformáció kvadratikus függvénye, tehát az adott esetben az
vektor komponenseinek
kvadratikus függvénye. Könnyen belátható, hogy ebben a kvadratikus alakban
-val vagy
-val
arányos tagok nem szerepelhetnek. Valóban: a rúd a hossztengelye mentén homogén, ezért a fizikai
mennyiségeknek, köztük az energiának is változatlanul kell maradniuk a
tengely irányításának
megváltoztatásakor, azaz a
helyettesítésnél; a fenti szorzatok pedig ebben az esetben előjelet
váltanának.
Ami az
tagot illeti, emlékeztetünk, hogy
esetén tiszta csavarással van dolgunk, amikor is az
energia kifejezésének a S.16. §-ban kapott alakkal kell megegyeznie. Így tehát a szabadenergia megfelelő része
a következő alakú:

Végül az
-ben és
-ban kvadratikus tagok a rúd gyengén meghajlított kis szakaszára nyert ( (17,7))
kifejezésből kiindulva kaphatók meg. Tételezzük fel, hogy a rúd gyenge hajlítást szenved. A hajlítás síkjául a
síkot választjuk, ezért az
komponens eltűnik; gyenge hajlítás esetén csavarodás sem lép fel. Ebben az
esetben az energia kifejezése ( (17,7))-tél egyezik meg:

Láttuk azonban, hogy
alakot ölti:

éppen a síkbeli

vektor négyzetével egyenlő. Ezért az energia a következő

A , tengelyek tetszőleges választása esetén ez a kifejezés, mint az a mechanikából ismeretes, a következő
alakban írható:

Itt
,
,
a rúdkeresztmetszet tehetetlenségi nyomatékának tenzorkomponensei. Célszerű úgy
választani a , tengelyeket, hogy azok a fő tehetetlenségi irányokkal essenek egybe. Ekkor a következő
egyszerű eredményhez jutunk:

ahol
,
a keresztmetszet fő tehetetlenségi nyomatékai. Minthogy
kapott kifejezés erős hajlítás esetén is érvényben marad.

és

szorzói állandó számok, a

A fentiek alapján most már a rúd hosszára való integrálással meghatározhatjuk a meghajlított rúd teljes
szabadenergiáját:
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2.82. egyenlet - (18,5)

Az alábbiakban kifejezzük a rúd keresztmetszetére ható forgatónyomatékot
segítségével. Ezt könnyen
megtehetjük, ha ismét alkalmazzuk a tiszta csavarás és tiszta (gyenge) hajlítás esetére kapott eredményeinket.
Tiszta csavarás esetén a rúd tengelyére vonatkozó forgatónyomaték
-val egyenlő. Ebből arra
következtethetünk, az általános esetben a
tengelyre vonatkozó
forgatónyomaték
. Továbbá
a

síkban történő gyenge hajlítás esetén az

azonban az

vektor az

tengelyre vonatkozó forgatónyomaték

tengely irányába mutat, és

. Ilyen hajlításnál

annak egyszerűen az abszolút értéke, így

. Az általános esetben
,
keresztmetszet fő tehetetlenségi irányaiba fektettük). Ilyen módon az
komponensei:

(az
,
tengelyeket a
forgatónyomaték vektorának

2.83. egyenlet - (18,6)

A ( (18,5)) alatti rugalmas energia a forgatónyomaték vektorának segítségével az alábbi alakban fejezhető ki:

2.84. egyenlet - (18,7)

A rudak hajlításának igen fontos esete a gyenge hajlítás, amikor a meghajlított rúd egyetlen pontja sem mozdul
el jelentősen a deformálatlan állapotához képest. Pontosabban: az elmozdulások kicsik a rúd hosszához
viszonyítva. Ekkor a rúd elcsavarodásától eltekinthetünk,
adódik, hogy

-t nullának vehetjük, és ( (18,4))-ből egyszerűen

2.85. egyenlet - (18,8)

Használjuk a térben rögzített
,
,
koordináta-rendszert, amelynek
tengelye a deformálatlan rúd
tengelyének irányába mutat (a rúd egyes pontjaihoz rögzített , , koordináta-rendszerek helyett). Jelöljük
-szel és -nal az , koordinátáknak a rúd rugalmas vonalán felvett értékeit;
és
meghatározzák a
rugalmas vonal pontjainak eredeti helyzetükhöz viszonyított elmozdulását.
Mivel a hajlítás gyenge, a érintő irányú egységvektor majdnem párhuzamos a tengellyel, úgy vehetjük,
hogy közelítőleg irányú. Továbbá az érintő irányú egységvektor kifejezhető a görbe érintési pontjához tartozó
helyvektorának ívhossz szerinti deriváltjával:

Ennek felhasználásával:

(az ívhossz szerinti deriválást közelítőleg

szerintivel helyettesíthetjük). E vektor

és

komponensei rendre

és
. Az
,
komponensek a fenti közelítés pontosságával megegyeznek az
komponensekkel, és ( (18,8))-ból azt kapjuk, hogy
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2.86. egyenlet - (18,9)

Ezeket a kifejezéseket ( (18,5))-be helyettesítve, a gyengén meghajlított rúd rugalmas energiájára az alábbi
összefüggést kapjuk:

2.87. egyenlet - (18,10)

Emlékeztetünk, hogy
és
fő tehetetlenségi irányok.

rendre az

,

tengelyekre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékok, és

,

a

Speciálisan kör keresztmetszetű rúd esetén
, és az integrál alatt egyszerűen a második deriváltak
négyzetének összege marad, ami a használt közelítésben a rúd görbületének négyzetével egyezik meg:

Ezt felhasználva, a kör keresztmetszetű rudak gyenge hajlítása esetében kapott ( (18,10)) eredmény természetes
módon általánosítható oly módon, hogy érvényes legyen feszültségmentes állapotukban nem egyenes vonalú
alakzatokra is. E célból a hajlítási energiát az

2.88. egyenlet - (18,11)

alakba írjuk, ahol
a rúd feszültségmentes állapotának görbületi sugara (általában az ívhossz függvénye). E
kifejezésnek – mint azt elvárjuk – a deformálatlan állapotban (
esetén) van minimuma,
esetén pedigátmegy ( (18,10))-be.

9. 19.§. Rudak egyensúlyi egyenletei
Most rátérhetünk a meghajlított rudak egyensúlyi egyenletének származtatására. Tekintsünk ismét egy végtelen
közeli keresztmetszetek által határolt infinitezimálisan kis elemet, és számítsuk ki a rá ható teljes erőt. Jelöljük a
rúd egy keresztmetszetére ható, belső feszültségekből származó erőt
-fel.16 E vektor komponenseit a
feszültségtenzor
elemeinek a keresztmetszet felületére vett integrálja adja:

2.89. egyenlet - (19,1)

A rúd kiszemelt elemének végtelenül közel fekvő alap- és fedőlapjára ható erő rendre
és
;
összegük a
differenciál. Legyen továbbá
a rúd egységnyi hosszára ható külső erő. Ekkor a
hosszúságú elemre
erő hat. A két erő eredője
. Egyensúlyi állapotban az eredő erő nulla.
Kapjuk tehát, hogy

2.90. egyenlet - (19,2)

16

Ez a jelölés nem vezethet félreértésre, mivel az ugyancsak

-fel jelölt szabadenergia a S.19 – S.21. §-ban nem fordul elő.
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A második egyenletet az adott elemre ható forgatónyomatékok eredőjének eltűnése szolgáltatja. Legyen
a
belső feszültségekből származó erők forgatónyomatéka, amely a rúd keresztmetszetének felületére hat. Ezt a
nyomatékot egy, a keresztmetszet síkjában fekvő pontra (a koordináta-rendszer kezdőpontjára) vonatkoztatjuk;
komponenseit a ( (18,6)) képletek határozzák meg. A rúd adott elemére ható forgatónyomatékok eredőjét a
fedőlap egy pontjára (nevezzük a továbbiakban
pontnak) vonatkozólag határozzuk meg. A fedőlapra ható
belső feszültség
nyomatékot ad. A belső feszültségekből származó, az alaplapra ható erők
pontra
vonatkoztatott forgatónyomatéka két részből tehető össze. Egyrészt ezeknek az erőknek az alaplap koordinátarendszerében (kezdőpontja az alaplapbeli
pont) számított,
-re vonatkoztatott
forgatónyomatékából, másrészt az alaplapra ható
eredő erő
-ra vonatkozó forgatónyomatékából. Ez
utóbbi nyomaték
alakban írható, ahol
az
pontból
-ba mutató helyvektor. A
külső
erő nyomatéka az előbb kiszámítottakhoz képest elhanyagolható. Ezért a rúd kiszemelt elemére ható teljes
forgatónyomaték
. Egyensúly esetén ez a mennyiség eltűnik:

Az egyenlőséget
-lel osztva, és figyelembe véve, hogy
egységvektor, a következő egyenletet kapjuk:

a rúd érintőjének irányába mutató

2.91. egyenlet - (19,3)

A ( (19,2))és ( (19,3)) egyenletek teljes rendszert alkotnak: alkalmasak tetszőleges módon meghajlított rúd
egyensúlyi helyzetének meghatározására.
Ha a rúdra ható külső erők pontszerűek, akkor az erők támadási pontjai között levő részeken az egyensúlyi
egyenletek jelentősen egyszerűsödnek. ( (19,2))-ből
esetén kapjuk, hogy

2.92. egyenlet - (19,4)

azaz a belső feszültségekből származó erők állandók a rúd olyan szakaszain, ahol külső erők nem lépnek fel. A
belső feszültségekből származó erők és pontokban felvett értékeinek különbsége

2.93. egyenlet - (19,5)

ahol az összeg az és pontok között ható erőt tartalmazza. Ez az egyenlőség lehetővé teszi az állandó erők
meghatározását. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az
különbségben a pont messzebb van attól a
helytől, ahonnan a rúd hosszát (azaz az ív hosszát) számítjuk, mint az pont; ez a megjegyzés lényeges a (
(19,5)) egyenlőségben szereplő előjelek helyes meghatározásánál. Abban a speciális esetben, ha a rúd szabad
végén mindössze egy pontszerű erő hat, akkor az egész rúd mentén állandóés megegyezik -fel.
A ( (19,3)) második egyenlete szintén egyszerűsödik. Figyelembe véve, hogy
pontjának helyvektora valamilyen adott koordináta-rendszerben), és integrálva,

2.94. egyenlet - (19,6)
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Ha a rúdra egyáltalán nem hatnak erők, és a meghajlást igen kis felületen támadó forgatónyomatékok
(koncentrált erőpárok) okozzák, akkor a rúd mentén mindenütt
,
-nek pedig a pontszerű
erőpárok támadáspontjaiban ugrásai vannak, amelyek éppen a forgatónyomatékkal egyenlők.
Folytassuk most megfontolásainkat a meghajlított rúd végpontjain fennálló határfeltételek vizsgálatával. Itt
külön kell tárgyalnunk néhány speciális esetet.
Azt mondjuk, hogy a rúd vége befogott (l. a fig4a ábrát a fig4. oldalon), ha az sem a rúd irányában, sem arra
merőlegesen nem mozdulhat el, ezenkívül irányát sem változtathatja (azaz a rúd érintője a végpontban nem
változhat). Ebben az esetben határfeltételként megadjuk a rúd végpontjának koordinátáit, valamint ugyanebben
a pontban az érintő irányú egységvektort. A rögzítési pontban ébredő reakcióerő, valamint annak nyomatéka a
megfelelő egyenletek megoldásával határozható meg.
A fent ismertetett eset ellentétje, ha a rúd vége szabad. Ekkor a rúd végének koordinátái és érintőjének
iránytangense tetszőlegesek. Most a határfeltétel abban áll, hogy a rúd szabad végén az
erők és az
forgatónyomatékok eltűnnek.17
Ha a rúd végét csuklósan rögzítettük, a végpont természetesen nem mozdulhat el, iránya azonban változhat. Az
ilyen szabadon forgó végen ható forgatónyomatéknak el kell tűnnie.
Végül, ha alátámasztjuk a rudat ( fig4b ábra), az az alátámasztási ponton csúszhat, de transzverzális irányban
nem mozdulhat el. Ez esetben
iránya és az alátámasztási pont helye a rúd mentén határozatlan. Az
alátámasztási pontban a forgatónyomatéknak nullának kell lennie annak megfelelően, hogy a rúd szabadon
elfordulhat; az erőnek pedig a rúdra merőlegesen kell állnia e pontban, minthogy az érintő irányába mutató
erő a rúd további csúszását, azaz az alátámasztási pont áthelyeződését okozná.
Hasonló módon könnyű meghatározni a határfeltételeket a rúd végeinek más rögzítése esetén is. Ezekkel a
továbbiakban nem kívánunk foglalkozni, mindössze néhány jellegzetes példa vizsgálatára szorítkozunk.
Már az előző paragrafus elején megjegyeztük, hogy tetszőleges keresztmetszetű rúd erős hajlítása általában a
rúd megcsavarodásával jár együtt, még akkor is, ha csavarást létrehozó külső nyomatékok nem lépnek fel. Ez a
jelenség csak a rúd fősíkjaiban való hajlításakor nem lép fel. Kör keresztmetszetű rúd semmilyen hajlítása nem
jár megcsavarodással (hacsak nincsenek külső csavarodást eredményező nyomatékok). Erről a következőképpen
győződhetünk meg. A csavarodást az

összetevője határozza meg. Számítsuk ki e

vektor

mennyiség ívhossz szerinti deriváltját. Felhasználva, hogy

,

( (19,3)) behelyettesítésével az első tag eltűnik, így

Kör keresztmetszetű rúd esetén
alakban írhatjuk:

;

-et ( (18,3))-nak és ( (18,6))-nak megfelelően a következő

2.95. egyenlet - (19,7)

A jobb oldalon álló két tagot

-lel szorozva, nullát kapunk, tehát

amiből
17

Ha a rúd végére egy koncentrált

erő hat, a határfeltétel

, és nem

.
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2.96. egyenlet - (19,8)

azaz a csavarodás a rúd mentén mindenütt állandó. Ha a rúd végein csavarónyomatékok nem hatnak,
nulla, így a rúd mentén sehol sem lép fel csavarodás.

itt

Kör keresztmetszetű rúdra tehát tiszta hajlítás esetén:

2.97. egyenlet - (19,9)

Ezt a kifejezést ( (19,3))-ba helyettesítve, megkapjuk a kör keresztmetszetű rúd tiszta hajlításának egyenletét:

2.98. egyenlet - (19,10)

9.1. Feladatok
1. Az egy síkban ható pontszerű erők által erősen meghajlított, kör keresztmetszetű rúd (rugalmas vessző)
alakmeghatározásának problémáját vezessük vissza kvadratúrafeladatra.
Megoldás. Tekintsük a rúdnak két erő támadáspontja közé eső szakaszát; itt
. Válasszuk a hajlítás
síkjául az
síkot úgy, hogy az tengely és párhuzamosak legyenek. A rúd vonalának érintője és az
tengely által bezárt szöget jelölje . Ekkor
A ( (19,10))-ben szereplő vektorszorzatokat kifejtve,
jutunk:

,
-t az

, ahol , a rúd pontjainak koordinátái.
ívhossz függvényében meghatározó egyenletre

Az egyenletet egyszer integrálva kapjuk, hogy

és innen

2.99. egyenlet - (19,11)

Ebből a
függvény elliptikus integrálok segítségével kifejezhető. Az
koordinátákra azt kapjuk, hogy

2.100. egyenlet - (19,12)
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forgatónyomaték ( (19,9)) szerint

Az

irányú, és

2. Határozzuk meg erősen meghajlított rúd alakját, ha egyik vége befogott, másik végére pedig a rúd deformáció
előtti helyzetére merőleges erő hat ( fig15. ábra).

15. ábra.
Megoldás. A rúd mentén mindenütt
, ahol

. A rögzített végen (

a rúd hossza)

, azaz

. Bevezetve a

)

, a szabad végen (

jelölést, ( (19.1.1))-ben:

így

Innen a

-t meghatározó egyenlet:

A rúd alakját az alábbi képletek adják:

3. Oldjuk meg az előbbi feladatot abban az esetben, ha a szabad végre ható
párhuzamos.
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16. ábra.
Megoldás. Most
-ban
,

(a koordinátatengelyeket a fig16. ábrán látható módon vettük fel). A határfeltételek:
esetén viszont
. Mint az előző feladatban is,

állandót az

ahol a

feltétel határozza meg. A rúd

A gyenge hajlítás határesetében

Az összefüggésből

és

koordinátáira:

, így:

kiesik. Ez azt mutatja, hogy a S.21. § 3. feladatának megfelelően a talált megoldás csak

esetén létezik, ennél nagyobb erő mellett az egyenes alak már nem stabilis.
4. Oldjuk meg a 2. feladatot mindkét végén alátámasztott rúd esetén, melynek közepén
alátámasztási pontok távolsága
.
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17. ábra.
Megoldás. Válasszuk a koordinátatengelyeket a fig17. ábrán mutatott módon. Az
erő az
és
szakaszokon állandó, és az , ill.
alátámasztási pontban merőleges a (deformált) rúd vonalára. Az
erő
és
szakaszokon felvett értékének különbsége , amiből következik, hogy az
szakaszon
, ahol
az tengely és
szöge. Az
feltételek teljesülnek, így az
szakaszon:

A

szöget abból a feltételből határozhatjuk meg, hogy az

pontban (

) a

görbedarabnak

és az

, azaz

egyenesre való vetülete

, amiből

Ha -et
függvényében fejezzük ki, a
derivált
valamely és közé eső meghatározott értékénél
eltűnik, majd pozitívvá válik.
további csökkenése, azaz a meghajlás növekedte
csökkenésének felelne
meg. Ez azt jelenti, hogy a talált megoldás instabillá válik, a rúd „összeroppan”.
5. A pontszerű erők által térben erősen meghajlított rúd problémáját vezessük vissza kvadratúrafeladatra.
Megoldás. Tekintsük a rúd két erő támadáspontja közé eső szakaszát, amelyen
integrálásával:

2.101. egyenlet - (19,13)
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az integrációs állandót egy
irányú
vektor alakjában írtuk. Ez nem megy az általánosság rovására, mert hez egy megfelelően választott állandó vektort hozzáadva, a koordináta-rendszer kezdőpontját úgy
módosíthatjuk, hogy az
-re merőleges állandó vektor kiessen. ( (19.5.1))-et skalárisan és vektoriálisan
szorozva
-vel (a vessző szerinti deriváltat jelent), valamint figyelembe véve, hogy
(minthogy
):

Ha a

tengelyt

irányába fektetjük, komponensekben:

Ezekben az egyenletekben

,

,

hengerkoordinátákat vezetünk be, így a következőket kapjuk:

2.102. egyenlet - (19,14)

A második egyenletet integrálva:

2.103. egyenlet - (19,15)

(

állandó). ( (19.5.2))és ( (19.5.3))összevetésével és az

azonosságot felhasználva:

Ennek birtokában ( (19.5.2)) és ( (19.5.3)) újabb használatával:

Ezáltal a meghajlított rúd alakját meghatározzuk.
6. Kör keresztmetszetű rudat megcsavartunk (a csavarodás: ), és csavarvonal alakúra hajlítottunk. Határozzuk
meg a rúd végein ennek az állapotnak fenntartásához szükséges erőket és forgatónyomatékokat.
Megoldás. Legyen
annak a hengernek a sugara, amelynek felületén a csavarvonal elhelyezkedik. tengelyül
a henger tengelyét választjuk, a csavarvonalnak a tengelyre merőleges síkkal bezárt szögét -val jelöljük; a
csavarvonal
menetemelkedése
-val és
-rel a következőképpen függ össze:
. A
csavarvonal egyenlete:

( az azimutszög), az ívhosszelem pedig
. Ezt a kifejezést ( (19,7))-be helyettesítve, kiszámítjuk
az
vektor komponenseit, majd a ( (19,3)) alkalmazásával az
erőt (mely a rúd egész hossza mentén
állandó). Eredményül kapjuk, hogy az
erő irányú, és
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Az

forgatónyomaték

és az

komponense:

komponens, amely a görbe minden pontjában a hengerkeresztmetszet érintőjének irányába mutat:
.

7. Határozzuk meg két pontjában felfüggesztett hajlékony fonal alakját nehézségi erőtérben. A fonal ellenállása
hajlítással szemben elhanyagolható a nyújtáskor fellépőhöz képest.
Megoldás. Válasszuk a fonal síkját
egyenletben a
minden pontjában

síknak, az

arányos

tagot elhanyagolhatjuk, minthogy
irányú, tehát

-val. Ekkor

. A ( (19,2)) egyenletből most

fonal egységnyi hosszának súlya), ebből
tehát

(itt

tengely függőlegesen lefelé mutasson. A ( (19,3))
, azaz
,

. Így azonnal adódik, hogy

,

a fonal
(

a
,

). Tovább integrálva:

ahonnan

azaz a fonal láncgörbe alakú. A koordináta-rendszer kezdőpontját és az
meg, hogy a görbe átmegy a két adott ponton, és hossza ismert.

állandót azok a feltételek határozzák

10. 20.§. Rudak gyenge hajlítása
A rudak hajlításának igen fontos speciális esete a gyenge hajlítás. Ekkor az egyensúlyi egyenletek jelentősen
egyszerűsödnek. Gyenge hajlításról akkor beszélünk, ha a érintő irányú egységvektor lassan változik a rúd
hossza mentén, azaz a
derivált kicsi. Más szavakkal: a meghajlított rúd görbületi sugara a rúd minden
pontjában nagy annak hosszához képest. Ez a követelmény gyakorlatilag egyenértékű azzal, hogy a rúd bármely
elmozdulása a rúd hossza mellett kicsi legyen. Hangsúlyozni kívánjuk: nem tételezzük fel, hogy az elmozdulás a
rúd vastagságához képest kicsi, mint ezt a lemezek gyenge hajlításának tárgyalásánál tettük a S.11– S.12. §ban.18
Deriváljuk ( (19,3))-t az ívhossz szerint:

2.104. egyenlet - (20,1)

A deformálatlan állapotukban nem egyenes rudak hajlításának elméletére itt nem térünk ki, megelégszünk egy egyszerű példa
bemutatásával (l.: 8. és 9. feladat).
18
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A második tagban szorzóként a kis

mennyiség szerepel, ezért (a később tárgyalandó néhány speciális eset

kivételével) ezt a tagot elhanyagolhatjuk. Az első tagban a
egyensúlyi egyenletet az alábbi alakban kapjuk:

helyettesítést végezzük, így az

2.105. egyenlet - (20,2)

Felhasználjuk, hogy ( (18,6))és ( (18,9))értelmében

2.106. egyenlet - (20,3)

(itt a ’ mindenütt szerinti differenciálást jelent). A használt közelítésbenúgy vehetjük, hogy a
irányába mutat. Ekkor a ( (20,2)) egyenlet ( (20,3)) figyelembevételével komponensekben így írható:

tengely

2.107. egyenlet - (20,4)

Ezek az egyenletek meghatározzák az
szenvedett rúd alakját.

