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Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie stanowi przewodnik po pracach opublikowanych przez 
autora lub z jego udziałem współautorskim, które są przedstawiane jako dorobek, 
będący podstawą przewodu habilitacyjnego. Opisano prace z lat 1989‒2010, które 
opublikowano po uzyskaniu w 1988 roku stopnia doktora nauk technicznych.

Do ocenianego dorobku przedstawia się zasadniczo jedenaście pozycji, z któ-
rych dziesięć to publikacje, które ukazały się w czasopismach naukowych umiesz-
czonych w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, a jedna jest raportem naukowym zamykającym podoktorski staż autora  
w Uniwersytecie Technicznym w Delft (TU Delft) w Holandii. Dziewięć spośród 
dziesięciu publikacji to pozycje z tzw. listy filadelfijskiej, czyli opublikowane w cza- 
sopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR), a jedna z nich jest pu-
blikacją w polskim, angielskojęzycznym czasopiśmie umieszczonym w części B 
wykazu Ministerstwa (Pozostałe czasopisma zagraniczne i czasopisma polskie).

W niniejszym opracowaniu każda praca jest najpierw omówiona ogólnie co do 
zakresu tematycznego i uzyskanych rezultatów, a następnie szczegółowo zwraca się 
uwagę na aspekty obliczeniowe teorii plastyczności. Umieszczono obraz pierwszej 
strony każdej publikacji oraz wykaz cytowanej w niej literatury, w takim układzie, 
w jakim były wydrukowane.

Zakres tematyczny tych publikacji obejmuje różne dziedziny mechaniki materia-
łów i konstrukcji, jednak ich cechą wspólną jest zastosowanie i rozwinięcie metod 
obliczeniowych teorii plastyczności.

Niektóre prace można zakwalifikować do zagadnień teorii i analizy dźwiga-
rów powierzchniowych, w tym szczególnie powłok toroidalnych oraz walcowych. 
Podejmowane są w nich problemy utraty stateczności rozumianej jako bifurkacja 
stanu równowagi albo osiągnięcie nośności maksymalnej, prowadzące do zjawiska 
przeskoku, czyli skończonej zmiany wartości przemieszczenia przy nieskończenie 
małej zmianie wartości obciążenia. Ponadto analizowane są inne mechanizmy wy-
czerpania nośności, związane z plastycznym płynięciem materiału, takie jak nośność 
graniczna (pełne uplastycznienie przekroju) czy nośność rozdzielcza, oznaczająca 
powstanie silnie zlokalizowanych stref koncentracji odkształceń, prowadzących 
do osobliwości matematycznego modelu deformacji. W jednej z prac analizowany 
jest problem plastycznego przystosowania się konstrukcji do obciążeń cyklicznie 
zmiennych (shakedown) oraz forma wyczerpania nośności przez nieprzystosowanie. 
Potrzeba odniesienia złożonej teorii do możliwych praktycznych zastosowań do-
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prowadziła do zbudowania odpowiednich graficznych obszarów smukłości powło-
ki czy wyznaczenia obszarów plastycznego przystosowania. Stworzone diagramy 
mogą służyć do oszacowania formy potencjalnej utraty nośności na podstawie para-
metrów geometrycznych powłoki i własności materiałowych. Podobną, praktyczną 
rolę może też spełniać analiza wpływu początkowych imperfekcji geometrycznych, 
które istotnie wpływają na wartości obciążeń krytycznych, w rzeczywistości czasem 
znacznie odbiegających od wartości teoretycznych, wyznaczonych dla konstrukcji 
idealnej. Jedna z prac jest poświęcona omówieniu problemów, jakie należy roz-
wiązać przy modelowaniu sprężysto-plastycznych konstrukcji powierzchniowych 
metodą elementów skończonych, będącą najpowszechniej stosowanym narzędziem 
obliczeniowym inżyniera.

Ponadto niektóre spośród publikacji dotyczą optymalnego kształtowania kon-
strukcji. W odniesieniu do powłok zajmowano się kształtowaniem rozkładu grubo-
ści ścianki, a także kształtu powierzchni środkowej w celu uzyskania maksymalnej 
wartości ciśnienia krytycznego. Oprócz rozwiązań teoretycznych (wariacyjnych) 
dyskutowano też sformułowanie parametryczne, to znaczy kształtowanie w zało-
żonej klasie funkcji rozkładu określonych parametrów kształtowania. Jest to krok  
w stronę praktycznych zastosowań i inżynierskich wskazań, gdyż rozwiązania ma- 
tematycznie optymalne często są niemożliwe do praktycznego wykonania.

