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A téma rövid leírása4:
A néhány századmilliméteres vastagságú filmek mechanikai modellezése
számtalan publikációt eredményezett az elmúlt 10-15 évben. A ráncosodás
vizsgálatára az irodalomban megtalálható modellek zöme lineárisan rugalmas
anyagmodellen és kis nyúlások feltételezésén alapszik. Nem egy esetben ezen
modelleket a kezdeti feltételezéseknek ellentmondó jelenségek leírására is
használták. A kutatás célja ezen gyakorlat következményeinek csökkentése az
anyagi nemlinearitást tartalmazó modellek bevezetésével. Az irodalomban
széles körben elemzett, egyszerű geometriájú (pl: téglalap), kizárólag a
peremekre kényszerített alakváltozásokkal terhelt filmek ráncos mintázatait
vizsgáljuk, különböző hiperelasztikus, képlékeny és/vagy károsodásnak kitett,
izotróp, ortotróp és anizotróp anyagok esetén. A kutatás a modellek analitikus
levezetésén túl azok numerikus implementációját irányozza elő, az így
számított megoldásokat (saját és az irodalomban fellelhető) kísérleti
eredményekkel verifikálja.
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Vékony filmek ráncos mintázatai
- témavázlat -

Az analitikus, numerikus és kísérleti eljárások fejlődésének köszönhetően a
néhány századmilliméteres vastagságú filmek mechanikai modellezése
számtalan publikációt eredményezett az elmúlt 10-15 évben [1-9] . A téma
analitikus
vizsgálata
jelentősen
hozzájárult
a
nemlineáris
parciális
differenciálegyenletek elméletéhez; továbbá az anyagtudomány és a mérnöki
alkalmazások szempontjából is jelentős. A parciális differenciálegyenletek
körében a filmek különböző modellek aszimptotikus vizsgálata szempontjából
kaptak különös figyelmet [9]. Ebben a körben témánk rokonítható sok,
témánktól távolabb eső tudományterületen használt nemlineáris modellel,
amelyekben fellép az ún. mintázat keletkezés [10]. A klasszikus mechanika
rúd-, lemez- és héjelméletei széles körben elemzett modellek, ezért vonzóak
ilyen irányú kutatások számára, alkalmazásuk esetén az elméleti előjelzések
viszonylag könnyen igazolhatóak kísérleti és/vagy numerikus úton. A filmek
esetében a ráncosodás nem más, mint egy (a kihajlás miatt) kialakuló
mintázat. Az irodalomban megtalálható modellek zöme lineárisan rugalmas,
izotróp anyagot és infinitezimális nyúlásokat tételez fel. Nem egy esetben ezen
modelleket a kezdeti feltételezéseknek ellentmondó jelenségek leírására is
használták.
A kutatás célja az imént említett ellentmondás következményeinek
csökkentése az anyagi nemlinearitáson alapuló modellek bevezetésével. Az
irodalomban széles körben elemzett, egyszerű geometriájú (pl: téglalap,
körgyűrű,...stb.), kizárólag a peremekre kényszerített alakváltozásokkal terhelt
filmek ráncos mintázatait vizsgáljuk, különböző hiperelasztikus, képlékeny
és/vagy károsodásnak kitett, izotróp, ortotróp és anizotróp anyagok esetén.
A megcélzott vizsgálatok kontinuummechanikailag egzakt modellek analitikus
levezetésén és elemzésén alapulnak. Szükséges továbbá az irodalom rokon
problémáinak (pl: rugalmas ágyazású gerendák elmélete [11], vagy a
növekedés miatt fellépő inkompatibilis nyúlások révén fellépő ráncosodás [8])
feldolgozása, a felismert analógiák kiterjeszthetőségének vizsgálata.
Mivel jellemzően a valóságban megfigyelhető ráncos megoldások még
egyszerű geometria esetén sem kezelhetőek analitikusan, célunk a parciális
differenciálegyenletek nemtriviális megoldásainak numerikus számítása. Ehhez
a klasszikus, útkövető módszerek [12] felhasználásán túl megkíséreljük a
megoldáshalmaz globális letapogatását [13-14] is. Az egyensúlyi út elágazási
pontjain, és a megoldások stabilitásán túl célunk a ráncos mintázatot jellemző
mennyiségek (például a ráncok száma), vagy szimmetriájának részletes
elemzése (az ezen kérdések körüli viták jól példázzák a túl egyszerű modellek
valós jelenségekre történő alkalmazásának ellentmondásosságát).
A kutatási program része a fent említett, egyszerű geometriák esetére
kísérletek végrehajtása [15-16]. Ez a numerikus eljárás verifikálásán túl a
valóságban megfigyelhető (pl: függönyök, levelek,... stb.) ráncos mintázatok
laboratóriumi előállítását és vizsgálatát is jelenti.
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