,

koordinátákat

függvényében, azaz megadják a gyenge hajlítást

A rúd egy keresztmetszetére ható, belső feszültségekből származó
erőt szintén kifejezhetjük az
mennyiségek deriváltjaival. E célból ( (20,3))-t ( (19,3))-ba írjuk. Adódik, hogy

és

2.108. egyenlet - (20,5)

Látjuk, hogy a második deriváltak a belső feszültségekből származó erők forgatónyomatékát határozzák meg, a
harmadik deriváltak magukat az erőket. A( (20,5)) erőket vágóerőknek nevezzük. Ha a meghajlást pontszerű
erők okozzák, akkor a vágóerőállandó a rúd két szomszédos külső erő támadáspontja által határolt szakaszán, és
a támadáspontokban a külső erő nagyságával egyenlő ugrást szenved.
Az

19

és

mennyiségeket a rúd

fősíkjában való hajlítási szilárdságának nevezzük.19

, illetve

Egy

2.109. egyenlet - (20,4a)
típusú egyenlet érvényes vékony lemezek hajlításának egyes speciális eseteire is. Tekintsünk egy téglalap alakú ( és oldalhosszúságú,
vastagságú) lemezt, amely (az tengellyel párhuzamos) oldalai mentén rögzített, és (a tengellyel párhuzamos) oldalai mentén
meghajlik homogén
tengely irányú terhelés hatására. Általános esetben, tetszőleges és
mellett a meghajlás meghatározására a (
(12,5)) kétdimenziós egyenletet kell használni a szabad és a rögzített széleken megfelelő határfeltételekkel kiegészítve. Az
határesetben azonban a deformációt az irányban állandónak vehetjük, a kétdimenziós egyensúlyi egyenlet a ( (20,4a)) alakot ölti

hajlítási szilárdság mellett. A ( (20,4a)) egyenlet az ellenkező,
határesetben is alkalmazható, amikor a lemezt
keskeny ( és oldalhosszúságú) téglalap keresztmetszetű rúdnak tekinthetjük, ez esetben azonban a hajlítási szilárdság:
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Ha a rúdra ható külső erők egy síkba esnek, a rúd síkgörbe marad. Ez a két sík azonban az általános esetben nem
esik egybe. Könnyen meghatározhatjuk az általuk bezárt szöget. Jelöljük -val az erők síkjának a hajlítás első
fősíkjával (az
síkkal) bezárt szögét. Ekkor az egyensúlyi egyenlet az alábbi alakot ölti:

A két egyenlet csak

A hajlítás síkjának az

együtthatójában különbözik. Ezért

síkkal bezárt

és

egymással arányosak, és

szögét a következő egyenlőség határozza meg:

2.110. egyenlet - (20,6)

Kör keresztmetszetű rúd esetén
és
helyzet tetszőleges keresztmetszet mellett az
meghajlás abszolútértéke:

, azaz a meghajlás az erők síkjában történik. Ugyanez a
esetben, azaz amikor az erők valamelyik fősíkba esnek. A

amely az alábbi egyenletnek tesz eleget:

2.111. egyenlet - (20,7)

Az

vágóerő

-val egy síkban hat, nagysága az

2.112. egyenlet - (20,8)

egyenletből határozható meg. A

mennyiség a rúd keresztmetszetének„effektív” tehetetlenségi nyomatéka.

Írjuk fel explicit alakban a gyengén hajlított rúd egyensúlyi egyenleteinek határfeltételeit. Ha a rúd vége
befogott, itt
, ezenkívül a rúd iránya sem változhat e pontban:
. A rúd befogott
végén fennálló határfeltételek tehát a következők:

2.113. egyenlet - (20,9)

A rögzítési pontban fellépő reakcióerőés annak nyomatéka a ( (20,3))és ( (20,5)) egyenletek megoldásával
határozható meg.
Elegendően gyenge hajlítás esetén a rúd végének csuklós rögzítése és alátámasztása a határfeltételek
szempontjából egyenértékű. Ez azért van így, mert gyenge hajlításkor a rúd hosszirányában ható erő
másodrendűen kicsi a transzverzális erőkomponens mellett, közelítésünkben elhanyagolható. A határfeltételeket
így a transzverzális elmozdulás és a forgatónyomaték eltűnésének megkövetelése adja:

2.114. egyenlet - (20,10)
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A rúd végének iránya és a rúd végpontjánál ébredő reakcióerő a megfelelő egyenletek megoldásával
meghatározható.
Végül, ha a rúd vége szabad, határfeltételként az
erő és az
forgatónyomaték eltűnését kell
megkövetelnünk. ( (20,3))-nak és ( (20,5))-nek megfelelően ez az alábbi feltételekre vezet:

2.115. egyenlet - (20,11)

(Ha a szabad végen pontszerű erő hat,

ezzel az erővel egyezik meg, és nem tűnik el.)

A ( (20,4)) egyenleteket könnyen általánosíthatjuk változó keresztmetszetű rúdra is. Ilyen esetekben a
és
tehetetlenségi nyomatékok függnek -től. Az egyes keresztmetszetekre ható forgatónyomatékot megadó (
(20,3)) képletek továbbra is érvényben maradnak. ( (20,2))-be való helyettesítésük most az

2.116. egyenlet - (20,12)

egyenletekre vezet, melyekben

és

nem emelhető ki a differenciálás jele elé. A vágóerőre kapjuk, hogy

2.117. egyenlet - (20,13)

Térjünk vissza ismét a ( (20,1)) egyenlethez. A jobb oldal második tagjának elhanyagolása bizonyos esetekben
még gyenge hajlítás alkalmával sem engedhető meg. Ha a rúd mentén nagy belső feszültségek hatnak, azaz
igen nagy, az elhanyagolás nem jogos. Ilyen erőket általában a rúd végein alkalmazott nagy külső feszítőerők
ébresztenek. Jelölje a rúd mentén ható állandó feszültséget
. Ha a rúd nem megnyújtást, hanem erős
összenyomást szenved,

negatív. Ilyenkor az

vektorszorzat kiértékelése során a

tagokat meg kell tartani,
és
szorzatai továbbra is elhanyagolhatók. A
, aminek behelyettesítésével az egyensúlyi egyenlet a következő alakot ölti:

-t tartalmazó

vektor komponensei

,

,

2.118. egyenlet - (20,14)

A vágóerő( (20,5)) kifejezéséhez most hozzá kell adnunk a
vetületét:

irányban ható

erő

, ill.

tengelyre vett

2.119. egyenlet - (20,15)

Ezeket az összefüggéseket természetesen közvetlenül ( (19,3))-ból is levezethettük volna.
Nagy
erő egyes esetekben feszítőerő nélkül is felléphet, egyszerűen a hajlítás következményeként. Tekintsük
a mindkét végén befogott vagy csuklósan rögzített rudat, amely hosszirányban nem mozdulhat el. Ez esetben a
rúd hajlítása elkerülhetetlenül megnyúlással jár, ami a
erő felléptét eredményezi. Könnyű megbecsülni azt a
meghajlást, amelynél ez az erő már számottevő. A meghajlított rúd
hossza a rögzítési pontokat
összekötő egyenes mentén vett
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integrál kiszámításával határozható meg. Gyenge hajlítás esetén a gyököt sorba fejthetjük, amivel a
megnyúlásra a következő kifejezés adódik:

Az egyszerű megnyúlásnál fellépő feszültségből származó erő a relatív megnyúlásnak, a Young-modulusnak és
a rúd
keresztmetszetének szorzatával egyenlő. A
erőre tehát azt kapjuk, hogy

2.120. egyenlet - (20,16)

Ha

a transzverzális meghajlás nagyságrendje, akkor az

(20,16))-ban szereplő integrál

és

deriváltak

nagyságrendű, és

nagyságrendűek, tehát a (

. ( (20,14)) első és második tagjának

nagyságrendje rendre
és
. A tehetetlenségi nyomaték
, míg
( a
rúd vastagsága). Behelyettesítve könnyen adódik, hogy a ( (20,14)) első és második tagja akkor azonos
nagyságrendű, ha

Befogott végű rudak hajlításának leírására tehát a ( (20,14)) egyenlet csak akkor alkalmazható, ha a meghajlítás
a rúd vastagságához képest kicsi. Ha nem kicsi mellett (de természetesen
továbbra is), a ( (20,14))
egyenletet kell megoldani. Ráadásul az egyenletben szereplő
erő előre nem ismert. A megoldást úgy
keressük, hogy -t először adott paraméternek tekintjük, majd a kapott megoldás felhasználásával ( (20,16))
alapján kiszámítjuk -t. Ezzel megteremtettük az összefüggést a hajlítóerő és
között.
Az ellenkező határesettel állunk szemben, ha a rúdnak hajlítással szemben mutatott ellenállása kicsi a nyújtással
szemben ébredő ellenállásához képest. Ilyenkor a ( (20,14)) egyenletekben az első tag elhanyagolható a második
mellett. Ilyen eset vagy igen nagy
feszítőerő, vagy elegendően kis
mellett valósul meg. Ez utóbbi
például kis
rúdvastagság következménye lehet. Az erősen megfeszített vékony rudat húrnak nevezzük. E
határesetben az egyensúlyi egyenletek alakja:

2.121. egyenlet - (20,17)

A húr végpontjai rögzítettek abban az értelemben, hogy koordinátái adottak, azaz

2.122. egyenlet - (20,18)

A húr végeinek iránya az egyenletekből kiszámítható, nem adható meg tetszőleges módon.
Befejezésül megmutatjuk, hogy a gyengén meghajlított rudak egyensúlyi egyenletei variációs elvből is
származtathatók. A rugalmas energia ( (18,10)) alakjából indulunk ki:

Egyensúly esetén ennek az energiának és a
minimális, azaz

külső erőkkel kapcsolatos potenciális energiának az összege
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(A második tag a külső erők munkája a rúd vonalának infinitezimálisan kicsiny elmozdulásakor.)
variálásakor kétszer parciálisan integrálunk:

és ugyanúgy járunk el az

-t tartalmazó integrál esetén is. A tagokat megfelelően csoportosítva:

Az integrál formájában kapott első tagból a
és
variációk tetszőleges voltára hivatkozva, nyerjük a (
(20,4)) egyenleteket. A fennmaradó kiintegrált tagok szolgáltatják a kapott egyenletek határfeltételeit; ha a rúd
vége szabad,
,
,
,
tetszőlegesek, aminek megfelelően megkapjuk a ( (20,11)) feltételeket.
Ugyanakkor
és
szorzói a vágóerő komponenseinek
kifejezését adják,
és
szorzói pedig a
hajlítónyomaték összetevőinek ( (20,3)) alakjára vezetnek.
A
feszítőerő felléptekor érvényes ( (20,14)) egyensúlyi egyenlet hasonló módon nyerhető. A variálandó
energiához hozzá kell adni a

mennyiséget, ami a

erő munkája a rúdnak

-lel való megnyúlásakor.

10.1. Feladatok
1. Határozzuk meg az
deformálódik.

hosszúságú rúd alakját végeinek különböző rögzítése esetén, ha saját súlyának hatására

Megoldás. A rúd alakját a

egyenlet megoldásával határozhatjuk meg ( a rúd egységnyi hosszának súlya) a szövegben adott valamelyik
határfeltétel-csoport alkalmazásával. Megadjuk a rúd alakját és a legnagyobb elmozdulását végeinek különböző
rögzítése esetén; a koordináta-rendszer kezdőpontját mindig a rúd valamelyik végéhez rögzítjük.
a) Mindkét végén befogott rúd esetén:

b) Mindkét végén alátámasztott rúd esetén:

c) Egyik vég (

) befogott, a másik (

) alátámasztott:
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d) Egyik vég (

) befogott, a másik szabad:

2. Határozzuk meg a deformált rúd alakját, ha középpontjában pontszerű
Megoldás. A

pont kivételével mindenütt fennáll, hogy

. A rúd végein (

határfeltételeket a rögzítési mód szabja meg; a
pontban a
vágóerő pedig nagyságú ugrást szenved.
A rúd alakja (a

erő hat.

,

,

,

) érvényes

mennyiségek folytonosak, az

intervallumban) és a maximális kitérés a következő képletekkel adható meg:

a) Mindkét végén befogott rúd esetén:

b) Mindkét vég alátámasztott:

A rúd alakja középpontjára nézve szimmetrikus, így a

függvényt az

tartományban

-nek

-vel való helyettesítésével kapjuk.
3. Oldjuk meg az előző feladatot, ha a
hat.

vég befogott, a

Megoldás. A rúd mentén mindenütt
viszont
-nél
. Ennek felhasználásával:

vég pedig szabad, és itt

, ezért

. A

helyen

pontszerű erő

,

,

4. Egy rúd középpontjában pontszerű erőpár hat. Határozzuk meg a rúd alakját végeinek különböző rögzítése
mellett.
Megoldás. A rúd mentén mindenütt
,a
pontban pedig az
nyomaték az erőpár
nyomatékával egyenlő nagyságú ugrást szenved. A rúd végein kirótt határfeltételeknek megfelelően:
a) Két végén befogott rúd esetén:

b) Mindkét végén csuklósan rögzített rúd esetén:
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A

pont két oldalán a rúd elmozdulásának iránya ellentétes.

5. Oldjuk meg az előbbi feladatot, ha az egy pontban támadó erőpár a rúd szabad végén hat, a másik vég pedig
befogott.
Megoldás. A rúd egész hossza mentén
alakját a következő képlet adja meg:

,a

pontban

6. Határozzuk meg a kör keresztmetszetű rúd alakját, ha a rudat
hat, és végeit csuklósan rögzítettük.
Megoldás. A

Határfeltételek:

szakaszon a vágóerő

. A deformált rúd

,

erő feszíti, közepére

pontszerű hajlítóerő

, így ( (20,15)) az alábbi egyenletre vezet:

(

folytonossága miatt). A

A ( (20,17)) egyenletnek megfelelően a hajlékony fonal a középpontjában támadó

erő hatására egymást a

rúd alakja tehát (a

Ha

,

, ha

, vagy

-nél pedig

;

szakaszon):

kicsi, ez a kifejezés átmegy a

feladatban kapott alakba.

nagy értékeire:

pontban metsző két egyenes szakaszból álló alakot vesz fel.
Ha a erő a rúd transzverzális deformációjából származik, meghatározására a ( (20,16)) képlet alkalmas. A
kapott kifejezést ide behelyettesítve, az

egyenletre jutunk, ami implicit függvénykapcsolat

és

között.

7. Végtelen hosszú (kör keresztmetszetű) rúd rugalmas alapon nyugszik, azaz deformációja során a kitéréssel
arányos
külső erő hat rá. Határozzuk meg a rúd alakját, ha még egy pontszerű
erőt is
alkalmazunk.
Megoldás. Válasszuk koordináta-rendszerünk kezdőpontjául az
mindenütt teljesül az

erő támadáspontját. A
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egyenlet. A megoldásnak a következő feltételeket kell kielégítenie:
vágóerő ugrása

folytonos; az

és

-ben
között

;

-ban

és

-fel egyenlő. Ilyen megoldás:

8. A vékony (kör keresztmetszetű) rúd feszültségmentes állapotában körív alakú. Vezessük le egyensúlyi
egyenleteit, ha rá saját síkjában sugárirányú erők hatnak.
Megoldás. Helyezzük

polárkoordináta-rendszerünk kezdőpontját a körív középpontjába és írjuk a

,

deformált rúd egyenletét
alakban, ahol
a körív sugara,
a hajlítás során fellépő kis
sugárirányú elmozdulás. A görbületi sugár ismert kifejezésének felhasználásával a -ban magasabb rendű
tagokat elhagyva:

(ahol a

(

szerinti differenciálást jelöl). A hajlítás rugalmas energiája ( (18,11))-nek megfelelően így írható:

a körív középponti szöge). Az egyensúlyi egyenletet a

variációs elvből kapjuk, ahol
még venni az

a rúd egységnyi hosszára vonatkozó sugárirányú külső erő. Figyelembe kell

mellékfeltételt is, amely a rúd hosszának állandóságát fejezi ki. Lagrange módszerét alkalmazva, a
mellékfeltételt egy állandóval megszorozva, a variációs egyenlethez adjuk:

kifejezésében az integrál alatt a variációt elvégezve, a

-t tartalmazó tagban kétszer parciálisan integrálva:

Innen a következő egyensúlyi egyenlet adódik:20

2.123. egyenlet - (20,19)

20

Külső erők hiányában

,

; az így adódó nem triviális megoldás a rúd egészének transzlációját vagy forgását jelenti.
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A vágóerő kifejezése:

A hajlítónyomaték:

(l. a S.20. § végét). Az

állandót a rúd hosszának állandóságát biztosító feltételből kapjuk meg.

9. Határozzuk meg körgyűrű deformációját, ha egy átmérőjének két ellentétes pontján középpontja felé mutató
erők hatnak ( fig18. ábra).

18. ábra.
Megoldás. Az ( (20.8.1)) alatti egyenletet az egész gyűrűre integrálva, kapjuk, hogy

és

A

pontok kivételével teljesül az ( (20.8.1)) egyenlet,

A keresett megoldás szimmetrikus az
. A vágóerő ugrásának a
kielégítő megoldása:

Az

és

és
helyen

mellett:

átmérőkre nézve, ezért az

,

,

,

pontokban

-nek kell lennie. Az egyensúlyi egyenletnek e feltételeket

pontok egymáshoz való közeledése;
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11. 21.§. Rugalmas rendszerek stabilitása
A longitudinális összenyomó erők hatásának kitett rúd viselkedése a legegyszerűbb példa a rugalmas instabilitás
jelenségére, melyet L. Euler tanulmányozott elsőként.
Amennyiben külső transzverzális
és
hajlítóerők nem lépnek fel, az összenyomott rúd ( (20,14))
egyensúlyi egyenletének megoldása nyilvánvalóan
, ami annak felel meg, hogy longitudinális
erő hatására a rúd egyenes marad. Ez a megoldás azonban csak addig stabilis, amíg az összenyomó

erő

valamilyen kritikus
értéknél kisebb. A
esetben az egyenes alak stabilis tetszés szerinti kis
perturbációval szemben. Más szóval, ha a rúd valamilyen kis zavar következtében meghajlik, a deformációt
kiváltó ok megszűnésével visszanyeri eredeti alakját.
esetén viszont az egyenes alak instabil egyensúlynak felel meg. Már egy egészen kis hajlítást
előidéző hatás is elegendő ahhoz, hogy az egyensúly felboruljon, a rúd erősen meghajlított alakot vegyen fel.
Nyilvánvaló, hogy gyakorlatilag a kritikus feszültségnél nagyobb erővel összenyomott rúd nem maradhat
egyenes.
A rúd viselkedése a stabilitás elvesztése után az erős hajlításra vonatkozó egyenletekkel írható le. Maga a
kritikus feszültség azonban a gyenge hajlítás egyenleteiből is számítható.
esetén ui. az egyenes alak
közömbös egyensúlyi helyzetnek felel meg. Ez azt jelenti, hogy az
megoldáson kívül létezniük
kell még gyengén meghajlított rúdnak megfelelő állapotoknak is, amelyek szintén egyensúlyi állapotok. Ennek
megfelelően a

értéket azzal a

értékkel definiálhatjuk, amelynél az

2.124. egyenlet - (21,1)

egyenletnek a triviálistól különböző megoldása van. A megoldás egyúttal meghatározza a deformáció jellegét a
stabilitás elvesztése után.
Az itt következő feladatokban a stabilitás elvesztésének néhány tipikus példáját mutatjuk be különböző
rugalmas rendszerek esetén.

11.1. Feladatok
1. Határozzuk meg a kritikus összenyomó erőt mindkét végén csuklósan rögzített rúd esetén.
Megoldás. Minthogy a
mennyiségnek azt a legkisebb értékét kívánjuk meghatározni, amely mellett a (
(21,1)) egyenleteknek nullától különböző megoldása van, elegendő azzal az egyenlettel foglalkoznunk, amely
és
közül a kisebbet tartalmazza; legyen
. Keressük az

egyenlet megoldását

alakban, ahol
megoldás:

és

. Az

,

, ha

,

határfeltételeket kielégítő, nullától különböző

is teljesül. Innen a kritikus erő:
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A stabilitás elvesztése után a rúd a fig19 a ábrán látható alakot veszi fel.
2. Ugyanez a feladat befogott végű rúdesetén ( fig19 b ábra).
Megoldás:

3. Ugyanez a feladat, ha a rúd egyik vége befogott, a másik szabad ( fig19 c ábra).
Megoldás:

19. ábra.
4. Határozzuk meg a kritikus nyomóerőt (kör keresztmetszetű) végein csuklósan rögzített, rugalmas alapon
nyugvó rúd esetén (l. a S.20. § 7. feladatát).
Megoldás. A ( (21,1)) egyenlet helyett most az

egyenletet kell vizsgálnunk. Az 1. feladatéhoz hasonló elemzés a következő eredményt adja:
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-nek azt az egész értékét kell venni, amely mellett
minimális. Elegendően nagy
érték esetén
adódik, ami azt jelenti, hogy a stabilitás elvesztése után a rúd több „púppal” rendelkező alakot vesz fel.
5. Mindkét végén befogott, kör keresztmetszetű rudat megcsavarunk. Határozzuk meg a csavarodás kritikus
értékét, amelynél nagyobb csavarodás esetén az egyenes rúdalak instabillá válik.
Megoldás. A csavarodás kritikus értékénél megcsavart rúd gyenge hajlításának egyenleteiben nullától
különböző megoldás is megjelenik. Ezeknek az egyenleteknek a levezetéséhez a forgatónyomaték ( (19,7)) alatti

kifejezését (

csavarodásállandó) behelyettesítjük a ( (19,3)) egyenletbe. Az adódik, hogy

Differenciáljuk ezt az egyenletet szerint. Minthogy gyenge hajlítással foglalkozunk, az első és a harmadik tag
deriváltjának képzésekor a vektort állandónak, -nak vehetjük, amely a rúd tengelyének ( tengelynek)
irányába mutat. A rúd mentén külső erők nem hatnak, ezért

. Így tehát

vagy komponensekben:

ahol

. Ismeretlen függvényként a

kapjuk. A

,

, ha

kifejezést bevezetve, a

feltétele:

, ahonnan

határfeltételeknek eleget tevő megoldást

, vagy

alakban keressük; az

egyenletet

-ra és

-re kapott egyenletek összeférhetőségének

. Ennek az egyenletnek a legkisebb gyöke:

, tehát

6. Oldjuk meg az előbbi feladatot, ha a rúd vége csuklósan rögzített.
Megoldás. Itt a
, azaz

megoldást kapjuk, és a
. Ennek megfelelően a keresett kritikus csavarodás:

meghatározására adódó feltétel:

7. Határozzuk meg nehézségi erőtérben függőlegesen álló, alsó végén befogott rúd stabilitási határát.
Megoldás. Az
longitudinális feszültség változik a rúd mentén. ( (20,1)) első tagjában
(20,14)) helyett az alábbi egyenletek adódnak:

Esetünkben transzverzális irányú hajlítóerő nem lép fel, míg
darabjának súlya. ( -t a rúd alsó végétől mérjük.) Feltéve, hogy
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egyenletet vizsgáljuk. (
-nél az
feltétel automatikusan teljesül.) Ebből az egyenletből az
függvényre integrálással a következő alakot kapjuk:

ahol

A határfeltételek:

, ha

, és

, ha

függvényre a következőt adja:

. Ez az

E feltételek
mellett elégíthetők ki. Marad, hogy
, amiből a kritikus hosszra az

. Az egyenlet legkisebb gyöke

értéket kapjuk.
8. Hosszúkás keresztmetszetű rudat vizsgálunk, amelyre
. A rúd egyik vége befogott, a másik, szabad
végére
erő hat, amely az
síkban meghajlítja a rudat (e síkban a rúd hajlítási szilárdsága
).
Határozzuk meg az
kritikus értéket, amelynél nagyobb erő hatására az egy síkban meghajlított rúd elveszti
stabilitását, oldalirányban (
síkban) meghajlik és megcsavarodik.
Megoldás. Minthogy az
hajlítási szilárdság sokkal nagyobb
-hez (és a
csavarási szilárdsághoz)
képest,21 az oldalirányú hajlítással szemben mutatott instabilitás már az
síkban történő gyenge hajlítás
mellett fellép. Ahhoz, hogy az instabilitás bekövetkeztének paramétereit meghatározhassuk, fel kell írni az
oldalirányú gyenge hajlítás egyenleteit, megtartva benne az
síkban ható erőnek a kis kitérésekkel való
szorzatait. Minthogy a pontszerű erő a rúd szabad végén hat, a rúd mentén mindenütt
, a szabad végen (
)
; a ( (19,6)) szerint meghatározhatjuk a hajlítónyomaték összetevőit a térben rögzített
koordináta-rendszerben:

ahol
. Vetítsük ezeket a nyomatékokat
koordinátatengelyekre; az elsőrendű tagokig bezárólag:

a

ahol
az adott keresztmetszet elfordulása csavaráskor ( a
viszont ( (18,6)) és ( (18,9)) alapján gyenge hajlítás esetén:

rúd

egyes

Például egy keskeny

és

oldalú (

rögzített

csavarodás most nem állandó). Másrészt

E két kifejezést összehasonlítva, kapjuk, hogy

21

pontjaiban

) téglalap keresztmetszet esetén
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Az első egyenlet a rúd
síkbeli meghajlását írja le. Meghatározandó tehát az az
második és harmadik egyenletnek nullától különböző megoldása van.
kiküszöbölésével:

érték, amelynél a

Ennek az egyenletnek általános integrálja:

A rúd befogott végén (

)a

. A második feltételből
legkisebb gyöke

határfeltételnek kell fennállnia, szabad végén pedig a csavarónyomaték
, az első tehát ezt adja:

, így a kritikus érték:
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3. fejezet - III. FEJEZET RUGALMAS
HULLÁMOK
1. 22.§. Rugalmas hullámok izotrop közegben
Amikor a deformált test belsejében mozgás megy végbe, hőmérséklete általában nem állandó, hanem időben és
a testben pontról pontra változik. Emiatt tetszés szerinti mozgások esetére érvényes, elhanyagolásmentes
általános mozgásegyenlet rendkívül bonyolulttá válik.
Legtöbbször azonban egyszerűsödik a helyzet, minthogy a test egyes részei között a hőcsere (mely egyszerű
hővezetés útján történik) igen lassan játszódik le. Ha a testben végbemenő rezgőmozgás periódusideje alatt
gyakorlatilag nincs hőcsere, a test minden egyes részét termikusan szigeteltnek tekinthetjük, azaz a mozgást
adiabatikusnak vehetjük. Adiabatikus deformációk esetén
-t
-yal a szokásos összefüggések kapcsolják
össze. Különbség csak az állandók számértékében lép fel:
és
szokásos („izotermikus”) értékei helyett
adiabatikus értékeiket kell használni (l. S.6. §). Az alábbiakban mindenütt feltételezzük, hogy az említett
feltevés teljesül. Ennek megfelelően ebben a fejezetben -vel és -val rendre a Young-modulus és a Poissonszám adiabatikus értékét jelöljük.
Rugalmas közeg mozgásegyenletét úgy kapjuk, hogy a belső feszültségekből származó
erőt az
gyorsulásnak és az egységnyi térfogat tömegének (a test sűrűségének) szorzatával tesszük egyenlővé:

3.1. egyenlet - (22,1)

Ez a mozgásegyenlet általános alakja.
Izotrop rugalmas, közeg esetén [a ( (7,2)) egyensúlyi egyenlet analógiájára] közvetlenül írhatjuk, hogy

3.2. egyenlet - (22,2)

Mivel feltevésünk szerint valamennyi deformáció kicsi, a rugalmasság elméletének keretében vizsgált mozgások
is kicsinyek; szokásos ezért a rugalmas rezgés vagy hullám elnevezés. Először a rugalmas síkhullám
tulajdonságait tanulmányozzuk. Ennél a rezgésformánál az deformáció (az idő mellett) csak egy koordináta,
mondjuk
függvénye, ( (22,2))-ben minden és szerinti derivált eltűnik, különböző komponenseire a
következő egyenletet kapjuk:

3.3. egyenlet - (22,3)

-re ugyanolyan egyenlet érvényes, mint

(

-ra.) Itt az alábbi jelöléseket használtuk:1

3.4. egyenlet - (22,4)

1

A

és

mennyiségeket kifejezhetjük a kompressziómodulus és a torziómodulus vagy a Lamé-állandók segítségével:
.
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A ( (22,3)) egyenletek egydimenziós hullámegyenletek, a bennük szereplő
és
mennyiségek a hullámok
terjedési sebességei. Látjuk, hogy a hullám terjedési sebessége más az
, és más az
,
komponensekre
vonatkozóan.
A rugalmas hullám tehát lényegében két függetlenül terjedő hullámként viselkedik. Az egyikben az
elmozdulás a hullám terjedési irányába esik; az ilyen hullámot longitudinálisnak nevezzük, terjedési sebessége
. A másik hullám esetén az
,
elmozdulás a terjedési irányra merőleges síkban történik; az ilyen
hullámot transzverzálisnak nevezzük, terjedési sebessége
. ( (22,4))-ből látható, hogy a transzverzális
hullámok terjedési sebessége mindig nagyobb, mint a longitudinálisoké. Nevezetesen mindig igaz a következő
egyenlőtlenség:2

3.5. egyenlet - (22,5)

A

és

sebességeket longitudinális, illetve transzverzális hangsebességnek mondjuk.

Tudjuk, hogy a deformáció során bekövetkező térfogatváltozás a deformáció-tenzor átlójával (a főátlójában álló
elemeinek összegével), azaz
-val egyezik meg. A transzverzális hullám csak az
,
komponenseket tartalmazza: minthogy ezek sem
-tól, sem
-től nem függnek, ilyen hullám esetén
. Ez azt jelenti, hogy a transzverzális hullámokkal térfogatváltozás nem jár együtt. Longitudinális
hullámok terjedése során viszont
, a testben sűrűsödések és ritkulások keletkeznek.
A végtelen közegben terjedő rugalmas (nem okvetlenül sík) hullámok általánosan is felbonthatók két különböző
sebességgel függetlenül terjedő részre.
Írjuk át a ( (22,2)) egyenletet a

és

sebességek bevezetésével:

3.6. egyenlet - (22,6)

Az

vektort felbontjuk két tag összegére:

3.7. egyenlet - (22,7)

és megköveteljük, hogy

elégítse ki a

3.8. egyenlet - (22,8)

feltételt,

-re pedig a

3.9. egyenlet - (22,9)

feltétel teljesüljön. A vektoranalízisből ismeretes, hogy ilyen felbontás mindig lehetséges (ez egy vektornak egy
rotációés egy gradiens összegeként való előállítása).

2

Minthogy

gyakorlatilag csak

és

között változik (l. az S.5. § második lábjegyzetét), fennáll, hogy
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összeget ( (22,6))-ba helyettesítve:

Az

3.10. egyenlet - (22,10)

Alkalmazzuk az egyenlet mindkét oldalára a

operációt. Minthogy

, kapjuk, hogy

vagy

Másrészt a zárójelben álló kifejezés rotációja ( (22,9)) értelmében szintén nulla. Ha azonban egy vektor rotációja
és divergenciája az egész térben eltűnik, maga a vektor is eltűnik. Így tehát

3.11. egyenlet - (22,11)

Hasonló módon a ( (22,10)) egyenletre a
operátort alkalmazva,
kihasználva, hogy minden gradiens rotációja azonosan eltűnik:

figyelembevételével,

A zárójelben álló vektor divergenciája azonban szintén nulla, így ismét ( (22,11))-hez hasonló eredményt
kapunk:

3.12. egyenlet - (22,12)

A ( (22,11)) és ( (22,12)) összefüggések közönséges (háromdimenziós) hullámegyenletek. Megoldásuk megfelel
egy-egy , illetve
sebességgel terjedő hullámnak. E hullámok egyike ( ) a
következtében
nem jár térfogatváltozással, a másik ( ) hullámot sűrűsödések és ritkulások kísérik.
A monokromatikus rugalmas hullám elmozdulásvektora így írható:

3.13. egyenlet - (22,13)

ahol

csak a koordináták függvénye. Ez a függvény a

3.14. egyenlet - (22,14)

egyenletnek tesz eleget, amelyet ( (22,13))-nak ( (22,6))-ba való helyettesítésével nyerhetünk. Monokromatikus
hullám esetén a longitudinális és transzverzális rész a következő egyenleteket elégíti ki:

3.15. egyenlet - (22,15)

ahol

,

a longitudinális és a transzverzális hullámvektor abszolútértéke.
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Végül vizsgáljuk meg monokromatikus rugalmas hullám két különböző rugalmas közeg határán bekövetkező
törését és visszaverődését. Figyelembe kell venni, hogy a hullám jellege törés, illetve visszaverődés során
általában megváltozik. Még ha a határfelületre tisztán longitudinális vagy tisztán transzverzális hullám esik is,
az eredményül adódó hullám longitudinális és transzverzális részt egyaránt tartalmaz. A hullám jellege (mint ez
szimmetriamegfontolásokból kitűnik) csak akkor nem változik, ha a hullám a két közeget elválasztó felületre
merőlegesen esik, illetve transzverzális hullám tetszőleges szögű beesésekor, amennyiben a rezgés a határsíkkal
párhuzamos.
A visszavert és a megtört hullám iránya közvetlenül meghatározható a frekvenciából, valamint a
hullámvektornak a két közeget elválasztó felület érintő síkjába eső komponense állandóságából. 3 Legyen a
beesési,
a visszaverődési (vagy törési) szög, és pedig a vizsgált két hullám sebessége. Ekkor

3.16. egyenlet - (22,16)

Legyen például a beeső hullám transzverzális. Ekkor
közegben. A visszavert transzverzális hullámra is fennáll, hogy

a transzverzális hullám sebessége az első
, ezért a ( (22,16)) képlet szerint:

azaz a beesési és a visszaverődési szög megegyezik. A visszavert longitudinális hullám sebessége

A transzverzális megtört hullámra

, így

, és transzverzális beeső hullám esetén

Teljesen hasonló módon a megtört longitudinális hullámra

1.1. Feladatok
1. Longitudinális monokromatikus hullám vákuumból rugalmas közeg felületére esik. Határozzuk meg a
visszaverődési együtthatót.4

Lásd a Hidrodinamika 65. §-át. Az ott előadott érvek itt is maradéktalanul alkalmazhatók.
Hanghullámok szilárd test és folyadék határán való visszaverődését L. M. Brehovszkih tárgyalja „Hullámok terjedése réteges közegekben”
c. orosz nyelvű munkájában (Akadémiai Kiadó, Moszkva, 1957, 4. §).
3
4
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20. ábra.
Megoldás. A visszaverődésnél általában longitudinális és transzverzális hullám egyaránt fellép.
Szimmetriamegfontolásokból kitűnik, hogy a visszavert transzverzális hullám elmozdulásvektora teljes
egészében a beesési síkban fekszik. (A fig20. ábra ,
, és
vektorai rendre a beeső, a longitudinális és a
transzverzális visszavert hullám terjedési irányába mutató egységvektorok,
,
, és
pedig a megfelelő
elmozdulásvektorok.) A testben fellépő teljes elmozdulást a következő összeg adja (a közös
tényezőt a
rövidség kedvéért nem írjuk ki):

(Itt

a beesés síkjára merőleges egységvektor.) A hullámvektorok abszolút értékei:
,
beesési szög a
és a
visszaverődési szögekkel a következő kapcsolatban áll:

.A
,

. A deformációtenzor komponensei a test határán:

(a közös exponenciális szorzót ismét elhagytuk).
A feszültségtenzor komponenseit az általános ( (5,11)) képlet szerint számíthatjuk, amelyet a kényelem kedvéért
itt a következő alakban idézünk:

A közeg szabad felületén érvényes határfeltételek:
, amiből
vezet, melyből
és
kifejezhető
függvényeként. A számítások eredménye:

113
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

; ez két egyenletre

III. FEJEZET RUGALMAS
HULLÁMOK

-nál
,
, azaz a hullám teljes egészében longitudinális hullámként verődik vissza. A
longitudinális visszavert hullám energiaáram-vektorának a közeg felületére merőleges komponensét a beeső
hullámhoz tartozó hasonló mennyiséggel osztva:

A megfelelő arány a Visszavert transzverzális hullámra:

Magától értetődően:

.

2. Oldjuk meg az előbbi feladatot, ha a beeső hulláin transzverzális (és rezgésének iránya a beesési síkban
fekszik).5
Megoldás. A hullám longitudinális és transzverzális hullámok formájában verődik vissza, továbbá
. A teljes elmozdulásvektor:

,

A visszavert hullámok amplitúdója:

3. Határozzuk meg az

sugarú rugalmas gömb sajátrezgéseit.

Megoldás. Helyezzük gömbi polárkoordináta-rendszerünk kezdőpontját a gömb középpontjába. Sugárirányú
rezgések esetén
sugárirányú, csak -től (és -től) függ. Ennek megfelelően
. Definiáljuk az
„elmozduláspotenciált”, -t az
hullámegyenlet, vagy időben periodikus (

egyenlőséggel. A
) rezgés esetén:

-re felírt

mozgásegyenlet

3.17. egyenlet - (22,17)

Ennek az egyenletnek a gömb belsejében (az origót is beleértve) mindenütt véges megoldása:

(az időtől függő szorzót nem írjuk ki). A sugárirányú feszültségek így írhatók:

vagy az ( (22.3.1)) egyenlet felhasználásával:

3.18. egyenlet - (22,18)
5

Ha a rezgés a beesési síkra merőleges, a hullám teljes egészében azonos formában verődik vissza, azaz
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A határfeltétel:

, és ez az alábbi egyenlethez vezet:

3.19. egyenlet - (22,19)

Ennek az egyenletnek a gyökei meghatározzák a sajátrezgések

frekvenciáit.

4. Határozzuk meg a gömb alakú üreg sajátrezgéseit egy olyan végtelen kiterjedésű rugalmas közegben,
amelyben
(M. A. Iszakovics, 1949).
Megoldás. A végtelen közegben levő üres gömb rezgései longitudinális hanghullámokat bocsátanak ki, ami
energiaveszteséghez és a rezgés csillapodásához vezet. A
(azaz
) esetben ez a kisugárzás
jelentéktelen, így feladatunk a kiscsillapodású sajátrezgések frekvenciáinak meghatározása.
Keressük ( (22.3.1)) megoldását kifutó gömbhullám alakjában:

( (22.3.2)) segítségével a

egyenletet nyerjük. Innen a

határfeltételből a

esetben

valós része a rezgés sajátfrekvenciáját adja, képzetes része pedig a csillapodási együtthatót;
összenyomhatatlan közegben (
) csillapodás nem lép fel. E rezgések fellépte a
-val jellemzett
közegek speciális tulajdonsága. Figyeljük meg, hogy ilyen rezgésekre
, azaz a nekik megfelelő
hullámhossz
-hez képest nagy. (Érdekes ezzel összehasonlítani egy rugalmas gömb rezgéseit, amelyben
esetén az első sajátfrekvenciát ( (22.3.3)) szerint
-ből határozhatjuk meg.)

2. 23.§. Rugalmas hullámok kristályokban
A rugalmas hullámok anizotrop közegekben, azaz kristályokban végbemenő terjedése jóval bonyolultabb
törvényszerűségeket követ, mint az izotrop közegekben megfigyelt hullámterjedés. Ilyen hullámok vizsgálata
céljából vissza kell térnünk a

általános egyenletekhez, és használnunk kell a

és

Az előző szakasz elején mondottak értelmében
jelenti.

kapcsolatára nyert ( (10,3)) összefüggést:

mindenütt a rugalmassági modulusok adiabatikus értékét

-t a mozgásegyenletbe helyettesítve kapjuk, hogy
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Ha a
tenzor és
indexeiben szimmetrikus, ezért a második tagban az összegzőindexeket felcserélve,
azt találjuk, hogy a két tag azonosan egyenlő. A mozgásegyenletet tehát a következő alakban írhatjuk:

3.20. egyenlet - (23,1)

Tekintsünk egy kristályban terjedő monokromatikus rugalmas hullámot. Az egyenletek megoldását az

alakban keressük (
-k állandók), a
hullámvektor és az
rezgésszám hányadosát pedig úgy kell
meghatároznunk, hogy a felírt függvény valóban kielégítse a ( (23,1)) egyenletet.
differenciálása az idő
szerint
szorzót ad, az
szerinti deriválás pedig
-t. A helyettesítés után ( (23,1)) átmegy a

alakba. Használjuk ebben az egyenlőségben az

azonosságot, ekkor

3.21. egyenlet - (23,2)

Ez három (az
,
,
ismeretlenekben elsőrendű) homogén egyenletből álló egyenletrendszer. Mint
ismeretes, ennek van a triviálistól különböző megoldása, ha az
együtthatóiból álló determináns eltűnik. Ez
azt jelenti, hogy a

3.22. egyenlet - (23,3)

feltételeknek kell teljesülniük, ami
-ben harmadfokú egyenletre vezet. Az egyenletnek három, általában
egymástól különböző gyöke van. Adott hullámvektorhoz e gyökök mindegyike meghatároz egy frekvenciát. 6
Ezeket ( (23,2))-be egyenként visszahelyettesítve, megkapjuk az elmozdulásvektor
komponenseit
(természetesen az egyenletek homogenitása miatt csak az
komponensek viszonyát kapjuk meg, abszolút
értéküket nem, ezért a kapott számhármast mindig megszorozhatjuk egy állandóval).
A hullám terjedési sebessége (a csoportsebesség) a frekvenciának a hullámvektor szerint képzett
differenciálhányadosa. Izotrop testben a frekvencia abszolút értékével arányos, ezért az
sebesség
iránya megegyezik irányával. Kristályokban terjedő rugalmas hullámok esetén ilyen összefüggés nem áll
fenn, így azok terjedési iránya különbözik a hullámvektor irányától.
A

egyenletből látható, hogy

mennyiségekként az

a

vektor

komponenseinek homogén lineáris függvénye. (Ha ismeretlen

hányadost vezetjük be, az egyenlet együtthatói

-tól függetlenek.) Ennek

következtében a
csoportsebesség a -knek nulladrendű homogén függvénye. Tehát a hullám sebessége a
terjedési iránytól függ, de független a frekvenciától.
Minthogy és között három különböző összefüggés áll fenn, a kristályban minden irányban általában három
különböző sebességgel terjedhetnek rugalmas hullámok. Csak néhány kitüntetett irány mentén következhet be e
három sebesség egybeesése.

6

Izotrop test esetén a ( (23,3)) egyenlet a már ismert eredményre vezetne: egy
megoldás.
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Izotrop közegben a két különböző sebességgel terjedő hullám tisztán longitudinális vagy tisztán transzverzális.
Ezzel ellentétben kristályban minden terjedési sebesség olyan hullámnak felel meg, amelynek
elmozdulásvektora egyaránt rendelkezik a terjedési irányába eső és az arra merőleges komponenssel.
Végül még a következő körülményre hívjuk fel a figyelmet: a kristályban minden adott hullámvektor mellett
három hullám létezik (különböző frekvenciákkal és terjedési sebességekkel). Könnyű belátni, hogy e három
hullám
elmozdulásvektorai kölcsönösen merőlegesek egymásra. Valóban: adott
mellett ( (23,3)) úgy
tekinthető, mint egy ( és
indexekben) szimmetrikus másodrendű
tenzor
főértékeit
meghatározó egyenlet.7 A ( (23,2)) egyenlet meghatározza e tenzor főirányait, amelyek, mint ismeretes,
merőlegesek egymásra.

2.1. Feladat
Határozzuk meg hexagonális szimmetriájú kristályban terjedő rugalmas hullám frekvenciáját hullámvektorának
függvényében.
Megoldás. A
tenzornak az
koordináta-rendszerben nullától különböző elemei a tenzor
„koordináta-rendszerben” (l. S.10. §) vett elemével a következőképpen függnek össze:

,

,

ahol az alábbi jelöléseket alkalmaztuk:

A tengelyt a -od rendű szimmetriatengely irányába fektettük, az ,
tengelyek iránya tetszőlegesen
választható. Válasszuk az
síkot úgy, hogy a vektort tartalmazza. Ekkor

ahol

a

vektornak a

különböző

tengellyel bezárt szöge. Beírva ezt a ( (23,3)) egyenletbe, és azt megoldva, három

függvényt kapunk:

3. 24.§. Felületi hullámok
Rugalmas hullámok speciális fajtáját képezik a test felületének közelében terjedő, a test belsejébe be nem hatoló
hullámok (Rayleigh-hullámok).
Írjuk a ( (22,11)) és ( (22,12)) egyenleteket a következő alakba:

3.23. egyenlet - (24,1)

7

A

tenzor szimmetriatulajdonságai miatt írhatjuk, hogy
-től a és indexek felcserélésével kapható, tehát a

. Ez utóbbi kifejezés
tenzor szimmetrikus, amint állítottuk.
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(itt
az
vagy
vektorok valamelyik komponense, a megfelelő vagy
sebesség), és keressük a
felületi hullámoknak megfelelő megoldásait. Feltételezzük, hogy a rugalmas test felülete végtelen sík. Ezt a
síkot választjuk koordináta-rendszerünk
síkjául, a közeg a
térrészt foglalja el.
Tekintsünk egy, az
tengely irányában terjedő, monokromatikus felületi hullámot. Ennek megfelelően
ilyen alakban keressük:

Ezt a kifejezést ( (24,1))-be helyettesítve, az

Ha

, az egyenlet periodikus

-t

függvényre az alábbi egyenlet adódik:

függvényre vezet, azaz közönséges síkhullámot kapunk, amely a

test belsejében nem tűnik el. Ezért fel kell tennünk, hogy
megoldást kapjuk:

. Ez esetben

-re a következő

A kitevőben negatív előjelnek megfelelő megoldás a test belsejében (azaz
-nál) a deformáció
exponenciális növekedéséhez vezetne. Ilyen megoldás nyilvánvalóan értelmetlen, a kitevőben tehát a pozitív
előjelet kell választanunk.
Így a mozgásegyenletek megoldása a következő:

3.24. egyenlet - (24,2)

ahol

3.25. egyenlet - (24,3)

Ez a megoldás a test belsejében gyorsan (exponenciálisan) csillapodó rezgéseknek felel meg, azaz csak a felület
mentén terjednek hullámok. A mennyiség a csillapodás mértékét szabja meg.
A hullám tényleges
elmozdulásvektora az
és
vektorok összegeként adódik. E komponensek
mindegyike kielégíti a ( (24,1)) egyenletet a sebesség megfelelő (
, ha
, és
, ha
) értéke mellett. Végtelen közegben terjedő térfogati hullámok esetén ez a két rész egymástól függetlenül terjedő
hullámnak felel meg. Felületi hullámok két független részre való felbontása (a határfeltételek miatt) nem
lehetséges. Az
elmozdulásvektort az
és
vektorok lineáris kombinációjaként kell előállítani. E két
utóbbi vektorról megjegyezzük, hogy most egyáltalán nem rendelkeznek azzal a szemléletes tulajdonsággal,
hogy a hullám terjedési irányával párhuzamosak, illetve arra merőlegesek lennének.
Az
és
vektorok tényleges elmozdulást adó lineáris kombinációja abból a feltételből határozható meg,
hogy a felületen -nak fel kell vennie a határfeltételek által előírt értéket. Innen meghatározható a
hullámvektor és az frekvencia összefüggése, ezzel együtt a hullámok terjedési sebessége. A szabad felületen
a
feltételnek kell teljesülnie. Az normál egységvektor a tengely irányába mutat, tehát

amiből
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3.26. egyenlet - (24,4)

Minthogy

-tól semmi sem függ, a második feltétel szerint:

Innen ( (24,2)) figyelembevételével adódik, hogy

3.27. egyenlet - (24,5)

Egy felületi hullám
merőleges síkban.
A hullám

deformációvektora tehát benne van a hullámterjedés irányát tartalmazóés a felületre

„transzverzális” része kielégíti a ( (22,8)) egyenletet, amely szerint

Az
és
mennyiségek függését -től és
képletből nyerhető
behelyettesítésével:

-től az

szorzó szabja meg, ahol

Eszerint a felírt feltétel az

egyenlőségre vezet, vagy másképpen

Írhatjuk tehát, hogy

3.28. egyenlet - (24,6)

ahol

valamilyen állandó.