Nową grupą zagadnień w dziedzinie optymalizacji, podjętą w przedstawianych 
pracach dla modeli prętowych, jest uwzględnienie w kształtowaniu zachowania się 
konstrukcji po utracie stateczności. Okazuje się bowiem często, że ceną za uzyskanie 
maksymalnej wartości obiążenia krytycznego jest destabilizacja pokrytycznej ścież-
ki  równowagi. W praktyce obniża to znacznie jakość optymalnie ukształtowanej 
konstrukcji, gdyż po utracie stateczności proces deformacji staje się katastroficzny 
– przebiega przy malejącej wartości obciążenia. Wobec nieuniknionych imperfekcji 
ścieżka równowagi nie ulega rozdwojeniu, przebiega od początku procesu z nieze-
rową wartością parametru opisującego odejście od formy podstawowej, a ścieżka 
dla konstrukcji idealnej jest dla niej górnym oszacowaniem. Dlatego do sformuło-
wania zadania optymalnego kształtowania włączono warunki wymuszające statecz-
ne zachowanie po utracie stateczności, albo lokalnie (w małym otoczeniu punktu 
bifurkacji), albo lokalnie rozszerzone (w skończonym zakresie przemieszczenia 
po bifurkacji). Ponieważ wspomniane wymagania stanowią dodatkowe więzy przy 
kształtowaniu, to otrzymane obciążenia krytyczne konstrukcji optymalnej są mniej-
sze niż bez nich, ale za to proces deformacji po utracie stateczności nie przebiega 
katastroficznie. Rozszerzenie tej problematyki ujęte w prezentowanych publikacjach 
polega na uwzględnieniu plastycznego płynięcia materiału. Okazuje się to bardzo 
istotne, gdyż na ścieżkach pokrytycznych obserwowany jest silny wzrost naprężeń, 
co bardzo szybko wyczerpuje stosowalność rozwiązań opartych na założeniu sprę-
żystej deformacji. Z kolei samo uplastycznienie materiału, oznaczające w skali ma-
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kro gwałtowną zmianę modułu stycznego, stanowi o  istotnym spadku sztywności 
i może natychmiastowo wpływać na charakter ścieżki, zmieniając go ze statecznego 
na niestateczny.

Kolejnym działem mechaniki, do którego odnoszą się publikacje, jest modelowa-
nie konstytutywne materiału z uwzględnieniem deformacji plastycznych. W odnie-
sieniu do konstrukcji powierzchniowych rozpatrywano tzw. sformułowanie globalne 
warunku plastyczności (potencjału odkształceń plastycznych), polegające na zapi-
saniu go w siłach i momentach na powierzchni środkowej zamiast w naprężeniach  
w punkcie. Zabieg taki ma na celu wyeliminowanie całkowania rozkładu naprężeń 
po grubości ścianki i pozwala, w połączeniu z hipotezami geometrycznymi, na zbu-
dowanie całego opisu w wielkościach uogólnionych.

W jednej z prac podjęto tematykę modelowania materiału sprężysto-plastyczne-
go z uszkodzeniami, rozszerzając wcześniejsze prace Współautorów o uwzględnie-
nie odkształceń plastycznych. Przyjęto odpowiednie potencjały termodynamiczne 
oraz zdefiniowano dwa potencjały dyssypacji – plastycznego płynięcia i uszkodzeń. 
Przyjmując tensorową miarę uszkodzeń, zbudowano model uwzględniający m.in. 
nabytą anizotropię materiału spowodowaną różną ewolucją składowych tego tensora 
w czasie procesu odkształcania. W opisie ujęto też tzw. efekt unilateralny, oznacza-
jący w skali mikro zamykanie się szczelin w warunkach naprężenia ściskającego,  
co spowolnia rozwój uszkodzenia w skali makro.

W pracy dotyczącej kształtowania pręta ‒ ze względu na zachowanie pokrytycz-
ne w zakresie sprężysto-plastycznym ‒ zaproponowany został nowy model mate-
matyczny opisu materiału sprężysto plastycznego ze wzmocnieniem. Głównym 
celem jego sformułowania było uzyskanie gładkiej krzywej rozciągania, czyli cią-
głej zmiany modułu stycznego. Stosowany w klasycznych sformułowaniach model 
dwuliniowy charakteryzuje się nieciągłą zmianą modułu, a to z kolei uniemożli-
wia wyznaczenie obciążenia krytycznego dla pewnych zakresów smukłości pręta. 
W zadaniu kształtowania ze względu na stateczność jest to duży mankament, który 
blokuje zbieżność procedur obliczeniowych. Z drugiej strony wydaje się, że w ma-
teriale rzeczywistym jego własności zmieniają się w sposób ciągły, co dodatkowo 
uzasadnia poszukiwanie innego opisu matematycznego.

W najnowszej z przedstawianych prac modelowanie materiału dotyczy tzw. nie-
ciągłego płynięcia plastycznego, występującego w ekstremalnie niskich temperatu-
rach, bliskich absolutnego zera. W skali makro jest to efekt cyklicznie powtarzanego 
spadku (seracji) wartości naprężenia przy monotonicznie narastającym odkształce-
niu, po którym to spadku następuje powrót na powierzchnię wzmocnienia palstycz-
nego. Zjawisko jest tłumaczone niestabilnością termodynamiczną, spowodowaną 
zmierzaniem niektórych stałych materiałowych do zera. W szczególności bliska 
zera wartość ciepła właściwego oznacza, że niewielki kwant dyssypowanej energii 
(tutaj energii deformacji plastycznej rozpraszanej w materiale) oznacza skokowy 
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przyrost temperatury. W skali mikro efekt ten opisywany jest blokowaniem ruchu 
dyslokacji krawędziowych (dominujących w niskich temperaturach) na barierach 
Lomera-Cottrella, a następnie przełamywaniem tych barier i katastroficznym, maso-
wym ruchem dyslokacji po wystąpieniu odpowiednich warunków naprężeniowych. 
W skali makro oznacza to skokowy przyrost trwałego odkształcenia (plastycznego), 
co przy zachowaniu stałej wartości odkształcenia całkowitego objawia się spadkiem 
wartości naprężenia.