Az

„longitudinális” rész a ( (22,9)) feltételnek tesz eleget,

, vagyis

, vagy

ahonnan

Ezzel

3.29. egyenlet - (24,7)
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ahol

egy újabb állandó.

Most kihasználjuk a ( (24,4)) alatti első és harmadik feltételt is.
-t az
vektorkomponensek deriváltjaként
kifejezve, és bevezetve a , ill.
sebességeket, ezek a feltételek a következő alakot öltik:

3.30. egyenlet - (24,8)

Ide behelyettesítjük, hogy

Eredményül ( (24,8)) első feltételéből az

3.31. egyenlet - (24,9)

egyenlet adódik, a második pedig az alábbi összefüggésre vezet:

Ezt az egyenletet

-nel osztva, és a

helyettesítéssel az alábbi egyenlőséget kapjuk:

3.32. egyenlet - (24,10)

A két homogén egyenlet összeférhetőségének feltétele:

Négyzetre emelve, és

értékeit beírva:

valamint

3.33. egyenlet - (24,11)

Ebből az egyenletből megkapjuk

és

kapcsolatát. Célszerű az

3.34. egyenlet - (24,12)

helyettesítés. Ekkor

kiesik. A zárójelek felbontása után a

mennyiségre a

3.35. egyenlet - (24,13)
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egyenletet kapjuk. Ebből látható, hogy a szám csak a
hányadostól függ. Ez utóbbi tört az adott anyag
minőségére jellemzőállandó, mely a Poisson-szám segítségével így adható meg:

A
mennyiségnek magától értetődően valós, pozitív számnak kell lennie, továbbá
(hogy
,
valósak legyenek). A ( (24,13)) egyenletnek csak egy olyan gyöke van, amely a fenti feltételeket kielégíti, ezért
egy adott

számhoz

-nek egy meghatározott értéke tartozik.

A frekvencia tehát a felületi hullámok – akárcsak a térfogati rezgések – esetén a hullámvektor abszolút értékével
arányos. Az arányossági tényező a hullámok terjedési sebessége:

3.36. egyenlet - (24,14)

Ezzel meghatároztuk a felületi hullámok terjedési sebességét a longitudinálisés transzverzális térfogati hullámok
és
terjedési sebességeinek függvényeként. A hullám transzverzális és longitudinális amplitúdóinak
hányadosát a mennyiség segítségével fejezhetjük ki:

3.37. egyenlet - (24,15)

A hányados különböző anyagok esetén
és között változik, ami megfelel a
fentieknek megfelelően
-től
-ig változik. A fig21. ábrán megadtuk -t

21. ábra.
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3.1. Feladat
Síkfelületű rugalmas féltér ( közeg) felületén
vastagságú réteg ( közeg) fekszik. Határozzuk meg az
közegben terjedő transzverzális hullámok frekvencia-hullámvektor összefüggését, ha a rezgések iránya a réteg
határaival párhuzamos.
Megoldás. Válasszuk az
közeg pedig a

A

és

közeg határát

síknak, a

,

közeg foglalja el a

félteret, az

sávot. A réteg belsejében

közegben a behatolási mélységgel csillapodó hullámot vesszük:

Az

függvény a következő egyenletnek tesz eleget:

(A későbbiekben látni fogjuk, hogy

A réteg

.) Ebből

szabad felületén fennáll

, azaz

(
és
a két közeg Lamé-állandója). Ezekből a feltételekből
kapunk, amelyek összeférhetőségének feltételéből:

Ez az egyenlet implicit formában szolgáltatja a keresett

sík mentén teljesülő feltétel:

.A

-ra,

-re és

-re három egyenletet

függvényt; megoldást csak valós

és

mellett kapunk, és mindig teljesül a
egyenlőtlenség. Ebből látható, hogy a vizsgált hullámok
terjedése csak a
feltétel teljesülése mellett lehetséges.

4. 25.§. Rudak és lemezek rezgései
A vékony rudakban és lemezekben terjedő rezgések lényegesen különböznek a végtelen közegben minden
irányban szétterjedő hullámoktól. Ez a kijelentés a rúd vagy lemez vastagságánál jóval nagyobb
hullámhosszúságú hullámokra vonatkozik. A másik határesetben, amikor a hullámhossz kicsi az anyag
vastagságához képest, a lemez vagy rúd általában végtelen kiterjedésű közegnek tekinthető, és az előző §-ban
kapott eredmények átvehetők.
Azokat a hullámokat, amelyeknek kitérése párhuzamos a rúd tengelyével, illetve amelyek benne vannak a lemez
síkjában, meg kell különböztetnünk a merőleges rezgéseket jelentő hullámoktól. Először a rudak longitudinális
rezgéseivel foglalkozunk.
A rúd (keresztmetszete mentén homogén) longitudinális deformációja egyszerű megnyúlásnak vagy
összenyorrásnak felel meg, ha az oldalfelületére nem hatnak külső erők. A longitudinális hullámok tehát a rúd
hossza mentén terjedő megnyúlások és összenyomások. Egyszerű megnyúlás esetén a feszültségtenzor
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eleme különbözik csak a nullától. (A tengelyt a rúd hossziránya mentén vettük fel.) Ez a deformációtenzorral
(l. az S.5. §-t) az alábbi összefüggésben áll:

Ezt a

általános mozgásegyenletbe helyettesítve:

3.38. egyenlet - (25,1)

Ez a rudak longitudinális rezgéseit leíró egyenlet. Ismét közönséges hullámegyenlettel van dolgunk. A
longitudinális hullámok rúdban való terjedésének sebessége:

3.39. egyenlet - (25,2)

Vessük össze ezt ( (22,4)) kifejezésével; látható, hogy a longitudinális hullámok végtelen közegben nagyobb
sebességgel terjednek.
Áttérünk a longitudinális hullámok lemezben való terjedésének tanulmányozására. Az ilyen rezgéseket leíró
mozgásegyenletet közvetlenül kaphatjuk, ha a ( (13,4)) egyensúlyi egyenletben
és
helyébe rendre a
és

kifejezéseket írjuk:

3.40. egyenlet - (25,3)

Tekintsünk az tengely irányában terjedő„sík” hullámot, ez csak -től (és -től) függő deformációknak felel
meg. Ilyenkor a ( (25,3)) egyenletek jelentősen leegyszerűsödnek, és a következő alakot öltik:

3.41. egyenlet - (25,4)

Megint közönséges hullámegyenleteket kaptunk. Az
és
mennyiségek együtthatói különbözőek. A
terjedés irányába eső elmozdulásoknak megfelelő
hullám sebessége:

3.42. egyenlet - (25,5)
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A terjedési irányra merőleges rezgésként terjedő
transzverzális hullám
sebességével.

hullám sebessége megegyezik a végtelen közegben terjedő

Látható, hogy a rudakban és lemezekben terjedő longitudinális hullámok ugyanolyan jellegűek, mint a végtelen
közegben keltett hullámok, eltérés csupán a (továbbra is frekvenciafüggetlen) terjedési sebességekben
mutatkozik. Egészen más eredményre jutunk a rudakban és lemezekben terjedő hajlítási hullámok
tanulmányozása során. Ezek a hullámok a rúd tengelyére, illetve a lemez síkjára merőleges rezgéseknek felelnek
meg, azaz meghajlással járnak.
A lemez szabad rezgéseinek egyenletét a ( (12,5)) egyenlet alapján könnyen felírhatjuk. E célból a ( (12,5))-ben
szereplő
mennyiséget a
kell helyettesíteni:

gyorsulásnak és a lemez egységnyi felületére eső

tömegének szorzatával

3.43. egyenlet - (25,6)

(itt

a kétdimenziós Laplace-operátor).

Vizsgáljunk egy monokromatikus rugalmas hullámot, ennek megfelelően keressük ( (25,6)) megoldását a

3.44. egyenlet - (25,7)

alakban (a
hullámvektornak most természetesen csak két komponense van:
(25,6))-ba helyettesítve, az alábbi egyenletre jutunk:

és

. Ezt a kifejezést (

Innen a frekvencia és a hullámszám összefüggése:

3.45. egyenlet - (25,8)

A frekvencia tehát a hullámvektor abszolút értékének négyzetével arányos, míg végtelen közegben terjedő
hullámok esetén az első hatvány szerepel.
A frekvencia és hullámvektor összefüggésének ismeretében a terjedési sebességet az

összefüggésnek megfelelően határozhatjuk meg.

-nek

és

szerint képzett deriváltjai rendre

. Így a hullám terjedési sebessége:

3.46. egyenlet - (25,9)
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Ez a sebesség a hullámvektorral arányos, és nem állandó, mint a végtelen háromdimenziós közegben terjedő
hullámok esetén.8
Hasonló eredményeket kapunk a vékony rudakban terjedő hajlítási hullámok tanulmányozása esetén is.
Feltételezzük, hogy a rúd rezgésének amplitúdója kicsiny. Ezért a mozgásegyenletet úgy kapjuk, hogy ( (20,4))ben a
,
hosszára eső

erőkomponensek helyére az
és
gyorsuláskomponenseknek és a rúd egységnyi
tömegének a szorzatát írjuk ( a keresztmetszet területe). Így

3.47. egyenlet - (25,10)

Az egyenletek megoldását ismét az

alakban keressük. ( (25,10))-be helyettesítve, a frekvencia és hullámszám kapcsolatát az

3.48. egyenlet - (25,11)

összefüggés fejezi ki az

és

tengely mentén végbemenő rezgésekre. A megfelelő terjedési sebességek:

3.49. egyenlet - (25,12)

A rudak rezgéseinek speciális csoportját alkotják a csavarási hullámok. Csavarási rezgéseket végző rúd
mozgásegyenletét úgy kapjuk, hogy a

mennyiséget ( S.18. §) a rúd egységnyi hosszra eső

impulzusnyomatékának időderiváltjával tesszük egyenlővé. Ez utóbbi így írható:

, ahol

az elfordulás

szögsebessége ( a rúd egy adott keresztmetszetének elfordulása),
a keresztmetszetnek a
súlypontjára vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka. (Tiszta csavarási hullámok esetén a rúd minden egyes
keresztmetszete a mozdulatlan tehetetlenségi tengely körül végez forgási rezgéseket.) Figyelembe véve, hogy
, a mozgásegyenlet így alakul:

3.50. egyenlet - (25,13)

Ebből leolvashatjuk, hogy a csavarási hullámok terjedési sebessége a rúd mentén:

3.51. egyenlet - (25,14)

4.1. Feladatok
A hullámszám a hullámhossz segítségével így fejezhető ki:
. Ezért a terjedés sebessége
fizikailag értelmetlen eredmény azért adódik, mert a ( (25,9)) kis hullámhosszak esetén érvényét veszti.
8
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1. Határozzuk meg az egyik végén befogott ( hosszúságú) rúd longitudinális sajátrezgéseinek frekvenciáit, ha
a rúd másik vége szabad.
Megoldás. A rúd befogott végén (
azaz

)

teljesül, a szabad végén

. A ( (25,1)) egyenlet megoldását az
-nél kirótt feltételből

. A

pedig

,

alakban keressük, ahol
, amiből a sajátfrekvenciákra a következő értékeket

kapjuk:

(

természetes szám).

2. Oldjuk meg az előző feladatot mindkét végén befogott és mindkét végén szabad rúd esetén.
Megoldás. Mindkét esetben:

.

3. Határozzuk meg a húr (hosszúsága ) sajátrezgéseit.
Megoldás. A húr mozgásegyenlete:

[lásd a ( (20,17)) egyensúlyi egyenletet]. Határfeltételek:

, ha

vagy . A sajátfrekvenciák:

4. Határozzuk meg mindkét végén befogott ( hosszúságú) rúd transzverzális rezgéseínek sajátfrekvenciáit.
Megoldás. A ( (25,10)) egyenletbe az

próbakifejezést helyettesítve,

-ra az alábbi egyenletet kapjuk:

Ennek az egyenletnek az általános megoldása:

Az
,
,
,
Eredményünk:

állandók az

,

, ha

vagy

határfeltételekből határozhatók meg.

és

A sajátfrekvenciákat az utóbbi egyenlet gyökei határozzák meg. A legkisebb sajátfrekvencia:
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5. Oldjuk meg az előbbi feladatot mindkét végén alátámasztott rúd esetén.
Megoldás. A 4. feladatban mondottak felhasználásával:

A frekvenciákat a

feltételből kapjuk, vagyis

A legkisebb sajátfrekvencia:

6. Oldjuk meg a 4. feladatot az egyik végén befogott, másik végén szabad rúd esetére.
Megoldás. Az elmozdulásra azt kapjuk, hogy

(a befogott végen:

, a szabadon:

), a sajátfrekvenciák meghatározására a

egyenlet adódik. A legkisebb frekvencia:

7. Határozzuk meg (
és
támasztékon nyugszanak.

oldalhosszúságú) téglalap alakú lemez sajátrezgéseit, ha a lemez oldalai

Megoldás. A ( (25,6)) egyenlet a

helyettesítéssel a

alakot ölti. Koordinátatengelyeknek válasszuk a lemez oldalait. A ( (12,11)) határfeltételek ekkor

E feltételeknek eleget tevő megoldás:

(

és

egész számok), a sajátfrekvencia pedig az
127
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. FEJEZET RUGALMAS
HULLÁMOK

egyenlőségből számítható.
8. Határozzuk meg (

és

oldalhosszúságú) téglalap alakú membrán sajátrezgéseit.

Megoldás. A membrán rezgéseit leíró egyenlet:

[l. a ( (14,9)) egyensúlyi egyenleteket]. A membrán szélei rögzítettek, itt
membránra vonatkozó megoldás:

. Ezért a téglalap alakú

ahol a sajátfrekvenciák az

egyenlőségből számíthatók (

,

egész számok).

9. Határozzuk meg csavarási hullámok terjedési sebességét egy olyan rúd mentén, amelynek keresztmetszete
kör, ellipszis, egyenlő oldalú háromszög vagy olyan téglalap, melynek egyik oldala a másiknál jóval kisebb.
Megoldás.

sugarú körkeresztmetszet esetén a tehetetlenségi nyomaték

,

helyébe a S.16. §. 1.

feladatában kapott értéket írva, a sebességre
adódik, amely a
sebességgel egyezik meg. Hasonló módon
(a S.16. § 2–4. feladatainak eredményét használva) ellipszis keresztmetszetű rúd esetén a

sebességet kapjuk, egyenlő oldalú háromszög, illetve hosszú, téglalap alakú lemez esetében rendre a

értékek adódnak. Mindezek a sebességek

értéke alatt maradnak.

10. Végtelen mély, összenyomhatatlan folyadék felületén rugalmas lemez nyugszik. Határozzuk meg a
hullámvektor és a frekvencia kapcsolatát olyan hullám esetén, amely a lemezben és a folyadék felületi rétegében
terjed.
Megoldás.
síknak válasszuk a lemeznek a folyadékkal érintkező felületét; az
tengely mutasson a
hullámok terjedési irányába; a folyadék által elfoglalt térrész legyen a
féltér. Szabad lemez
mozgásegyenlete:

( a lemez anyagsűrűsége). Ha a lemez egyik oldala folyadékkal érintkezik, ehhez az egyenlethez hozzá kell
adni a folyadék által a lemez
-ére kifejtett erőt, azaz a folyadék nyomását. Hullámmozgás esetén a
nyomás a
sebességpotenciál segítségével a
elhanyagoljuk). Így a

alakban fejezhető ki (a nehézségi teret
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3.52. egyenlet - (25,15)

egyenletet kapjuk. Továbbmenve, a lemezzel közös felületen, a folyadéksebesség normális komponensének meg
kell egyeznie a lemez pontjainak megfelelő sebességkomponensével, amiből a

3.53. egyenlet - (25,16)

feltétel adódik. A

potenciál a folyadék belsejében mindenütt eleget tesz a

3.54. egyenlet - (25,17)

egyenletnek. Keressük -t haladó hullámok formájában:
egyenlet megoldását a folyadék mélységével lecsengő

; ennek megfelelően a ( (25.10.3))
amplitúdójú hullámok formájában írjuk:

. E kifejezéseknek az ( (25.10.1))és ( (25.10.2)) egyenletbe való helyettesítése
-ra két egyenletet ad. Ezekösszeférhetőségének feltételéből:

-ra és

5. 26.§. Anharmonikus rezgések
A rugalmas rezgések előbb tárgyalt elmélete közelítő, akárcsak a rugalmasságtan egész elmélete: mindenütt
feltételeztük a Hooke-törvény érvényességét. Emlékeztetünk, hogy e törvény a rugalmas energiának a
deformációtenzor szerint végzett sorfejtésén és a másodiknál magasabb rendű tagok elhanyagolásán alapul.
Ennek megfelelően a feszültségtenzor komponensei a deformációtenzor elemeinek lineáris függvényei, a
mozgásegyenlet pedig lineáris.
Rugalmas hullámok legjellegzetesebb sajátsága ebben a közelítésben, hogy egyszerű szuperpozíció formájában,
azaz különálló monokromatikus hullámok összegeként állíthatók elő. A monokromatikus hullámok mindegyike
a többitől függetlenül terjed, sőt egyedül is létezhet anélkül, hogy rajta kívül más mozgások megjelennének. Azt
mondhatjuk, hogy az ugyanabban a közegben egyidejűleg terjedő monokromatikus hullámok nem zavarják
egymást, nincs köztük „kölcsönhatás”.
Mindezen tulajdonságok eltűnnek, ha pontosabb közelítésre térünk át. A magasabb rendű közelítésből adódó
járulékok kicsinyek ugyan, néhány jelenség esetén azonban igen fontos szerepet játszhatnak. A magasabb rendű
járulékok hatását anharmonicitásnak nevezzük, minthogy a megfelelő mozgásegyenlet nemlineáris, és többé
nincs egyszerű periodikus (harmonikus) megoldása.
Az alábbiakban harmadrendű anharmonikus jelenségeket vizsgálunk, amelyek akkor lépnek fel, ha a rugalmas
energia sorfejtésében harmadrendű tagokat is megtartunk. A megfelelő egyenletek felírása általános alakban
kissé nehézkes lenne. A fellépő jelenségek lényegét azonban megvilágíthatjuk az alábbi megfontolásokkal. A
rugalmas energia sorában szereplő köbös tagok a feszültségtenzor kifejezésében, így a mozgásegyenletben is
négyzetes tagokat adnak. Rendezzük úgy ezt az egyenletet, hogy minden lineáris tag az egyenlet bal oldalán,
minden kvadratikus a jobb oldalán legyen. Az egyenletet iterációval oldjuk meg. Első közelítésben a négyzetes
tagokat – az egész jobb oldalt – elhanyagoljuk. Ekkor csak a közönséges lineáris egyenletünk marad, melynek
megoldását közönséges
alakú monokromatikus haladó hullámok szerinti sorral állíthatjuk
elő. A kitevőben szereplő
és között meghatározott összefüggés áll fenn. A következő, második közelítés
vizsgálatára rátérve,
alakban keressük a megoldást. Természetesen az egyenlet jobb oldalán (a
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kvadratikus tagokban) csak az
-t tartalmazó tagokat kell megtartani. Minthogy a definíció szerint
kielégíti
a jobb oldal elhanyagolásával nyert lineáris differenciálegyenletet, az egyenlőségjel bal oldalán az
-t
tartalmazó tagok kiesnek. Eredményül az
vektor komponenseire inhomogén lineáris egyenletrendszert
kapunk, melynek jobb oldalán a koordináták és az idő adott függvényei állnak. E függvények
-nak a kiinduló
egyenlet jobb oldalába való helyettesítésével adódnak, és az
vagy
alakú tényezőt tartalmazó tagok összegeként állíthatók elő, ahol
,
és
,
két
első közelítésbeli monokromatikus hullám frekvenciája és hullámvektora.
Mint ismeretes, ilyen típusú lineáris egyenlet partikuláris megoldása – megfelelő együtthatókkal ellátott –
ugyanolyan exponenciális tényezőt tartalmazó tagok összegeként állítható elő, amilyet az egyenlet (jobb oldalon
álló) szabad tagja is tartalmaz. E tagok mindegyike
frekvenciával és
hullámvektorral
jellemzett haladó hullámnak felel meg. (Az eredeti hullámok frekvenciája összegének és különbségének
megfelelő frekvenciákat kombinációs frekvenciának nevezzük.)
A harmadrendű tagokkal kapcsolatos anharmonicitás tehát arra vezet, hogy az
,
, …frekvenciájú és
,
, …hullámvektorú közönséges monokromatikus hullámok mellett kis intenzitással megjelennek az
kombinációs frekvenciáknak és a
hullámvektoroknak megfelelő „hullámok” is. A „hullám” szót itt
idézőjelbe tesszük, jelezve, hogy ezek a rezgések kiegészítő járulékként lépnek fel (néhány speciális esettől
eltekintve, l. alább), önmagukban nem létezhetnek.
és
között általában nem teljesül a
frekvencia és hullámvektor közötti monokromatikus hullámok esetén szokásos összefüggés.
Nyilvánvaló azonban, hogy választhatunk olyan speciális
,
és
,
értékeket, amelyek esetén
és
(a következőkben egyértelműség kedvéért az összegekről beszélünk, a különbségekről
nem) eleget tesz azoknak a feltételeknek, amelyek monokromatikus hullámok esetén az adott közegben
fennállnak. Az
és a
jelölést bevezetve, mondhatjuk, hogy ezekben az esetekben
matematikai szempontból
,
a (jobb oldal elhagyásával kapott) homogén differenciálegyenletet első
közelítésben kielégítő hullámnak felel meg. Ha a második közelítést adó mozgásegyenlet jobb oldalán
-nek megfelelő tagok állnak a fent adott
-mal és
-mal, akkor ezen egyenletek partikuláris
megoldása ismeretes módon ugyanilyen típusú hullám lesz, amelynek amplitúdója időben minden határon túl
növekszik.
Két,
,
és
,
monokromatikus síkhullám összetevése, amelyek összege a fenti feltételnek eleget tesz,
az anharmonicitás miatt rezonanciajelenséghez vezet: egy új
,
monokromatikus síkhullám lép fel,
amelynek amplitúdója az időben növekszik, végül az eredeti feltevésünkkel ellentétben naggyá válik. Ha az
,
és
,
hullámok összetevése az
,
hullám megjelenéséhez vezet, akkor az
,
és
,
hullámok összetevésekor nyilván az
,
, hullám jelenik meg, az
,
és
,
hullámok összetevésekor viszont az
,
hullám lép fel.
Izotrop test esetében
és
kapcsolata egyszerűen
vagy
(a
egyenlőtlenség
teljesülése mellett). Könnyen megállapítható, milyen esetekben teljesül az előbb felírt összefüggések
valamelyike a három
,
;
,
és
,
hullámok mindegyikére. Ha
és
iránya nem esik egybe, akkor
, ezért világos, hogy ilyen
és
mellett rezonancia csak a
következő két esetben lehetséges: 1. az
,
és
,
hullámok transzverzálisak,
,
longitudinális; 2.
az
,
vagy az
,
hullám longitudinális, a másik transzverzális, az
,
hullám pedig
longitudinális. Ha a
és
vektorok egyirányúak, rezonancia akkor lehetséges, ha mindhárom hullám
longitudinális, vagy mindhárom transzverzális.
Anharmonikus jelenségek nemcsak néhány monokromatikus hullám összetevésekor jelentkeznek, hanem már
egy
,
hullám jelenlétében is. Ebben az esetben a mozgásegyenlet jobb oldalán
-vel arányos
tagok állnak. Ha azonban
,
eleget tesz a szokott követelményeknek, akkor azoknak (az egyenlet első
rendjének homogenitása miatt)
,
is eleget tesz. Ezért az anharmonicitás fellépte miatt minden egyes
,
hullám mellett megjelenik a
,
kétszeres frekvenciával és hullámvektorral jellemzett hullám is,
melynek amplitúdója az időben növekszik.
Végül röviden megbeszéljük, hogyan írható fel a mozgásegyenlet az anharmonikus tagok figyelembevételével.
A deformációtenzor meghatározásához most az ( (1,3)) képletet

130
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. FEJEZET RUGALMAS
HULLÁMOK

3.55. egyenlet - (26,1)

elhanyagolásmentes alakjában kell használni, megtartva az
-ben négyzetes tagokat. Továbbá, az
energiasűrűség9általános kifejezésének adott szimmetriájú test esetén a deformációtenzor
elemeiből,
valamint a test anyagára jellemző néhány állandó tenzorból felépített skalárnak kell lennie, amely
hatványait a kívánt közelítésnek megfelelően tartalmazza. Ezután az
-ra vonatkozó( (26,1)) kifejezést
behelyettesítve
túl magas hatványait elhagyva, az
pontossággal kapjuk.

energiát a

deriváltak függvényeként a kívánt

A mozgásegyenlet levezetése előtt az alábbi megjegyzést kell tennünk. A

variáció a

vagy a

3.56. egyenlet - (26,2)

jelölést bevezetve, a

alakban írható. A
mennyiségek együtthatói a test egységnyi térfogatára vonatkozó erőkomponensek. Ezek
az eddigiekben használt alakúak, ezért a mozgásegyenlet is a korábbiaknak megfelelően:

3.57. egyenlet - (26,3)

ahol
a deformálatlan test sűrűsége, a
tenzor komponensei pedig ( (26,2))-nek megfelelően a kívánt
pontossággal felírt -ből határozhatók meg. A
tenzor most nem szimmetrikus.10

5.1. Feladat
Írjuk fel izotrop test rugalmas energiáját harmadik közelítésben.
Megoldás. Másodrendű szimmetrikus tenzor komponenseiből két

-ban másodrendű (

és

) és három

harmadrendű (
,
,
) skalár készíthető. Ezért az
-t harmadrendig bezárólag tartalmazó
skalár legáltalánosabb alakja megfelelő skalár együtthatókkal szorozva (izotrop test!), a követkeZő:

9
10

Itt az belső energiát használjuk az
Hangsúlyoznunk kell, hogy itt

szabadenergia helyett, hiszen a rezgések adiabatikusak.
már nem az impulzusáram sűrűsége (feszültségtenzor). A korábban kifejtett elméletben a fenti

értelmezést a
erőnek a test térfogatára való integrálásával kaptuk. Az eljárás közben a test pontjainak deformáció előtti és utáni
koordinátáit nem különböztettük meg. A következő közelítésben azonban ez már nem engedhető meg: az integrációs tartományt határoló
felület nem egyezik meg a vizsgált tartomány deformáció utáni valódi határával. A S.2. §-ban megmutattuk, hogy a
tenzor
szimmetrikus volta az impulzusmomentum megmaradásának következménye. Ez az eredmény is érvényét veszti, mivel az
impulzusmomentum sűrűsége nem

, hanem

.
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és
együtthatóit a
kompressziómodulus és a Lamé-állandó segítségével fejeztük ki; , , és
három új anyagi állandó.) Ide
( (26,1)) alatti alakját behelyettesítve, a harmadrendű tagokat megtartva, a
rugalmas energiát a következő alakban kapjuk:
(
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4. fejezet - IV. FEJEZET
DISZLOKÁCIÓK1
1. 27.§. Rugalmas deformációk diszlokációk jelenléte
esetén
Kristály rugalmas deformációja egyrészt külső erők hatásának, másrészt belső szerkezeti hibák felléptének
következménye lehet. A kristály mechanikai tulajdonságainak szempontjából lényeges szerkezeti hibák alapvető
formája a diszlokáció. A diszlokációk tulajdonságainak atomos, mikroszkopikus vizsgálata természetesen nem
képezheti e könyv tárgyát, itt csak a jelenség néhány, a rugalmasságtan körébe tartozó makroszkopikus
megnyilvánulásával foglalkozunk. Az összefüggések fizikai tartalmának jobb megértése végett előzetesen két
egyszerű példán bemutatjuk, mit jelent a diszlokációs hibák megjelenése a kristályszerkezet szempontjából.

22. ábra.
Képzeljük el, hogy a kristályrácsba (melynek metszetét a fig22. ábra mutatja) egy „fölösleges” kristályos félsík
épül be (mely a rajzon az
sík felső részével esik egybe). E félsík határvonalát (most a rajz síkjára
merőleges
tengelyt) éldiszlokációnak nevezzük. A rács szerkezetének torzulása a diszlokáció közvetlen
közelében jelentős, néhány kristályperiódusnyi távolságban a kristálysíkok már majdnem szabályos módon
illeszkednek. Deformáció mindamellett a diszlokációtól távol is fellép. Ez azonnal kitűnik,ha az
síkban a
rácspontokon keresztülmenő zárt görbe mentén körüljárjuk az origót. Jelöljük -val az egyes rácspontok
elmozdulását az ideális rácsban elfoglalt helyzetükhöz képest. E vektoroknak a zárt görbére vett összege nem
tűnik el, hanem abszolút értékben egy rácsperiódussal egyezik meg, iránya pedig az
tengellyel párhuzamos.
Diszlokációk másik típusát a következőképpen szemléltethetjük. Ejtsünk a kristályon egy félsíknak megfelelő
vágást. A félsík két oldalán a kristály két részét egy rácsperiódussal toljuk el a bevágást határoló egyenessel
(melyet ez esetben csavardiszlokációnak nevezünk) párhuzamosan, egymással ellentétes irányban. Ilyen
diszlokáció fellépte esetén a kristálysíkok csavarfelület alakúvá (fok nélküli csigalépcsőkhöz hasonlóvá) válnak.
A diszlokáció vonalának (a csavarfelület tengelyének) körbejárása esetén a rácspontok elmozdulásvektorainak

1

Ez a fejezet A. M. Koszevics közreműködésével készült.
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összege a tengely irányába mutat, abszolút értéke egy rácsperiódussal lesz egyenlő. (A leírt diszlokációt
sematikusan mutatja a fig23. ábra.)

23. ábra.
A kristálynak mint folytonos közegnek diszlokációs deformációja általános esetben a következő
makroszkopikus tulajdonsággal rendelkezik: a
diszlokációvonalat körülfogó tetszőleges zárt
kontúr
mentén haladva, a rugalmas elmozdulás vektorainak összege egy meghatározott vektor, amely irány és
nagyság szerint az egyik rácsperiódussal egyezik meg; az állandó
vektort az adott diszlokácó Burgersvektorának nevezzük. Matematikailag ez a tulajdonság így fogalmazható meg:

4.1. egyenlet - (27,1)

ahol a görbe körbejárásának iránya a diszlokációvónal
érintővektorának irányából a jobbkézszabály
alkalmazásával határozható meg2 ( fig24. ábra). A diszlokációvonal ez esetben a deformációtér szinguláris
pontjait tartalmazza.

A fent említett két egyszerű esetben, él- és csavardisziokációnál a
vonalak egyenesek, és
, illetve
. Megjegyezzük
továbbá, hogy az éldiszlokációk fig22. ábrán bemutatott ábrázolásban az ellenkező irányú
vektorral jellemzett diszlokációk egymástól
abban különböznek, hogy a „fölösleges” kristály félsík az
sík alatt vagy fölött van (az ilyen diszlokációkat ellenkező előjelűeknek
mondjuk).
2
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24. ábra.
Nyilvánvaló, hogy a
Burgers-vektor a diszlokációvonal mentén állandó. Magától értetődő az is, hogy a
diszlokációvonal nem végződhet a kristály belsejében. Vagy mindkét vége a kristály felületén van, vagy (mint a
természetben ez általában előfordul) zárt hurkot alkot.
A ( (27,1)) összefüggés más szavakkal úgy fejezhető ki, hogy diszlokáció fellépte esetén az elmozdulásvektor
nem egyértékű függvénye a koordinátáknak; a diszlokációt valamilyen kontúr mentén körbejárva, az
elmozdulásvektor adott mennyiséggel növekszik. Természetesen fizikailag semmiféle többértékűség nincs: a
mennyiség a rács pontjainak egy rácsperiódussal való eltolódását jelenti, ez azonban nem változtatja a rács
állapotát.
A továbbiakban célszerű a

4.2. egyenlet - (27,2)

jelölés bevezetése, amivel a ( (27,1)) feltétel az alábbi alakban írható:

4.3. egyenlet - (27,3)

A (nem szimmetrikus)
deformációtenzor:

tenzort disztorziótenzornak szokás nevezni. Szimmetrikus része a jól ismert

4.4. egyenlet - (27,4)

A fent mondottak értelmében a
egyértékű függvényei – az

és

tenzorok (és velük együtt a

függvénnyel ellentétben.
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A ( (27,3)) feltételt differenciális alakban is felírhatjuk. E célból az
felületre vonatkozó integrállá alakítjuk:3

kontúrra vett integrált az

Az állandó
vektort ugyanerre a felületre vonatkozó integrál formájában írjuk fel a kétdimenziós
segítségével:

által határolt

függvény

4.5. egyenlet - (27,5)

ahol a diszlokáció tengelyétől mért kétdimenziós helyvektor a vektorra merőleges síkban. Az
kontúr
tetszőlegesen választható, ezért a felírt integrálok egyenlősége az integrál alatti mennyiségek egyenlőségét
jelenti:

4.6. egyenlet - (27,6)

ami a keresett differenciális alak.4
A diszlokáció körül kialakuló

elmozdulástér általános alakban kifejezhető az adott anizotrop közeg

egyensúlyi egyenletéhez tartozó
Green-tenzor birtokában, azaz ismerve azt a függvényt, amely az
elmozdulásvektor
komponensét határozza meg végtelen közegben, ha arra a koordináta-rendszer
kezdőpontjában, az
tengely mentén egységnyi erő hat (l. a S.8. §-t). Ez könnyen kiszámítható az alábbi
formális eljárás segítségével.
Ahelyett, hogy az egyensúlyi egyenlet nem egyértékű megoldását keresnénk,
-et egyértékű függvénynek
tekintjük, megállapodva abban, hogy
ugrást szenved valamilyen tetszőlegesen választott, a
diszlokációhurok által határolt
felület mentén. Ekkor a formailag ( (27,4)) által meghatározott
deformációtenzornak a „szakadási felületen” jellegű szingularitása van:

4.7. egyenlet - (27,7)

ahol az
mutatja).

felülettől annak

normálisa mentén mért koordináta (

irányítását

-hoz képest a fig24. ábra

Minthogy a diszlokációt környező térrészben a valóságban semmiféle fizikai szingularitás nincs, a
feszültségtenzornak mint mondottuk, mindenütt egyértékű folytonos függvénynek kell lennie. A ( (27,7))
deformációtenzorral formailag összefüggő

feszültségtenzor azonban szintén szinguláris az

felületen. Ahhoz, hogy a szingularitást megszüntessük, az
felület mentén meghatározott
sűrűségeloszlással fiktív térfogati erőt kell bevezetnünk. Ilyen erők fellépte esetén az egyensúlyi egyenlet a
alakot ölti [l. ( (2,7))]. Ebből nyilvánvaló, hogy

3
4

-et a következőképp kell választanunk:

Az átalakítást a Stokes-tétel szerint végeztük,
-et
-lel helyettesítve (
A félreértések elkerülése végett megjegyezzük, hogy magán a diszlokációvonalon (
-nak ( (27,2)) differenciálalakban való előállítása értelmetlen.
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4.8. egyenlet - (27,8)

A többértékű
függvény meghatározásának feladata tehát ekvivalens egy egyértékű, de szakadásos
függvény meghatározásával a ( (27,7))és ( (27,8)) képletekben meghatározott térfogati erők figyelembevétele
mellett. Most felhasználhatjuk az

összefüggést. Ide ( (27,8))-at behelyettesítve, parciálisan integrálunk. Ezután a
triviális, azt kapjuk, hogy

-függvény integrálása már

4.9. egyenlet - (27,9)

Ezzel a kitűzött feladatot megoldottuk.5 A ( (27,9))-ben felírt deformáció a zárt diszlokációhuroktól nagy
távolságban igen egyszerű alakú. Ha feltesszük, hogy a hurok a koordináta-rendszer kezdőpontjának közelében
helyezkedik el, attól (a lineáris méreteihez képest) nagy távolságban:

4.10. egyenlet - (27,10)

ahol

4.11. egyenlet - (27,11)

pedig az antiszimmetrikus egységtenzor. Az axiálvektor komponensei megadják a
hurok területének
vetületét a megfelelő koordinátatengelyre merőleges síkra; a
tenzort fizikai jelentésével összhangban
diszlokációnyomaték tenzornak nevezzük. A
tenzor komponensei az , ,
koordináták homogén
elsőrendű függvényei (l. a p46. oldalon). Ezt felhasználva, ( (27,10))-ből látható, hogy
feszültségtér

. Így a megfelelő

.

Könnyű meghatározni a rugalmas feszültség távolságfüggésének jellegét egyenes diszlokációvonal
környezetében. A
,
,
hengerkoordináták használatával (a
tengelyt a diszlokációvonal mentén
választjuk) a deformáció csak és függvénye. A ( (27,3)) integrál változatlan marad az
síkban fekvő
bármilyen kontúr tetszőleges hasonlósági transzformációja során. Nyilvánvaló, hogy ez csak akkor lehetséges,
ha valamennyi
.6

. Ugyancsak -rel arányos az

deformációtenzor és a feszültségtenzor is:

Anizotrop közeg
tenzorát I. M. Lifsic és L. N. Rozencveig határozták meg a S.8. §-t követő feladatban idézett cikkükben. Ez a tenzor
általában nagyon bonyolult. Egyenes diszlokáció esetén, ami a rugalmasságtan kétdimenziós feladatának felel meg, egyszerűbb közvetlenül
az egyensúlyi egyenletet megoldani.
6
Vegyük észre,hogy egy diszlokációvonal környezetében kialakuló deformációtér és egyenáramok mágneses tere között bizonyos analógia
áll fenn. Az áramot a Burgers-vektornak feleltetjük meg, minthogy az előbbi a vezető, az utóbbi pedig a diszlokációvonal mentén állandó. A
továbbiakban is könnyű lesz hasonló analógiákat felismerni. De függetlenül attól, hogy a két fizikai jelenség egészen más természetű, ezek
az analógiák nem túl mélyek az egymásnak megfelelő mennyiségek különböző tenzorjellege miatt.
5
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Bár az eddigiekben csak diszlokációkról beszéltünk, a kapott összefüggések másfajta szerkezeti hibák által
létrehozott deformációk esetében is alkalmazhatók.
Felléphetnek olyan hibák, amelyekben a szabályos kristályszerkezettől való eltérés valamilyen felület közelébe
eső tartományra terjed ki.7 Makroszkopikus szempontból az ilyen hibát szakadási felületnek tekinthetjük,
melyen az
elmozdulásvektornak ugrása van (a feszültségek pedig az egyensúlyi feltétel értelmében
folytonosak maradnak). Ha az ugrás az egész felület mentén állandó mennyiség, akkor az ilyen szakadás az
általa keltett deformáció tekintetében semmiben sem különbözik egy (a kerülete mentén fellépő) diszlokációtól.
Az egyetlen különbség az, hogy a vektor abszolút értéke nem egyezik meg a rácsperiódussal. A fent említett
felület helyzete most már nem tetszőleges, a tényleges szakadási felülettel kell egybeesnie. A szakadási
felülettel ilyen meghatározott járulékos energia kapcsolatos, amely a megfelelő felületi feszültségegyütthatók
bevezetésével írható le.

1.1. Feladatok
1. Írjuk fel izotrop közeg diszlokációs deformációjának egyensúlyi egyenletét az elmozdulásvektorral kifejezve. 8
Megoldás. A feszültségtenzorral kifejezett egyensúlyi egyenlet
felhasználásával:

, vagy

( (5,11)) alakjának

4.12. egyenlet - (27,12)

Az vektorra valóáttérés során figyelembe kell venni a ( (27,6)) differenciális feltételt.( (27,6))-ot
szorozva, az és szerinti összegezést elvégezve, azt kapjuk, hogy9

-nel

4.13. egyenlet - (27,13)

( (27.1.1))-et az alábbi alakban írhatjuk:

Ide ( (27.1.2))-t beírva:

Most a ( (27,2)) képlet felhasználásával az
következő alakban kapjuk:

többértékű függvényre vonatkozó keresett egyenletet a

4.14. egyenlet - (27,14)

2. Határozzuk meg izotrop közegben fellépő egyenes vonalú csavardiszlokáció körül létrejövő deformációt.

Ilyen rácshibára jól ismert példa egy keskeny kettős réteg megjelenése a kristályban.
Izotrop közegre vonatkozó hasonló példák fizikai jelentése csekély, minthogy diszlokációk természetüknél fogva csak kristályokban, azaz
anizotrop közegekben keletkezhetnek. Ennek ellenére egy ilyen feladat jól illusztrálja a viszonyokat.
9
Felhasználjuk az
azonosságot is.
7
8
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Megoldás. Használjuk a , ,
hengerkoordináta-rendszert, melynek tengelye a diszlokáció vonalával esik
egybe. Ekkor a Burgers-vektor:
,
. Szimmetriamegfontolásokból nyilvánvaló, hogy az
elmozdulás a tengellyel párhuzamos, és a koordinátától független. Az 1. feladat ( (27.1.3)) egyenlete ez
esetben
-ra redukálódik. Ennek a ( (27,1)) feltételt kielégítő megoldása:10

Az

és

tenzoroknak csak az

komponensei különböznek nullától, így a deformáció tisztán nyírás jellegű.
A diszlokáció (egységnyi hosszra eső) szabadenergiája az

integrállal adható meg, amely mindkét határon logaritmikusan divergál. Alsó határként az atomok távolságának
nagyságrendjét (
) kell venni, ahol a deformáció igen nagy, és a makroszkopikus elmélet nem alkalmazható.
A felső határt a diszlokáció
hosszának nagyságrendjével azonosítjuk. Ekkor

A deformáció energiája a diszlokáció tengelyéhez közel (
becsülhető. Ha

keresztmetszetű tartományban)

-tel

, ez az energia a rugalmas deformáció terének energiájához képest kicsi.11

3. Határozzuk meg anizotrop közeg belső feszültségét a kristály szimmetriasíkjára merőleges csavardiszlokáció
környezetében.
Megoldás. Válasszuk az

,

,

koordináta-rendszert úgy, hogy

(és használjuk újra a
jelölést). Az
az
sík a kristály szimmetriasíkja, a
index páratlan számszor szerepel. Ezért a

Vezessük be a

vektort és a

és az egyensúlyi egyenlet
(27,1)) feltételt is kielégíti.

tenzort:

tengelye a diszlokációvonallal essen egybe

vektornak megint csak
komponense van. Minthogy
tenzor valamennyi olyan komponense eltűnik, amelyben a
tenzornak csak az alábbi elemei különböznek nullától:

,

. Ekkor

alakú. Ennek az egyenletnek a keresett megoldása, a

(

A feladat ilyen formájában megegyezik mágneses tér indukciójának és térerősségének (amelyek szerepét
játsszák) meghatározásával anizotrop közegben (amelynek mágneses permeabilitása

10
11

és

) egy

Az egyenes diszlokációkra vonatkozó feladatokban a vektort a negatív tengellyel megegyezően irányítjuk.
Ezek a becslések igen általánosak, nagyságrendileg minden diszlokáció esetére érvényesek (nemcsak csavardiszlokációkra). Meg kell

jegyezni, hogy
értékei gyakorlatilag nem túlságosan nagyok, a diszlokáció tengelyéhez közel eső tartomány energiája a diszlokáció
teljes energiájának jelentős hányada.
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erősségű egyenes vonalú áram környezetében. E feladatnak az elektrodinamikában ismert megoldását12
felhasználva:

ahol

a

tenzor determinánsa.

4. Határozzuk meg izotrop közegben fellépő deformációt egyenes vonalú éldiszlokáció jelenlétében.
Megoldás. Irányítsuk a tengelyt a diszlokációvonal mentén, legyen a Burgers-vektor
,
.
A feladat szimmetriájából nyilvánvaló, hogy a deformációvektor az
síkban van és -től független, ezért
síkbeli feladattal állunk szemben. A feladat megoldása során ezért minden vektor és vektoroperáció a
kétdimenziós
síkban értendő.
Keressük a

egyenlet (l. az 1. feladatot, az
ahol az
vektor összetevői:

tengely irányába mutató egységvektor) megoldását

[a
kifejezés valós és képzetes része]; ,
kielégíti a ( (27,1)) feltételt. A feladatot tehát az egyértékű

alakban,

az
síkban vett polárkoordináták. Ez a vektor
függvény meghatározására vezettük vissza.

Könnyen meggyőződhetünk, hogy

ezért

-re a következő egyenlet adódik:

Ez a tengely mentén ható
térfogati sűrűségű erők hatása esetén érvényes egyensúlyi egyenlet [l. a
S.8. §-t követő feladat ( (8.1.1)) egyenletét]. Az említett feladatban
-t megkaphatjuk a végtelen közegre
meghatározott Green-tenzort felhasználva, a

integrál kiszámításával. Eredményünk:

Ebből kiszámíthatjuk a feszültségtenzor Descartes-komponenseit:

12

L. a Folytonos közegek elektrodinamikája (VIII. kötet), 29. §-ának 5. feladatát.
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így a polárkomponensek:

jelölést alkalmaztuk.

ahol a

5. Izotrop közegben egymással párhuzamosan végtelen sok éldiszlokáció, egymástól egyenlő
távolságban
helyezkedik el Burgers-vektorukra merőleges közös síkban. Határozzuk meg a feszültségeloszlást egy ilyen
„diszlokációfal”-tól -hoz képest nagy távolságban.
Megoldás. A diszlokációvonalak legyenek az
síkban a
tengellyel párhuzamosak. A 4. feladat
eredményének megfelelően az összes diszlokáció által létesített eredő feszültség az
pontban a

összeg segítségével határozható meg. Ezt így írhatjuk:

ahol

A Poisson-féle összegképlet szerint:

amivel:

Ha

,a

szerint elvégzendő összegzésben elegendő az első tagra szorítkozni. Így:

A faltól távolodva tehát a feszültség exponenciálisan csökken.

2. 28.§. Feszültségtér hatása diszlokációra
Tekintsünk egy külső erők által keltett
feszültségtér által reá kifejtett erőt.

feszültségtérben levő

diszlokációhurkot, határozzuk meg a
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Az általános szabálynak megfelelően meg kell határoznunk a belső erők
munkáját a
hurok végtelenül
kis elmozdulása során. Ha
a deformációtenzor megváltozása a hurok elmozdulása során, akkor ( (3,1))nek megfelelően:13

Minthogy hallgatólagosan feltételeztük, hogy a

feszültségeloszlás a diszlokáció elhelyezkedésétől

független, a
jelet az integrál elé kihozhatjuk. A
egyensúlyi egyenletnek felhasználásával:

tenzor szimmetrikus voltának és a

4.15. egyenlet - (28,1)

Az előző paragrafusban elmondottaknak megfelelően úgy vesszük, hogy az elmozdulás egyértékű függvény,
amelynek a
vonal által határolt valamilyen
felületen ugrása van. Ez esetben a ( (28,1)) térfogati integrált
zárt felületre vonatkozó integrállá alakíthatjuk. E felület az
vágás alsó és felső partjának pontjaiból áll,
melyeket
-t körülfogó végtelen vékony cső alakú oldalfelület köt össze. Az
felület két oldalán a
folytonos

feszültségek értéke azonos,

értéke pedig adott

mennyiséggel ugrik.14 Ezért

4.16. egyenlet - (28,2)

Tegyük fel, hogy a diszlokációvonal minden
eleme
felület területe megváltozik, a megváltozás egy eleme

mennyiséggel elmozdul. Az elmozdulás során az
, azaz

Így a ( (28,2)) elemi munka a diszlokációhurokra vett vonal menti integrálként írható fel:

ahol

a

vonal érintővektora.

Az integrandusban
Írhatjuk tehát, hogy

együtthatója a diszlokácóvonal egységnyi hosszára ható

erő (ellentétes előjellel).

4.17. egyenlet - (28,3)

(M. Peachés J. Koehler, 1950). Megjegyezzük, hogy az
diszlokációvonalra és a

erő merőleges a

vektorra, azaz a

vektorra.

A félreértések elkerülése végett hangsúlyoznunk kell, hogy ebben a képletben
helyére [e mennyiség ( (3,1))-ben idézett
jelentésének megfelelően] a deformációnak a diszlokáció infinitezimális elmozdulásával járó teljes (geometriai) megváltozását kell írni. Ez a
rugalmas és képlékeny (l. S.29. §) deformációkat egyaránt magában foglalja.
13

14

A

sugarú csőfalra vett integrál

esetén eltűnik, minthogy

az

-nál lassabban tart a végtelenhez.
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A és vektorok által meghatározott síkot a diszlokáció minden pontjában a diszlokáció egyes elmeinek
megfelelő csúszási síknak nevezzük (ezek a síkok a diszlokáció bármely eleme esetén természetesen érintik az
egész diszlokáció csúszási felületét, amely a diszlokáció
Burgers-vektorával párhuzamos alkotókkal
rendelkező hengeres felület). Fizikailag az tünteti ki a csúszási síkot, hogy a diszlokációk elmozdulása e sík
mentén viszonylag könnyen megy végbe.15 Ezért az alábbiakban meghatározzuk a ( (28,3)) erőnek ebben a
síkban ható összetevőjét.
Legyen

a csúszási síkban fekvő diszlokációvonalra merőleges vektor. A keresett erőkomponens
, vagy

4.18. egyenlet - (28,4)

ahol

a csúszási sík normálisa. Minthogy

vektorok irányába fektetve, láthatjuk, hogy az

és

erőt

merőlegesek egymásra, a két koordinátatengelyt e
egyetlen komponense határozza meg.

A diszlókációhurokra ható teljes erő:

4.19. egyenlet - (28,5)

Ez az erő csak inhomogén feszültségtér esetében különbözik nullától (

esetén az integrál

-ra redukálódik). Ha a hurok méreteinek megfelelő távolságon a tér változása csekély, akkor

(Ismét feltettük, hogy a hurok a koordináta-rendszer kezdőpontjának közelében helyezkedik el.) Ezt az erőt a (
(27,11)) alatt bevezetett
diszlokációnyomaték segítségével is kifejezhetjük:

4.20. egyenlet - (28,6)

2.1. Feladatok
1. Határozzuk meg két párhuzamos csavardiszlokáció kölcsönhatását izotrop közegben.
Megoldás. Egy diszlokáció egységnyi hosszúságú darabjára egy másik diszlokáció által keltett feszültségtérben
ható erőt ( (28,4)) segítségével határozhatjuk meg a S.27. § 2. feladatában nyert eredmények alkalmazásával. Az
erő sugárirányú, abszolút értéke:

Azonos előjelű diszlokációk (

) taszítják, ellenkező előjelűek (

) vonzzák egymást.

Ez a tény egy diszlokációs hiba mikroszkopikus alakjából következik. Például a fig22. ábrán látható éldiszlokációnak csúszási síkjában (
síkban) való elmozdításához az atomok viszonylag kis áthelyeződése elegendő. Ennek során a „fölösleges” kristálysík az
síktól
egyre távolabb kerül (de vele mindig párhuzamos marad). A diszlokáció más irányú mozgása diffúzióval mehet végbe. Például a fig22.
ábrán mutatott diszlokáció az
síkban úgy mozoghat, hogy a „fölösleges” sík atomjai diffundálnak. A gyakorlatban ilyen folyamat
meglehetősen magas hőmérséklet esetén lehet számottevő.
15
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2. Egyenes vonalú csavardiszlokáció izotrop közeg szabad felületével párhuzamos. Határozzuk meg a
diszlokációra ható erőt.
Megoldás. Legyen a test szabad felülete az
legyenek
,
.

sík, a

tengellyel párhuzamos diszlokáció koordinátái

A közeg felületén eltűnő feszültségtér az adott diszlokáció és az
közegben keltett terek összegeként határozható meg:

síkra vett tükörképe által végtelen

Az ilyen térnek a vizsgált diszlokációra való hatása a tükörkép által kifejtett vonzóerővel egyenlő, azaz a
diszlokációra a szabad felület irányába mutató erő hat, melynek nagysága:

3. Határozzuk meg két párhuzamos éldiszlokáció kölcsönhatását izotrop közegben, ha azok a csúszási síkkal
párhuzamosan helyezkednek el.
Megoldás. Legyen a csúszási sík párhuzamos az
síkkal, a
diszlokációvonalakkal; mint a S.27. § 4. feladatában, legyen most is
egységnyi hosszára
rugalmas feszültségtérben ható erő összetevői:

Az adott esetben
tengellyel, az az

tengely pedig párhuzamos a
,
. Ekkor a diszlokáció

-t a S.27. § 4. feladatában talált kifejezés határozza meg. Ha egy diszlokáció egybeesik a
ponton átmenő másik diszlokációra az
síkban

polárkomponensekkel meghatározott erőt fejt ki. Ennek az erőnek a csúszási síkra vett vetülete:

Ez eltűnik, ha
második pedig, ha

. E helyzetek közül az első stabilis egyensúlynak felel meg, ha

vagy

,a

.

3. 29.§. Folytonos eloszlású diszlokációk
Ha a kristályban egyidejűleg sok diszlokáció van egymástól viszonylag kis távolságban (ezek a távolságok
természetesen nagyok a rácsállandóhoz képest), célszerű átlagolnunk, vagyis érdemes a kristály olyan
„fizikailag végtelen kicsi” térfogatelemeit vizsgálnunk, amelyeken még elegendően sok diszlokációvonal halad
át.
A diszlokációkkal kapcsolatos deformációk alaptulajdonságait leíró egyenleteket a ( (27,6)) egyenletek
természetes általánosításaként kaphatjuk. Vezessük be a
tenzort (a diszlokációsűrűség tenzorát) úgy, hogy
tetszőleges
kontúr által határolt felületre vett integrálja e kontúr által körülzárt diszlokációk
Burgersvektorainak összegével legyen egyenlő:

4.21. egyenlet - (29,1)
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A folytonos
függvény írja le a kristályban érvényes diszlokációeloszlást. Ez a tenzor helyettesíti a ( (27,6))
egyenlet jobb oldalát:

4.22. egyenlet - (29,2)

Mint ebből az összefüggésből kitűnik, a

tenzor eleget tesz a

4.23. egyenlet - (29,3)

feltételnek, amely egyetlen diszlokáció esetén a Burgers-vektor állandó voltát fejezi ki a diszlokációvonal
mentén.
A diszlokációk ilyen tárgyalása esetén a
tenzor válik a deformációt leíró, a deformációtenzort ( (27,4))
alapján meghatározó elsődleges mennyiséggé. Az
elmozdulásvektor, amely a
mennyiséggel ( (27,2))
szerint függne össze, ez esetben általában nem vezethető be [ez már abból is látszik, hogy ilyen definíció mellett
a ( (29,2)) egyenlet bal oldala a kristály belsejében mindenütt azonosan eltűnne].
Az eddigiekben feltételeztük, hogy a diszlokációk mozdulatlanok. Most megmutatjuk, hogyan kell az
egyenletrendszert felírni ahhoz, hogy – legalábbis elvben – meghatározhassuk a rugalmas deformációt és
feszültséget olyan közegben, amelyben a diszlokációk ismert módon mozognak 16 (E. Kroener, G. Rieder, 1956).
A ( (29,2)) egyenlet attól függetlenül érvényes, hogy a diszlokációk mozognak vagy nyugszanak. Továbbra is a
tenzor a rugalmas deformációt meghatározó mennyiség; szimmetrikus része a deformációtenzor, amely a
feszültségtenzorral a Hooke-törvény által adott szokásos összefüggésben áll.
Ez az összefüggés azonban most nem elegendő a feladat teljes meghatározásához. A teljes egyenletrendszernek
meg kell határoznia a közeg pontjai mozgásának sebességét is.

Nem tárgyaljuk itt a diszlokáció mozgásának meghatározását a testre ható erők függvényében. Ilyen feladat megoldása a diszlokáció
mozgása és azok különböző rácshibák okozta fékezése mikroszkopikus mechanizmusának részletes tanulmányozását igényelné a vizsgált
testben megvalósuló feltételek mellett.
16
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25. ábra.
Ekkor azonban figyelembe kell venni, hogy a diszlokációk mozgását a rugalmas deformációk változása mellett
kristály alakjának rugalmas feszültségek felléptével nem járó megváltozásai, tehát plasztikus deformációk
megjelenése kíséri. Mint ismeretes, a diszlokációk mozgása éppen a plasztikus deformáció mechanizmusa.
(Diszlokációk mozgásának plasztikus deformációkkal való kapcsolatát világosan mutatja a fig25. ábra:
éldiszlokációk balról jobbra való áthelyeződésének eredményeképpen a kristály felső – a csúszási sík feletti –
része egy-egy rácsperiódussal eltolódik; minthogy ezáltal a kristály végeredményben tökéletes szerkezetűvé
válik, a feszültségek is eltűnnek.) A test termodinamikai állapotával egyértelműen összefüggő rugalmas
deformációk esetével ellentétben a plasztikus deformációk függnek a folyamattól. Mozdulatlan diszlokációk
vizsgálata esetén a rugalmas és a plasztikus deformációk megkülönböztetésének kérdése fel sem merül: ilyenkor
csak a feszültség érdekel bennünket, a kristály előzetes történetétől függetlenül. Jelentse az vektor a közeg
pontjainak geometriai elmozdulását, mondjuk a deformációs folyamat megindulása előtti helyzetükhöz képest.
Időderiváltja

. Ha az

vektor segítségével képezzük a „teljes torzulás”

tenzorát, akkor

ennek „plasztikus részét”:
-t úgy kapjuk, hogy a
tenzorból kivonjuk a „rugalmas torzulást”, mely a (
(29,2))-ben szereplő
tenzorral egyezik meg. Bevezetve a

4.24. egyenlet - (29,4)

jelölést, a
jelenti:

mennyiség szimmetrikus része az
végtelenül kicsi

plasztikus deformációtenzor változásának sebességét

idő alatti változása:

4.25. egyenlet - (29,5)

Megjegyezzük, hogy amennyiben a plasztikus deformáció a test folytonosságának megőrzése mellett megy
végbe, a
tenzor átlója eltűnik. Valójában plasztikus deformáció nem vezet a test tágulásához vagy
összehúzódásához (mely mindig belső feszültségek megjelenésével jár), azaz
.A

, következőleg

egyenlőséget a ( (29,4)) definícióba behelyettesítve, a következő

egyenletre jutunk:

4.26. egyenlet - (29,6)

Ez az összefüggés kapcsolatot teremt a rugalmas és plasztikus deformációk sebessége között. Az itt szereplő
-kat adott mennyiségeknek kell tekintenünk, amelyek eleget tesznek a ( (29,6))és
egyenletek együttes
teljesülését biztosító feltételeknek. E feltételek megkaphatók ( (29,2)) idő szerinti differenciálásával és ( (29,6))
behelyettesítésével. Az adódik, hogy

4.27. egyenlet - (29,7)

A teljes egyenletrendszert ( (29,2))és ( (29,6)) alkotja a

4.28. egyenlet - (29,8)
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dinamikai egyenlettel kiegészítve, ahol
. E kifejezésekben szereplő
és
tenzorok a koordináták (és az idő) adott függvényei, amelyek a diszlokációk eloszlását és mozgását határozzák
meg. E függvények kielégítik a ( (29,2)) egyenletek egymással és a ( (29,6)) egyenlettel
valóösszeférhetőségének feltételét, melyet a ( (29,3))és ( (29,7))összefüggések fejeznek ki.
A ( (29,7)) feltétel a „Burgers-vektor megmaradási törvényének” differenciális alakja. Valóban: a ( (29,7))
mindkét oldalát valamilyen zárt
görbe által határolt felületre integrálva, és az
görbe által körülzárt
diszlokációk teljes
Burgers-vektorát ( (29,1))-nek megfelelően bevezetve, a Stokes-tétel felhasználásával
kapjuk, hogy

4.29. egyenlet - (29,9)

Ennek az egyenlőségnek az alakjából nyilvánvaló, hogy a jobb oldalon álló integrál az
kontúron egységnyi
idő alatt „átáramló”, azaz az
görbét metsző diszlokációk által elvitt Burgers-vektor mennyiségét határozza
meg. Ezért a
tenzort, fizikai jelentésének megfelelően, diszlokációs áramsűrűségnek nevezzük.
Világos, hogy különálló diszlokációhurok esetén a

tenzor

4.30. egyenlet - (29,10)

alakú [

-t ( (27,6))-ból vettük], ahol

a diszlokációvonal sebessége egy adott pontban. Az

kontúr

elemén áthaladó
áramvektor ekkor
-val, azaz a
vektornak
-re és -ra
merőleges vetületével arányos. Geometriai megfontolásokból az is kitűnik, hogy a sebességnek csak ez az
összetevője eredményezi a
elem diszlokációval való metszését, mint az előre várható volt.
Megjegyezzük, hogy a ( (29,10)) tenzor átlója arányos a diszlokációsebességnek a csúszási sík normális
irányába eső vetületével. Előbb kimutattuk, hogy a közeg sűrűsége akkor nem változik rugalmatlanul, ha a
feltétel teljesül. Látjuk, hogy e feltétel az egyes diszlokációkra nézve a csúszási síkban való mozgást
jelent összhangban azzal, amit korábban a diszlokációk mozgásának fizikai természetéről mondottunk (l. a
fnIV.15. oldalon tett megjegyzést).

26. ábra.
Végül megvizsgáljuk azt az esetet, amikor a diszlokációhurkok eloszlása egy kristályban olyan, hogy Burgersvektoraik
összege eltűnik17 ( fig26. ábra). Ez a feltétel annyit jelent, hogy a test bármely keresztmetszetére
integrálva:

Diszlokáció jelenléte a kristály némi meghajlását eredményezi, mint azt a fig26. ábra (jelentősen eltúlozva) mutatja. A
jelenti, hogy a kristály egészének makroszkopikus deformációja nulla.
17

148
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

feltétel azt

IV. FEJEZET DISZLOKÁCIÓK

4.31. egyenlet - (29,11)

Ebből következik, hogy a diszlokációsűrűség ez esetben az alábbi alakbanállítható elő:

4.32. egyenlet - (29,12)

(F. Kroupa, 1962). Ekkor a ( (29,11)) integrál a testen kívül haladó görbét végigjáró integrállá alakítható, így
eltűnik. Megjegyezzük továbbá, hogy a ( (29,12)) kifejezés automatikusan kielégíti a ( (29,3)) feltételt.
Könnyen belátható, hogy az így definiált
tenzor a deformált kristály diszlokációnyomaték-sűrűségének
szerepét tölti be (ezért természetes „diszlokációs polarizációnak” nevezni). Valóban a kristály teljes
diszlokációnyomatéka a definíció szerint:

ahol az összegezést valamennyi diszlokációhurokra, az integrálást pedig a kristály teljes térfogatára kell
kiterjeszteni. Ide ( (29,12))-t helyettesítve:

Mindkét tagban parciálisan integrálva:

4.33. egyenlet - (29,13)

A díszlokációáramsűrűsége szintén kifejezhető a

tenzor segítségével:

4.34. egyenlet - (29,14)

Erről könnyen meggyőződhetünk például úgy, hogy a test tetszőleges részére kiszámítjuk az
integrált,
az adott térfogatban foglalt diszlokációhurkokra összegezve, és ( (29,10))-et felhasználva. Megjegyezzük, hogy
a ( (29,14)) kifejezés ( (29,12))-vel együtt automatikusan kielégíti a ( (29,7)) feltételt.
( (29,14)) és ( (29,4)) összehasonlításával látjuk, hogy
állapotban nincs plasztikus deformáció, akkor

. Ha úgy vesszük, hogy a
. Ezért
18

4.35. egyenlet - (29,15)

18

Feltételezzük, hogy az egész deformációfolyamat alatt

lényeges különbség van:
vivő folyamattól is függ.

. Ezt külön hangsúlyozni kell, mert a

csak a test állapotának függvénye, a

és

tenzorok között

tenzor azonban nem ilyen, hanem a testet az adott fizikai állapotba
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ahol
ismét a deformálatlan állapottól számított teljes geometriai elmozdulás. A ( (29,6)) egyenlet ez esetben
azonosan teljesül, a ( (29,8)) dinamikai egyenlet pedig a következő alakot ölti:

4.36. egyenlet - (29,16)

Így mozgó diszlokációk által keltett rugalmas deformációk meghatározásának feladatát

esetén a

kristályban
sűrűséggel eloszló térfogati erők hatása mellett megoldandó közönséges
rugalmasságtani problémára vezettük vissza (A. Koszevics, 1963).

4. 30.§. Kölcsönható diszlokációk eloszlása
Tekintsünk nagyszámú azonos egyenes vonalú diszlokációt, amelyek egymással párhuzamosan ugyanabban a
csúszási síkban helyezkednek el, és vezessük le az egyensúlyi eloszlásukat meghatározó egyenletet. Legyen a
tengely a diszlokációkkal párhuzamos, az
sík essen egybe a csúszási síkkal.
A határozottság kedvéért úgy tekintjük, hogy a diszlokációk Burgers-vektorai az
Ekkor a diszlokáció hosszegységére a csúszási síkban ható erő
feszültség.

, ahol

tengely irányába mutatnak.
a diszlokáció helyén fellépő

Egy egyenes vonalú diszlokáció által keltett feszültségtér (mely a többi diszlokációra is hat) a diszlokációtól
mért távolsággal fordított arányban csökken. Ezért az pontban levő diszlokáció által az
pontban keltett
feszültség
alakú, ahol
a kristály rugalmas állandóinak nagyságrendjébe eső mennyiség. Meg lehet
mutatni, hogy
, azaz két azonos diszlokáció taszítja egymást, ha ugyanabban a csúszási síkban
helyezkedik el.19
Jelöljük
-szel a diszlokciók eloszlásának lineáris sűrűségét az
tengely
szakaszán:
legyen az intervallum pontjain átmenő diszlokációk Burgers-vektorainak összege. Ekkor az
tengely
pontjában az összes diszlokációk által létesített teljes feszültség a következő integrál alakjában írható fel:

4.37. egyenlet - (30,1)

Az
szakasz pontjaira az integrál főértékét kell vennünk, hogy a diszlokációnak önmagára való hatását,
mely fizikailag értelmetlen lenne, ne vegyük figyelembe.
Ha a kristályban adott külső erők által létrehozott

(síkbeli) feszültségtér is fellép, akkor minden

diszlokációra
erő hat, ahol a rövidség kedvéért a
egyensúly feltétele ennek az erőnek az eltűnése:
, azaz

jelölést használtuk. Az

4.38. egyenlet - (30,2)

ahol
az integrálfőértékét jelöli. A
eloszlás egyensúlyi alakjának meghatározására tehát
integrálegyenletet kaptunk. Ez Cauchy-típusú maggal rendelkező szinguláris integrálegyenlet.

19

Izotrop anyag esetére ezt a S.28. § 3. feladatában bizonyítottuk.
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Az ilyen egyenletek megoldása az alábbi módon megfogalmazott komplex függvénytani feladatra vezethető
vissza. Jelölje az
függvény az egész komplex
rendelkező] komplex integrált:

síkon meghatározott [az

szakaszon vágással

4.39. egyenlet - (30,3)

-nek vágás feletti, illetve alatti értékét jelölje
szakaszra vett integrálként adhatók meg a
sugarú körív mentén, azaz

, illetve
. Ezek a függvények ugyancsak az
pontot alulról, illetve felülről kerülő végtelen kis

4.40. egyenlet - (30,4)

Ha

eleget tesz a ( (30,2)) egyenletnek, akkor az integrál főértéke

, tehát

4.41. egyenlet - (30,5)

4.42. egyenlet - (30,6)

A ( (30,2)) egyenlet megoldása tehát ekvivalens a ( (30,5)) tulajdonságú
analitikus függvény
kiszámításának feladatával, aminek ismeretében
-et a ( (30,6)) szolgáltatja. A vizsgált feladat fizikai
feltételei megkövetelik, hogy
távolságban (

) a

szakaszon kívül

legyen; ez abból következik, hogy a diszlokáció-rendszertől nagy
feszültségnek el kell tűnnie. [A ( (30,3)) definíció szerint az
.]

Tekintsük először azt az esetet, amikor külső feszültségek nincsenek (
valamilyen akadály (rácshiba) visszatartja az
, azaz az
Ennek a feltételnek bármilyen

függvénynek az

szakasz végein. Az
,

), a díszlokációkat pedig
esetben ( (30,5))-ből

pontok valamelyikén áthaladva jelet kell váltania.

4.43. egyenlet - (30,7)

alakú függvény eleget tesz, ahol
választást teszi lehetővé, tehát

feltétel (egyállandó erejéig) csak a

polinom. Az

4.44. egyenlet - (30,8)
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A ( (30,6)) szerint a keresett

függvény ugyanilyen alakú lesz. A benne szereplőállandót az

4.45. egyenlet - (30,9)

feltétel határozza meg (

az összes diszlokáció Burgers-vektorának összege). Ebből:

4.46. egyenlet - (30,10)

Látjuk, hogy a diszlokációk összegyűlnek a mozgásukat gátló akadályok (a szakasz határai) közelében,
sűrűségük a szélektől mért távolság négyzetgyökével fordítottan arányos. Az
és
pontokhoz közeledve,
ugyanilyen törvény szerint változik az

szakaszon kívül fellépő feszültség is, így pl.

esetén:

Más szavakkal: diszlokációknak a határokon való koncentrációja a határok túlsó oldalán hasonló
feszültségkoncentrációt eredményez.
Tegyük fel, hogy azonos feltételek mellett (amikor a szakasz adott végein a diszlokációk mozgását gátló
akadályok vannak) külső

feszültségtér is fellép. Jelöljük

( (30,5)) egyenlőséget (

-vel a ( (30,7)) típusú függvényt, és írjuk a

-szal osztva) a következő alakba:

Ezt az egyenlőséget ( (30,6))-tal összevetve, arra a következtetésre jutunk, hogy

4.47. egyenlet - (30,11)

ahol

feltételt kielégítő megoldást kapunk, ha

polinom. Az

választjuk, és
kapjuk, hogy

(

-t ( (30,8))-nak megfelelően

függvényt a ( (30,6)) szerint számíthatjuk, és azt

). A keresett

4.48. egyenlet - (30,12)

A

állandót a ( (30,9)) feltételből határozhatjuk meg. A

az
jelentkezik.

függvény

(vagy

) esetén itt is

törvény szerint növekszik, az akadály másik oldalán a feszültség ugyanilyen koncentrációja

Ha csak az
szakasz egyik szélén (mondjuk
-ben) van akadály, a keresett megoldásnak minden
mellett véges feszültséget kell szolgáltatnia az
pontot is beleértve; ez esetben az utóbbi pont
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helyzete előre nem ismert, azt a feladat megoldása során kell meghatároznunk;
hogy
szükségszerűen véges. Ilyen függvény [amely kielégíti
képletből nyerhető, az

választással,

nyelvén ez azt jelenti,

-t is] megint csak a ( (30,11))

mellett. Eredményül kapjuk, hogy

4.49. egyenlet - (30,13)

Az

úgy tűnik el, mint

esetben

tart nullához a

. Az

pont másik oldalán ugyanilyen törvény szerint

teljes feszültség.

Végül tételezzük fel, hogy a szakasz egyik végén sincs akadály, a diszlokációkat csak a
tartják össze. A megfelelő

helyettesítést. Az
(30,11))-ben a

külső feszültségek

-t úgy kapjuk, hogy ( (30,11))-ben elvégezzük az

követelmény azonban szükségessé teszi egy további feltétel teljesülését: (
határátmenet elvégzésével kapjuk, hogy

4.50. egyenlet - (30,14)

A keresett

függvényt az alábbi képlet adja:

4.51. egyenlet - (30,15)

az

,

végpontokat a ( (30,9))és a ( (30,14)) feltételek határozzák meg.

4.1. Feladat
Határozzuk meg diszlokációk eloszlását homogén
feszültségtérben, ha a vizsgált szakasz egyik
vagy mindkét végén a diszlokációk terjedését akadályozó rácshiba van.
Megoldás. Ha csak a szakasz egyik (

) végén van akadály, a ( (30,13)) integrál kiszámítható:

A ( (30,9)) feltételből pedig az összes diszlokációt tartalmazó szakasz hossza adódik:
akadály közelében, annak diszlokáció mentes oldalán a feszültségkoncentráció a
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törvényt követi.
Ha a
hosszúságú szakasz mindkét végén akadály van, a koordináta-rendszer kezdőpontját a szakasz
középpontjában választva, ( (30,12)) szerint kapjuk, hogy

5. 31.§. Hasadékok egyensúlya rugalmas közegben
A hasadékok egyensúlyával kapcsolatos feladat a rugalmasságtan többi feladatához képest sok jelentősen eltérő
sajátsággal rendelkezik. Rugalmasságtani szempontból a hasadék a rugalmas közegben ható belső feszültségek
eredményeként létező üreg, amely azonban a feszültségek megszűnésekor bezárul. A hasadékok mérete és
alakja lényegesen függ a ható feszültségektől. Ennek megfelelőén matematikai szempontból a feladat
különlegessége az, hogy a határfeltételek egy előre nem ismert, a feladat megoldása során meghatározandó
felület mentén adottak.20
Vizsgáljunk egy izotrop közegben fellépő hasadékot, amely egy irányban (a
hosszú sík

tengely mentén) végtelenül

feszültségtér hatása alatt áll; más szóval, szorítkozzunk síkbeli feladatra.

Feltételezzük, hogy a feszültségeloszlás a hasadék keresztmetszetének középpontjára nézve szimmetrikus.
Ekkor a keresztmetszet maga is szimmetrikus ( fig27. ábra). Jelöljük a hasadék hosszát
-lel, változó
szélességét pedig

-szel, a hasadék szimmetriája miatt

.

27. ábra.
Feltételezzük azt is, hogy a hasadék keskeny:
. Ekkor a felületére érvényes határfeltételt az tengely
megfelelő szakaszára vonatkoztathatjuk, vagyis a hasadékot (az
síkban levő) vágásnak tekinthetjük, ahol
az elmozdulás normális komponense
helyett egy másik ismeretlen

nagyságú ugrást szenved.
függvényt vezetünk be a következő definícióval:

4.52. egyenlet - (31,1)

20

Hasadékok kvantitatív elméletét itt G. I. Barenblatt (1959) munkáját követve tárgyaljuk.
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Tisztán formálisan a
függvényt
irányában elhelyezkedő) diszlokációk
tengellyel párhuzamos.21 A S.27. §-ban
tekinthetjük, amelyen az elmozdulás
elmozdulás
nagyságú ugrását az

kényelmes az
tengely mentén folytonos eloszlású (a
tengely
sűrűségeként értelmezni. A „diszlokációk” Burgers-vektora az
megmutattuk, hogy a diszlokációvonalat szakadási felület határának
nagyságú ugrást szenved. A ( (31,1)) előállításban a normális irányú
pontban az
helytől balra fekvőösszes diszlokáció Burgers-

vektorainakösszegeként tekintjük. [A
balra és jobbra levő diszlokációk különböző előjelűek.]

egyenlőség pedig azt jelenti, hogy az

Ez az előállítás lehetővé teszi, hogy közvetlenül felírjuk a normális irányú
értékét. E mennyiség egyrészt a külső erőkkel kapcsolatos
kedvéért

feszültség

ponttól

tengelyen felvett

feszültségből [melyet az egyszerűség

-szel jelölünk], másrészt a hasadék által keltett deformációnak megfelelő

feszültségből tevődik össze. Ha ez utóbbit úgy tekintjük, mint a
keltett feszültségteret [( (30,1))-hez hasonlóan], azt kapjuk, hogy

szakaszon eloszló diszlokációk által

4.53. egyenlet - (31,2)

[a

intervallum pontjaira nézve az integrál főértékét kell venni]. Izotrop közegben:

4.54. egyenlet - (31,3)

(l. a S.28. § 3. feladatát). Az izotrop közegben levő ilyen diszlokációk feszültségterének
tengelyen eltűnik.
A hasadék szabad felületén érvényes határfeltételt (mint most láttuk) az

eleme az

tengely megfelelő szakaszán

érvényes határfeltétellé alakíthatjuk, amely a feszültség
normális komponensének
eltűnését követeli meg. Ezt a feltételt azonban módosítani kell a következő körülmény miatt.
Feltételezzük (s feltevésünk helyessége a végeredményből látható lesz), hogy a hasadék szélén annak két partja
simán illeszkedik, vagyis e helyen a két felület egymástól igen kis távolságra halad. Ezért a felületek között
fellépő kohéziós erőket figyelembe kell venni. Ezek, mint ismeretes, az atomok közt működő erőkhöz képest
nagy
hatótávolságúak. Ezek az erők a hasadék szélének kis
környezetében igen lényeges szerepet
játszanak (e szakasz hosszának nagyságrendjét -vel jelöljük; becslésével a későbbiekben foglalkozunk).
Legyen
a hasadék egységnyi felületére vonatkozó kohéziós erő, amely e felületek
függvénye.22 Ezeknek az erőknek a figyelembevételével a határfeltétel:

távolságának a

4.55. egyenlet - (31,4)

Természetes feltételezés, hogy a hasadék alakja annak széle közelében a kohéziós erők jellegétől függ, és
független a testre ható külső erőktől. Ekkor a hasadék leglényegesebb részén az alak meghatározására szolgáló
mennyiség
lényegtelen.)

-től független

függvénnyé válik. (Ez a

szakasz, rajta kívül

szerepe

Ezért tárgyaljuk a hasadékok elméletét a diszlokációkról szóló fejezetben, annak ellenére, hogy fizikailag egészen különböző jelenségekről
van szó.
21

A makroszkopikus elméletben a
veszi fel.
22

függvény

csökkenésével folyamatosan nő, maximális értékét a hasadék végpontjában
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( (31,2)) alakját ( (31,4))-be helyettesítve

-re a következő integrálegyenletet kapjuk:

4.56. egyenlet - (31,5)

Minthogy a hasadék széle nem rögzített, a feszültségeknek ott végeseknek kell maradniuk. Ez azt jelenti, hogy a
( (31,5)) integrálegyenlet megoldásánál a S.30. §-ban utolsóként vizsgált esettel állunk szemben, amikor is a
megoldást a ( (30,15)) szolgáltatja. Az origó jelenlegi választása mellett [a
ez a kifejezés a következő alakú:

szakasz középpontjában]

4.57. egyenlet - (31,6)

Emellett a ( (30,14)) feltételnek is teljesülnie kell, aminek megfelelően most

4.58. egyenlet - (31,7)

[a feladat szimmetriáját kihasználva, a
Minthogy

-re való integrálásról a
szakaszon

az

különbözik

csak

-re vett integrálásra tértünk át].
nullától,

a

második

integrálban

-etírhatunk, mivel a ( (31,7)) feltétel az

4.59. egyenlet - (31,8)

alakot ölti. Itt

-mel a közeg anyagára jellemző

4.60. egyenlet - (31,9)

állandót jelöltük. Ezt a mennyiséget kifejezhetjük, a test közönséges makroszkopikus állandóinak (a
rugalmassági modulusoknak és az
felületi feszültségnek) a segítségével; mint az alábbiakban kimutatjuk, a
következőösszefüggés érvényes:

4.61. egyenlet - (31,10)

A ( (31,8)) egyenlet határozza meg a hasadék

hosszát adott

feszültségeloszlás mellett. Ha például a

hasadékot két partjának közepén ható koncentrált erők tágítják [
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4.62. egyenlet - (31,11)

Tudnunk kell azonban, hogy hasadéknak nem lehet akármilyen

feszültségeloszlás esetén stabilis

egyensúlyi állapota. Így homogén húzófeszültség mellett [

] a ( (31,8))-ból:

4.63. egyenlet - (31,12)

Ennek az összefüggésnek fordított arányosság jellege ( csökken
növekedésével) az állapot instabilitására
mutat. A ( (31,12))által meghatározott
érték instabil egyensúlynak felel meg, és „kritikus”értéket ad a
hasadék hosszára. Az ennél hosszabb hasadékok már maguktól növekednek, a kritikusértéknél rövidebbek pedig
„összezáródnak”. (Ezt az eredményt előszörA. Griﬃth vezette le 1920-ban.)
Térjünk most át a hasadék alakjának vizsgálatára.

esetén a ( (31,6)) integrálban a leglényegesebb

járulékot az

. Ekkor az integrált az

tartomány adja, ahol

érvényes értékével helyettesíthetjük, amiből

adódik, ahonnan:

határesetben

23

4.64. egyenlet - (31,13)

Látjuk, hogy az utolsó
hosszúságú szakaszon a hasadék két partja simán illeszkedik egymáshoz. A ( (31,13))ban szereplő állandó értéke a kohéziós erőktől függ, és nem fejezhető ki a szokásos makroszkopikus
állandókkal.24
A szélektől távolabbi, a

részen a ( (31,6)) alatti integrálban ismét az

adja a legnagyobb járulékot. Ez esetben az
még

ahol

tartomány
közelítés mellett

,

-et is írhatunk. Eredményünk:

a ( (31,9)) és ( (31,10)) képletek szerint meghatározott állandó. Innen

4.65. egyenlet - (31,14)

Tehát a hasadék szélének alakja a ható erőktől (és a hasadék hosszától) függetlennek adódik az egész
tartományban:
esetén alakját ( (31,14)) határozza meg, viszont
mellett
( (31,13)) szerint végtelenül hegyes„csőr”-ben végződik ( fig28. ábra). A fentiektől különböző tartományban a
hasadék alakja a ható erőktől függ.

A határérték képzéséhez a ( (31,6)) integrált két részre kell osztanunk: egyiknek a nevezője
határértékhez nem ad járulékot.

, a másiké

23

24

A ( (31,13))-ban szereplő együtthatót
,

nagyságrendű mennyiséggel becsülhetjük, ahol

becslések használatával). A

hosszúságot a

; ez utóbbi a

egy atom méretének nagyságrendje (az

összefüggés alapján becsülhetjük, amiből

. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a gyakorlatban a megkövetelt egyenlőtlenségek éppen hogy teljesülnek, így a hasadék
végének számított alakja nem tekinthető egzaktnak.
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28. ábra.
Amennyiben a kohéziós erők hatótávolságának nagyságrendjébe eső távolságoktól eltekintünk, mondhatjuk,
hogy a hasadék alakja sima függvénnyel írható le, amely ( (31,14)) szerint parabolákban végződik. Ezt a profilt
a ható külső erők a szokásos makroszkopikus paraméterek segítségével egyértelműen meghatározzák. A
valóságban a kis (
) hosszúságú „csőrök” megjelenése a hasadék szélein alapvető jelentőségű, nevezetesen
ezek biztosítják, hogy a hasadék szélein fellépő feszültségek végesek legyenek.
Az

tengely folytatásán a hasadék által keltett feszültségeket a ( (31,2)) képlet határozza meg. A
egyenlőtlenség által megszabott
távolságban:25

4.66. egyenlet - (31,15)

A hasadék széléhez közeledve, a feszültség e törvény szerint növekszik az
az
pontig nullára csökken.

távolságig, ezután

Hátra van még
-et a szokásos makroszkopikus állandókkal összekapcsoló, már megadott ( (31,10))
összefüggés származtatása. E célból felírjuk a teljes szabadenergia minimumának feltételét, és az
hosszúság
változásakor fellépő variációját nullával tesszük egyenlővé.
A hasadék hosszának

-lel való növekedése a felületi energiát a két szabad felületen

növeli. Ugyanakkor a hasadék szélének „szétnyitása” a rugalmas energiát,

Az integrál közvetlen kiszámítása sem nehéz, de elkerülhető, ha a
eredményeiből adódó kapcsolatot használjuk.
25

,

és
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-lel

-ot

,

függvények között a S.30. §

IV. FEJEZET DISZLOKÁCIÓK

mennyiséggel csökkenti, ahol
a hasadék eredeti és megváltoztatott kontúrjának különbsége. Minthogy a
hasadék végének profilja hosszától független, azt írhatjuk, hogy
.A
feszültség
eltűnik, ha

, viszont

, ha

. Ezért

Ide ( (31,14))-et és ( (31,15))-öt behelyettesítve, azt kapjuk, hogy

Végül a

feltételből az

összefüggésre jutunk, amiből ( (31,10)) adódik.26

Megjegyezzük, hogy a fent adott elmélet [a ( (31,10)) képletet is beleértve] csak ideálisan hasadó testek esetén érvényes, amikor a test a
törési határig rugalmas marad (ilyen pl. az üveg vagy az olvasztott kvarc). Plasztikus testek esetén a hasadék szélein rugalmatlan
deformációk léphetnek fel.
26
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5. fejezet - V. FEJEZET SZILÁRD
ANYAG HŐVEZETÉSE ÉS
VISZKOZITÁSA
1. 32.§. Szilárd anyag hővezetési egyenlete
A szilárd anyag belsejében fellépő hőmérséklet-különbségek nem indítják meg az anyag áramlását, mint ez
folyadékok esetében szokásos. Hőkicserélődés itt csak hővezetés útján megy végbe. Ennek megfelelően a
szilárd anyagban lejátszódó hővezetési folyamatokat egyszerűbb egyenletek írják le, mint folyadékok esetén,
ahol az anyag áramlása bonyolítja a helyzetet.
Szilárd anyag hővezetési egyenlete az energiamegmaradás tételéből levezethető közvetlenül a hőmennyiségre
vonatkozó „kontinuitási egyenlet” formájában. Az egységnyi térfogat által egységnyi idő alatt elnyelt
hőmennyiség
, ahol
az egységnyi térfogat entrópiája. Ezt a menyiséget
tennünk, ahol a hőáram sűrűsége. Ez az áram gyakorlatilag mindig felírható
a hőmérsékletgradienssel arányos ( a hővezető-képesség állandója). Ennek megfelelően

-val kell egyenlővé
alakban, azaz

5.1. egyenlet - (32,1)

A ( (6,4)) felhasználásával az entrópiát az

alakban írhatjuk, ahol
a hőtágulási együttható,
pedig a deformálatlan állapotnak megfelelő entrópia. Az
általános gyakorlatnak megfelelően feltételezzük, hogy az anyagban fellépő hőmérséklet-különbségek
elegendően kicsinyek ahhoz, hogy a , ,
anyagállandókat a hőmérséklettől függetlennek tekinthessük.
Így a ( (32,1)) egyenlet az -re adott összefüggés behelyettesítésével az alábbi alakot ölti;

Ismert termodinamikai összefüggések felhasználásával kapjuk, hogy
. Az

függvény időderiváltja így írható:

esetén, azaz állandó térfogat mellett kell képezni, így az

, ahonnan
, és az itt szereplő

deriváltat

-vel egyenlő.

Eredményeinket összevetve, a hővezetés egyenletét a következő alakba írhatjuk:

5.2. egyenlet - (32,2)

Ahhoz, hogy teljes egyenletrendszert kapjunk, ehhez még hozzá kell vennünk a nem egyenletes hőmérsékletű
anyag deformációját meghatározó egyenletet. Ezzel a( (7,8)) egyensúlyi feltétel a

5.3. egyenlet - (32,3)
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alakot kapja. A ( (32,3)) egyenletből az anyag deformációja elvben bármely adott hőmérséklet-eloszlás mellett
meghatározható. Az ilyen módon nyert
mennyiséget ( (32,2))-be helyettesítve, olyan egyenlethez jutunk,
amelyben egyedül a

hőmérséklet-eloszlás ismeretlen függvény.

Példaként vizsgáljuk egy végtelen szilárd közeg hővezetését, ha a végtelenben a hőmérséklet
állandó
értékhez tart, és itt deformáció nem lép fel. Ez esetben a ( (32,3)) egyenlet a
és
következő
összefüggésére vezet (lásd a S.7. § 8. feladatát):

Ezt ( (32,2))-be helyettesítve:

5.4. egyenlet - (32,4)

ami egyszerű hővezetési egyenlet típusúösszefüggés.
Ugyanilyen típusú egyenlet írható fel a vékony egyenes rúd mentén kialakuló hőmérséklet-eloszlásra is, ha a
rúdnak legalább az egyik vége szabad. A hőmérséklet-eloszlást a rúd valamennyi keresztmetszete mentén
állandónak vehetjük, ezért csak a rúd mentén mért
koordináta (és az idő) függvénye. A rúd hőtágulása
csak hosszának megváltozásához vezet egyenes alakjának torzulása és belső feszültségek fellépte nélkül.
Nyilvánvaló, hogy az általános ( (32,1)) egyenletben a
Minthogy

deriváltat állandó nyomás mellett kell vennünk.

, a hőmérséklet-eloszlást egydimenziós hővezetési egyenlet írja le:

Különben meg kell jegyeznünk, hogy a hőmérséklet-eloszlás szilárd anyagban gyakorlatilag mindig
meghatározható egyszerű hővezetési egyenlet megoldásával. A helyzet az, hogy ( (32,2)) második tagja
nagyságrendű járulékot ad az első taghoz. Szilárd testek esetén azonban a különböző fajhők eltérése
meglehetősen kicsi, tehát a második tagot elhanyagolva, a hővezetési egyenlet mindig felírható így:

5.5. egyenlet - (32,5)

Ebben a hővezetési együtthatót a
közepes hőkapacitása.

hányados határozza meg. Az itt szereplő

az egységnyi térfogat

2. 33.§. Hővezetés kristályokban
Anizotrop testben a
hőáram iránya nem egyezik meg szükségszerűen a hőmérséklet-gradiens irányával.
Ennek megfelelően
és a hőmérséklet-gradiens között a
kapcsolat helyett kristályok esetén
általánosabb összefüggés áll fenn:

5.6. egyenlet - (33,1)

A kristályra jellemző másodrendű
tenzort a hővezető-képesség tenzorának nevezzük. Ennek az
összefüggésnek megfelelően a hővezetés ( (32,5)) egyenlete isáltalánosabb lesz:
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5.7. egyenlet - (33,2)

A hővezető-képesség tenzorára általános tételt mondhatunk ki, mely szerint

szimmetrikus tenzor, azaz

5.8. egyenlet - (33,3)

Ez az összefüggés, amelynek bizonyítására most rátérünk, a kinetikus együtthatókra vonatkozó szimmetriaelv
következménye.1
A hővezetés irreverzíbilis folyamata következtében fellépő entrópianövekedés sebessége:

Az első integrál felületi integrállá alakítható, így eltűnik. Kapjuk tehát, hogy

vagy

5.9. egyenlet - (33,4)

A kinetikus együtthatók2általános definíciójának megfelelően ( (33,4)) alapján arra következtethetünk, hogy az
adott esetben a

összefüggésben szereplő
is kinetikus együttható. Ezért a kinetikus együtthatók szimmetriájából azonnal
következik a ( (33,3)) összefüggés.
A

kvadratikus alak pozitív definit, minthogy az entrópia ( (33,4)) időderiváltja pozitív. Abból, hogy egy
kvadratikus alak pozitív definit, mint ismeretes, következik, hogy együtthatói mátrixának főértékei pozitívak. Ez
azt jelenti, hogy a hővezető-képesség
tenzorának főértékei mindig pozitívak, ami különben a hőáram
irányával kapcsolatos egyszerű megfontolásokból is következik.
A
tenzor független elemeinek száma a kristály szimmetriájától függ. Minthogy a
tenzor szimmetrikus,
ez a szám megegyezik a szimmetrikus
(hőtágulási tenzor, S.10. §) független elemeinek számával.

3. 34.§. Szilárd anyag viszkozitása
L. a Statisztikus fizika (V. kötet) „Kinetikus együtthatók szimmetriatulajdonságai” című szakaszát. (A sorozat e kötete jelenleg átdolgozás
alatt áll. Az új kiadásban a §-ok számozása megváltozik, ezért nem a §-számára, hanem a címére hivatkozunk.)
2
A Hidrodinamika 58. §-ában adott definíciót használjuk.
1
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A rugalmas anyagban, végbemenő mozgások vizsgálata során az eddigiekben mindig feltételeztük, hogy a
deformáció folyamata megfordítható módon megy végbe. A valóságban azonban a folyamat csak akkor
megfordítható, ha az végtelen lassan megy végbe, azaz minden adott időpillanatban beállhat a termodinamikai
egyensúly. A deformáció sebessége azonban véges, az anyag nincs minden pillanatban egyensúlyi állapotban,
ezért az anyagban olyan folyamatok mennek végbe, amelyek a termodinamikai egyensúly helyreállítására
törekszenek. E folyamatok jelenléte azután a mozgás irreverzibilitásához vezet, amely végül elsősorban hővé
alakuló mechanikai energiaveszteségben3 nyilvánul meg.
Az energiadisszipáció kétféle folyamatban valósul meg. Minthogy az anyag belsejében hőmérsékletkülönbségek vannak, egyrészt hővezetéssel kapcsolatos irreverzíbilis folyamatok lépnek fel, másrészt ha az
anyagban valamilyen belső mozgás megy végbe, e mozgás véges sebessége miatt jelentkeznek irreverzíbilis
folyamatok; ez utóbbi energiadisszipációval járó jelenség (akárcsak a folyadékok esetén) belső súrlódásnak
vagy viszkozitásnak nevezhető.
Az esetek nagy részében az anyagban végbemenő mozgások sebessége olyan kicsi, hogy az energiaveszteség
jelentéktelen. Ilyen „majdnem megfordítható” folyamatok az úgynevezett disszipációs függvény 4 segítségével
írhatók le.
Nevezetesen, ha egy mechanikai rendszer mozgása energiaveszteséggel jár, a mozgás leírható a közönséges
mozgásegyenletek segítségével, amelyekben a rendszerre ható külső erők mellett figyelembe kell venni az ún.
„disszipációs” vagy „súrlódási” erőket, amelyek a sebességek lineáris függvényei. Ezeket az erőket
előállíthatjuk a sebességekben kvadratikus disszipációs függvény sebesség szerint képzett deriváltjaiként. A
rendszer valamelyik
általános koordinátájának megfelelő
„súrlódási érő” ekkor a következő alakú:

A
disszipációs függvény a
ekvivalens a

sebességek pozitív definit kvadratikus kifejezése. A felírt egyenlőség

5.10. egyenlet - (34,1)

összefüggéssel, ahol
a disszipációs függvény változása a sebességek végtelen kis megváltozása során. Azt
is meg lehet mutatni, hogy a disszipációs függvény kétszerese,
megadja a rendszer mechanikai energiájának
időegységre eső csökkenését.
A ( (34,1)) kifejezés könnyen általánosítható folytonos közegben súrlódással járó mozgás esetére is. Ekkor a
rendszer állapotát az általános koordináták folytonos sora határozza meg. E koordináták gyanánt használhatjuk
az anyag egyes pontjaiban adott
elmozdulásvektort. Ennek megfelelően a ( (34,1)) összefüggést integrál
alakba kell írnunk:

5.11. egyenlet - (34,2)

ahol
az anyag egységnyi térfogatára ható disszipációs erő -edik komponense;
az egész anyag
disszipációs függvénye,
pedig az egységnyi térfogatra vonatkoztatott disszipációs függvény.
Határozzuk most meg a deformált test
disszipációs függvényének általános alakját. A belső súrlódást leíró
függvénynek el kell tűnnie, ha az anyag belsejében mozgások nem mennek végbe, azaz ha az egész test végez
haladó vagy forgó mozgást. Más szavakkal: a disszipációs függvénynek nullának kell lennie, ha
,
vagy
. Ez azt jelenti, hogy
nem magának a sebességnek, hanem a sebesség gradiensének
Mechanikai energián itt a rugalmas testben végbemenő mozgások kinetikus energiájának és a deformációból származó (rugalmas)
potenciális energiának összegét értjük.
4
L. a Statisztikus fizika (V. kötet) Disszipációs függvény című szakaszát.
3
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függvénye, sőt a deriváltaknak csak olyan kombinációját tartalmazhatja, amelyek
Ilyen a

esetén eltűnnek.

összeg, azaz a deformációtenzor
időderiváltja.5 Így tehát a disszipációs függvény az
kvadratikus függvénye. Egy ilyen függvény legáltalánosabb alakja:

mennyiségek

5.12. egyenlet - (34,3)

A negyedrendű
tenzort a viszkozitás tenzorának nevezhetjük. Ez a tenzor nyilvánvalóan rendelkezik az
alábbi szimmetriatulajdonságokkal:

5.13. egyenlet - (34,4)

A ( (34,3)) kifejezés formailag megegyezik a kristály szabadenergiájára vonatkozó ( (10,1)) kifejezéssel, a
rugalmassági tenzor helyén azonban
áll,
helyén pedig
. Ebből kifolyólag a S.10. §-ban
-re
különböző kristályszimmetriák mellett kapott eredmények az
tenzorra maradéktalanul érvényesek.
Izotrop anyag speciális esetében az
tenzorból mindössze két független állandó marad. Az izotrop anyag (
(4,3)) rugalmas energiájának analógiájára így írható:

5.14. egyenlet - (34,5)

ahol

és

két viszkozitási együttható. Mivel

pozitív definit függvény, az

és

együtthatók is pozitívak.

A ( (34,2)) összefüggés formailag megegyezik a rugalmas szabadenergiára érvényes

kifejezéssel, ahol
a test egységnyi térfogatára ható erő. Ezért az
„disszipatív erőnek” az
tenzorral való összefüggése az
és
mennyiségeket összekapcsoló egyenlet analógiájára közvetlenül
felírható:

5.15. egyenlet - (34,6)

ahol a

disszipációs tenzort a

5.16. egyenlet - (34,7)

5

Hasonlítsuk össze folyadékok viszkozitásának tárgyalásánál használt teljesen analóg érveléssel, l. a Hidrodinamika 15. §-át.
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egyenlet definiálja. Ezért a viszkozitást a mozgásegyenletekben egyszerűenúgy vehetjük figyelembe, hogy a
feszültségtenzort

-vel helyettesítjük. Izotrop anyagban:

5.17. egyenlet - (34,8)

Ez a kifejezés formailag természetesen megegyezik a viszkozitási feszültségtenzorra folyadékok esetén nyert
alakkal.

4. 35.§. Hangelnyelés szilárd anyagban
A hangelnyelés szilárd anyagban a folyadékok elnyelési állandója meghatározásának analógiájára számítható. 6
A megfelelő számítást most izotrop közeg esetére végezzük el. A hővezetés miatt fellépő
energiaveszteség a

integrállal határozható meg. A belső súrlódás következtében az anyag egységnyi térfogatában egységnyi idő
alatt

energia disszipálódik, tehát a belső súrlódás miatt bekövetkező

mechanikai energiaváltozás

. A ( (34,5)) egyenlet felhasználásával a következő eredményre jutunk:

5.18. egyenlet - (35,1)

A hőmérsékletgradiens kiszámítása céljából kihasználjuk azt a körülményt, hogy a hanghullámok első
közelítésben adiabatikusnak tekinthetők. A folyamat adiabatikusságának feltétele a ( (6,4)) kifejezés
segítségével az entrópiára a következő kifejezést adja:

ahol
a deformálatlan állapot hőmérséklete. Az
sorba fejtve, az első tagig bezárólag azt kapjuk, hogy

(az entrópia deriváltját

különbséget

, azaz állandó térfogat mellett kell képezni). Így tehát adódik, hogy

Felhasználva még a

összefüggéseket, a következő képletre jutunk:

5.19. egyenlet - (35,2)

6

hatványai szerint

L. a Hidrodinamika 77. §-át.
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Először transzverzális hullámok elnyelődését tanulmányozzuk. A hővezetés (a használt közelítésben) általában
nem vezethet ilyen hullámok elnyelődéséhez. Valóban, transzverzális hullámok esetén
, ezért a
hőmérséklet( (35,2))-nek megfelelően állandó. Az
tengelyt fektessük a hullámterjedés irányába, ekkor
,
alábbiak különböznek nullától:

,és a deformációtenzor elemei közül csak az

,

Az energiadisszipációt a test egységnyi térfogatára vonatkoztatjuk: e mennyiség időátlagát ( (35,1))-ből kapjuk:

felhasználtuk a
egyenlő,

egyenlőséget. A hullám átlagos teljes energiája pedig a kinetikus energia kétszeresével
, amiből e mennyiség egységnyi térfogatra vonatkozó értéke

A hangelnyelődés együtthatója meghatározható az átlagos energiadisszipáció és a hullám kétszeres átlagos
energiaáramának hányadosaként; ez a mennyiség megadja a hullám amplitúdójának változását a
távolságfüggvényében. Eredményül
-szel arányos csökkenés adódik. Transzverzális hullámok elnyelődési
együtthatójára tehát a következő kifejezést kapjuk:

5.20. egyenlet - (35,3)

Longitudinális hanghullám esetén
,
. A ( (35,1)) és ( (35,2))
összefüggések segítségével elvégzett analóg számításokkal a következő eredményt kapjuk:

5.21. egyenlet - (35,4)

Ezek az összefüggések szigorúan csak tökéletesen izotrop, amorf testekreérvényesek. Nagyságrendileg azonban
meghatározzák a hang elnyelődésének mértékét anizotrop egykristályokban is.
Sajátságos jelenségek lépnek fel hanghullámoknak polikristályos testekben való elnyelődése során. Ha a
hullámhossz kicsi az egykristályok méretei mellett, akkor a hangelnyelés minden egykristályban úgy megy
végbe, mintha az elnyelődés egy nagy kristályban következne be, a hangelnyelődési együttható
-tel arányos.
A
határesetben a hangelnyelődés jellege megváltozik. Ilyen hullám terjedése esetén úgy tekinthetjük,
hogy minden egyes egykristályra homogén feszültségi tér hat. Az egykristályok anizotropiája és a felületükön
érvényes határfeltételek különbözősége miatt azonban deformációik nem homogének. A deformáció akár egy
nagyságrenddel is változhat egy krisztallit méretének megfelelő térrészben, ellentétben a homogén anyag
esetével, amikor a deformáció változása hullámhossznyi távolságon megy végbe. A hangelnyelés szempontjából
a deformáció változásának
sebessége, valamint a fellépő hőmérsékletgradiensek lényegesek. A gradiensek
már egy krisztalliton belül is anomálisan nagyok. Ezért a hővezetés miatt fellépő hangelnyelés nagy a
viszkozitással járó elnyeléshez képest, így elegendő az előbbit kiszámítani.
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Különböztessünk meg két határesetet. A
távolságon fellépő hőmérséklet-különbségek, hővezetés útján
történő kiegyenlítődésének ideje (a hővezetés relaxációs ideje)

nagyságrendű. Tételezzük fel először, hogy

. Ez azt jelenti, hogy a relaxációs idő kicsi a hullám rezgésidejéhez képest; ilyenkor van elegendő idő
arra, hogy a hőmérsékleti egyensúly minden egykristály belsejében nagyjából helyreálljon; ezek a rezgések
majdnem izotermikusak.
Legyen
az egykristályban fellépő hőmérséklet-különbség,
pedig az a hőmérséklet-különbség, amely
adiabatikus folyamat esetén lépne fel. Az (egységnyi térfogatra vonatkoztatott) hőkiáramlás:

A deformáció során keletkezett hőmennyiség nagyságrendben
egyenlővé téve:

(

A krisztallit méretének megfelelő távolságon a hőmérséklet-változás
Végül
-t a ( (35,2)) képletből meghatározhatjuk az
amplitúdója). Eredményünk

a fajhő). E két kifejezést

, így a hőmérséklet-gradiens
helyettesítéssel (

.

az elmozdulásvektor

5.22. egyenlet - (35,5)

(minthogy csak nagyságrendi becslést végzünk, természetesen nem különböztetjük meg a kétféle
hangsebességet). Ezeknek az eredményeknek birtokában már kiszámíthatjuk az egységnyi térfogatban
végbemenő energiadisszipációt:

Ezt a

energiaárammal osztva, megkapjuk a keresett elnyelési együtthatót:

5.23. egyenlet - (35,6)

(K. Zener, 1938). Ezt a képletet összevetve az általános ( (35,3))és ( (35,4))összefüggésekkel, azt mondhatjuk,
hogy polikristályos testben a hangelnyelés úgy megy végbe, mintha az

viszkozitású közeg lenne. Ez a mennyiség sokkal nagyobb a testet alkotó egykristályok viszkozitásánál.
Megvizsgáljuk még a másik határesetet, amikor
. Ez azt jelenti, hogy a relaxációs idő nagy a hullám
rézgésidejéhez képest, és az egyes periódusok tartama alatt a deformáció következtében fellépő hőmérsékletkülönbségek nem tudnak kiegyenlítődni. Helytelen volna azonban a hőmérsékletgradienst
-val becsülni.
Ezáltal csak az egykristályon belül végbemenő hőcserét vennénk figyelembe. Ezzel együtt azonban az adott
esetben fontos szerepet játszik az egykristályok között bekövetkező hőcsere (M. A. Iszakovics, 1948). Ha a
különböző krisztallitok egymástól termikusan szigetelve lennének, akkor határfelületükön az egykristályon
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belüli
-höz hasonló nagyságú hőmérséklet-különbségek lépnének fel. A valóságban azonban a határfeltételek
megkövetelik a hőmérsékletfüggvény folytonosságát a krisztallitok érintkező felületein. Eredményül a felületről
az egykristály belseje felé „terjedő”

távolságon lecsengő „hőhullámok” jelennek meg.7 A vizsgált

esetben
azaz nagy ( nagyságrendű) hőmérsékletgradiensek lépnek fel az egykristályok méreteihez
képest kis távolságokon. Az egykristály megfelelő részének térfogata
; ezt az
nagyságrendű teljes
térfogathoz viszonyítva megkapjuk az átlagos energiadisszipációt:

-t a ( (35,5))-bőt véve, és

-tel osztva, megkapjuk a keresett elnyelődési együtthatót:

5.24. egyenlet - (35,7)

Ebben a tartományban

a frekvencia gyökével arányos mennyiség.8

Így tehát a hangelnyelődési együttható polikristályos testben a legkisebb frekvenciák esetén (
változik, majd (
esetén) egy
-val arányos szakasz következik, végül
hangelnyelődési együttható ismét
-tel arányos.

)

-tel

mellett a

A fentivel analóg megfontolásokat végezhetünk vékony rudakban és lemezekben terjedő transzverzális
hullámok csillapodására vonatkozóan is (K. Zener, 1938). Ha a lemez vagy rúd vastagsága, akkor
esetén a transzverzális hőmérséklet-gradiens a lényeges, és a csillapodást főképpen a hővezetés eredményezi
(lásd az alábbi feladatokat). Ha még az
egyenlőtlenség is teljesül, akkor a rezgés izotermikusnak
tekinthető; ezért például a rúd vagy lemez sajátrezgéseinek meghatározásakor a rugalmassági állandók
izotermikus értékeit kell vennünk.

4.1. Feladatok
1. Határozzuk meg rudak longitudinális sajátrezgéseinek csillapodási tényezőjét.
Megoldás. A rezgések időbeli lecsengésének együtthatója:

az amplitúdó az időben

-vel arányosan csökken.

Longitudinális hullám esetén a rúd minden kis szakaszán egyszerű megnyúlás vagy összehúzódás megy végbe;
a deformációtenzor komponensei:

Az

7

deformációvektorra írhatjuk, hogy

Emlékeztetünk arra, hogy ha egy hővezető közeg

határsíkja mentén a hőmérséklet

törvény szerint periodikusan

változik, akkor a test belsejében „hőmérséklethullámok” jelennek meg, azaz
(l. a Hidrodinamika 52. §-át).
8
Ugyanilyen frekvenciafüggést találunk folyadékban vagy gázban való hangterjedés csillapodásának vizsgálata során szilárd fal közelében
(pl. egy csőben); lásd a Hidrodinamika 77. §-ának feladatait.
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ahol

A szövegben bemutatott számoláshoz hasonlóan eljárva, a csillapodási együtthatóra a következő eredményt
kapjuk:

Az
és
megfelelően.

mennyiségek helyett itt a

és

sebességeket vezettük be a ( (22,4)) képleteknek

2. Oldjuk meg az előbbi feladatot lemezek longitudinális rezgéseire.
Megoldás. Ha a rezgések iránya megegyezik a hullámterjedés irányával, akkor a deformációtenzor alábbi elemei
különböznek nullától:

[1. ( (13,1))-et]. E hullámok terjedési sebessége:

A számítást elvégezve a következő eredményre jutunk:

Olyan hullámok esetén, melyeknél a rezgés a terjedési irányra merőleges,
viszkozitás függvénye. Ilyenkor a csillapodási együttható mindig megadható a

, a csillapodás csak az

összefüggéssel. Ebbe a csoportba tartoznak a rudakban terjedő csavarási hullámok is.
3. Határozzuk meg rúd transzverzális sajátrezgéseinek csillapodási együtthatóját, ha a rezgés frekvenciája
kielégíti az

feltételt (

a rúd vastagsága).

Megoldás. A csillapodás főleg hővezetés miatt következik be. A S.17. §-ban mondottaknak megfelelően a rúd
minden egyes térfogatelemében:

(a meghajlás az
görbületi sugár

(a vessző

síkban megy végbe);

mellett a rezgések adiabatikusak. Gyenge hajlítás esetén a

, ezért

szerint elvégzendő differenciálást jelent). A hőmérséklet leggyorsabban a rúd keresztmetszete

mentén változik ezért
. A ( (35,1)) és a
végbemenő átlagos energiadisszipációra a következőt kapjuk:

képletek alkalmazásával az egész rúdban
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(

a rúd keresztmetszetének területe). Az átlagos teljes energia a potenciális energia kétszerese:

Végül a csillapodási együttható:

4. Oldjuk meg az előbbi feladatot lemezek transzverzális rezgései esetén.
Megoldás. A ( (11,4)) képletnek megfelelően a lemez minden térfogatelemében

(a hajlítás az
síkban történik). Az energiadisszipációt a ( (35,1)) és ( (35,2)) képletekből, az átlagos teljes
energiát pedig a ( (11,6)) kifejezés megduplázásával kapjuk. A csillapodási együttható:

5. Határozzuk meg egy rúd transzverzális rezgéseinek a mozgás nem adiabatikus volta miatt bekövetkező
sajátfrekvencia-változását. A rúd
vastagságú, keskeny lemez alakú. Feltesszük, hogy a rúd felülete
hőszigetelő.
Megoldás. Legyen

a lemez belsejében adiabatikus mozgás esetén fennálló hőmérséklet-eloszlás,

pedig a valódi hőmérséklet-eloszlás (az
koordinátát a lemez vastagságának irányában mérjük; az
síkban való hőmérsékletfüggést mint kis mennyiséget elhanyagoljuk). Minthogy
esetén a test
különböző részei között nincs hőcsere, nyilvánvaló, hogy a hővezetési egyenlet

alakú.

frekvenciájú periodikus rezgések esetén a hőmérsékletnek az egyensúlyi
, illetve
arányosak
-vel; így:

értéktől való eltérése

(a vessző
szerinti differenciálást jelent). Minthogy ( (35,2))-nek megfelelően
arányos
-lel, az
komponensek pedig -szel (1. S.17. §),
, ahol
állandó (mely mint látni fogjuk, az eredményből
kiesik). A
megoldása:

egyenlet (hőszigetelő rúdfelület;

, ha

határfeltétel kielégítő)

Az
síkban meghajlított rúd belső feszültségével kapcsolatos erő
nyomatéka két részből tevődik össze:
egyrészt az izotermikus esetben fellépő
nyomatékból, másrészt a rúd egyenlőtlen felmelegedése miatt
fellépő nyomatékból. Ha

az adiabatikus hajlításnál jelentkező nyomaték, akkor a nem teljesen
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adiabatikus folyamat során ébredő járulékos nyomaték az
írható:

Tetszőleges

mennyiséggel csökken, mely így

és

között fellépő arányossági tényezőként

definiáljuk [l. a ( (17,8)) képletet]; figyelembe vesszük azt is, hogy
az izotermikus Young-modulus]. Ekkor írhatjuk, hogy

[1. a ( (6,8)) képletet;

frekvencia mellett az

Young-modulust

már számítható:

Most

Az
és

határátmenetben,
.

adódik, mint az várható is volt, tehát

, viszont

esetén

A sajátrezgések frekvenciája a Young-modulus gyökével arányos (l. a S.25. § 4-6. feladatát). Ezért

ahol

a sajátfrekvencia tökéletesen adiabatikus rezgések esetén. Ez az

különválasztva (

komplex. A valós és képzetes részt

), a sajátrezgések frekvenciáira végül is a következő alakot kapjuk:

A csillapodási együttható pedig:

ahol a

jelölést alkalmaztuk.

nagy értékei mellett az

frekvencia, mint vártuk,

értékhez, összhangban a 3. feladat eredményével.
ekkor

-hoz tart, a csillapodási együttható pedig a

kis értékei a majdnem izotermikus esetnek felelnek meg,

és a csillapodási együttható:
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5. 36.§. Nagy viszkozitású folyadékok
Tipikus folyadékok esetén a Navier–Stokes-egyenletek mindaddig alkalmazhatók, amíg a mozgás periódusai
nagyok a molekuláris időkhöz képest. Nagyon viszkózus folyadékok esetén nem ez a helyzet. Ilyen
folyadékokra a szokásos hidrodinamikai egyenletek már sokkal nagyobb periódusidők esetén sem
alkalmazhatók. Vannak olyan viszkózus folyadékok, amelyek elegendően kis (de a molekuláris időkhöz
viszonyítva nagy) időtartamok alatt szilárd testként viselkednek (mint például glicerin vagy gyanta). Az amorf
szilárd anyagok (például üveg) is ilyen nagy belső súrlódású folyadékok határesetének tekinthetők.
Ilyen folyadékok tulajdonságai (Maxwell nyomán) a következőképpen írhatók le. Rövid időtartamok alatt e
„folyadékok” rugalmasan deformálódnak. A deformáció megszűnte után a testben feszültségek maradnak
vissza, amelyek azután időben csökkennek, így megfelelően hosszú időtartam eltelte után gyakorlatilag
semmilyen belső feszültség nem marad vissza. Legyen annak az időtartamnak nagyságrendje, amely alatt a
feszültségek megszűnnek ( -t néha Maxwell-féle relaxációs időnek nevezik). Tételezzük fel, hogy a folyadékra
valamilyen váltakozó külső erő hat, melynek frekvenciája . Ha az erő váltakozásának periódusa nagy a
relaxációs időhöz képest, azaz
, akkor a vizsgált közeg közönséges súrlódó folyadékként viselkedik.
Ezzel szemben elegendően nagy
frekvenciák esetén (amikor
) a folyadék amorf szilárd testként
viselkedik.
A vizsgált folyadék „átmeneti” jellege következtében egyrészt az
viszkozitással, másrészt a
„nyújtási
modulussal” jellemezhető. Könnyű az ,
mennyiségek nagyságrendjét a relaxációs idővel összekapcsoló
egyenlőséget felírni. Elegendően alacsony frekvenciájú periodikus erők hatása esetén, amikor a közeg
közönséges folyadékként viselkedik, a feszültségtenzor a viszkózus folyadék feszültségtenzorára szokásosan
érvényes képlettel adható meg:

A másik határesetben, ha a frekvencia nagy, a közeg szilárd testként viselkedik, a belső feszültségeket a
rugalmasságtan képletei szerint kell meghatározni, azaz
(állandóan „tiszta nyírás” jellegű
deformációkról beszélünk, feltételezzük, hogy

,

).

frekvencia esetén a fenti két

kifejezés által adott feszültségtenzoroknak nagyságrendileg meg kell egyezniük. Így azt kapjuk, hogy
ahonnan

,

5.25. egyenlet - (36,1)

Ez a keresett összefüggés.
Végül vezessük le a vizsgált típusú folyadékokat közelítőleg leíró egyenletet. A feszültségek (a deformáció
megszűnte után bekövetkező) eltűnésének törvényére tegyük a lehető legegyszerűbb feltevést; nevezetesen
egyszerű exponenciális függvényt veszünk, aminek ez az egyenlet felel meg:

Másrészt szilárd testben

állna fenn, ezért

Könnyen belátható, hogy a

5.26. egyenlet - (36,2)
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egyenlet mindkét határesetben (gyorsan és lassan váltakozó erők esetén egyaránt) helyes eredményre vezet,
ezért ez a két határeset között interpoláló egyenletnek tekinthető.
Így periodikus mozgások esetén, amikor
azt kapjuk, hogy

és

az időtől az

tényező formájában függ, ( (36,2))-ből

amiből

5.27. egyenlet - (36,3)

Ha

, ez az összefüggés

-t ad, amely a szilárd anyagot jellemzi,

ami egy

viszkozitású folyadék esetére vonatkozó szokásos kifejezés.
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mellett viszont:

6. fejezet - TÁRGYMUTATÓ
a
adiabatikus modulusok
b
belső feszültség
biharmonikus egyenlet (1), (2)
Burgers-vektor
cs
csavarási szilárdság
csavardiszlokáció (1), (2), (3)
csoportsebesség
csúszási sík
d
disszipációs függvény
diszlokációnyomaték (1), (2)
diszlokációs áramsűrűség
diszlokációsűrűség
disztorziótenzor
e, é, f
egyenletes összenyomás (1), (2)
egyirányú összenyomás
éldiszlokáció
elmozdulásvektor
érintkezési feladat
felületi feszültség
g
gömb deformációja
gömb sajátrezgései
Green-tenzor (1), (2), (3)
h, i
hajlítási szilárdság
hangsebesség
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TÁRGYMUTATÓ

hangvisszaverődés
henger deformációja
hőtágulási együttható
izotermikus modulusok
k
kompresszibilitás
kompressziómodulus
kristályok rugalmassági modulusai
l
Lamé-állandók
lemezek sajátrezgései
lokálisan megnövekedett feszültség (1), (2)
m, ny
Maxwell-sűrűség
membrán (1), (2)
nyírás
p, r
plasztikus deformáció
Poisson-szám
rúd sajátrezgései
rugalmas instabilitás (1), (2)
rugalmatlan deformáció (1), (2)
s, t
semleges felület (1), (2)
sík feszültségeloszlás
síkdeformáció (1), (2)
torziómodulus
v, y
viszkozitás
Young-modulus
Megjegyzés:
Ez a tárgymutató kiegészíti a könyv tartalomjegyzékét anélkül, hogy megismételné azt. Elsősorban azokat a
fogalmakat, elnevezéseket soroltuk fel, amelyek a tartalomjegyzék alapján nehezebben lennének megtalálhatók.
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