Wspólnym wątkiem wszystkich omawianych prac są problemy obliczeniowe 
w opisie materiałów i konstrukcji sprężysto-plastycznych. W celu rozwiązania 
trudności konieczne było zbudowanie stosownych algorytmów, stworzenie od-
powiednich kodów programów, zastosowanie adekwatnych metod modelowania  
i analizy, co jest omawiane w opisach poszczególnych prac. W dwóch publikacjach, 
które w tytułach mają „elastic” zwrócono uwagę, że choć bezpośrednio nie dotyczą 
zakresu plastycznego, to jednak metody tam zaprezentowane (np. detekcja ciśnienia 
krytycznego w powłoce toroidalnej) mogą być również stosowane w zadaniach poza 
zakresem sprężystym, a otrzymane wnioski (np. rozkłady naprężeń, strefy koncen-
tracji) stanowią stosowny wstęp do rozszerzenia problemu na plastyczność.

Wśród omawianych prac można wyróżnić główny jednotematyczny cykl pu-
blikacji dotyczący sprężysto-plastycznej analizy i optymalizacji cienkościennych 
ustrojów powierzchniowych. Składa się on z sześciu artykułów, w tym pięciu  
w czasopismach JCR, czterech artykułów w wydawnictwach konferencyjnych, jed-
nego artykułu w niepunktowanym czasopiśmie “Mechanika Teoretyczna i Stosowa-
na” oraz jedenastu referatów konferencyjnych i jednego raportu technicznego. Dwa 
inne cykle poświęcone są odpowiedno optymalizacji sprężysto-plastycznych ko-
lumn ze względu na zachowanie pokrytyczne (dwa artykuły w czasopismach JCR, 
dwa artykuły w wydawnictwach konferencyjnych oraz dwa referaty konferencyjne) 
oraz budowie modeli konstytutywnych materiałów sprężysto-plastycznych wykazu-
jących nieciągłe płynięcie plastyczne albo ewolucję uszkodzeń (dwa artykuły w cza-
sopismach JCR, dwa artykuły w wydawnictwach konferencyjnych oraz jedenaście 
referatów konferencyjnych). Ponieważ wymienione wyżej cykle zostały uzupełnio-
ne odpowiednimi prezentacjami na konferencjach o zasięgu międzynarodowym lub 
światowym oraz publikacjami w materiałach konferencyjnych, zamieszczono za-
tem zestawienie pozostałych publikacji, niepunktowanych w wykazach MNiSW, ale 
stanowiących dorobek autora i będących uzupełnieniem publikacji podstawowych. 
Wykazano też udział autora w konferencjach naukowych, podając tytuły wygłasza-
nych referatów, również związanych z problematyką ujętą w publikacjach.

Zamieszczono także wykaz raportów technicznych, będących, zdaniem auto-
ra, ważną częścią dorobku. Poza kilkoma wyjątkami, stanowią one dokumentację 
współpracy podjętej z Europejskim Centrum Badań Jądrowych (CERN) w Genewie. 
W latach 1996‒2008 autor przebywał trzy miesiące rocznie w CERN, biorąc udział 
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w pracach projektowych w ramach projektu Large Hadron Collider (LHC). Wy-
konywane tam prace dotyczyły obliczeń wytrzymałościowych, sztywnościowych, 
statecznościowych, dynamicznych (w tym sejsmicznych) konstrukcji nośnych dla 
detektorów eksperymentu A Large Ion Collider Experiment (ALICE).



COMPUTATIONAL PROBLEMS IN MODELING  
OF ELASTIC-PLASTIC MATERIALS AND STRUCTURES

Introduction

Collected and presented are publications authored or co-authored by Jan Bielski, 
which were published between 1989 and 2010 after he achieved the PhD degree  
in 1988. The collection consists of eleven positions with ten being papers in scientific 
journals and one being a scientific report published by the Technische Univesiteit 
Delft (TU Delft) in the Netherlands at the end of the author’s post-doctoral fellowship. 

The papers deal with various fields of mechanics of materials and structures but 
their common subject is application and extension of the computational methods in 
the theory of plasticity.

Some of the papers are classified among problems of theory and analysis of 
surface structures, in particular toroidal and cylindrical shells. The undertaken 
problems refer to structural instability, both equilibrium bifurcation or snap-through. 
The latter denotes a finite change of characteristic displacement value followed by 
an infinitesimally small increment of load value. Moreover, various mechanisms of 
exhausting of structural capacity associated with material plastic yielding are analyzed. 
The one is a limit carrying capacity defined as full yielding of a section. The other is 
a decohesive carrying capacity understood as creation of zones of strongly localized 
strains, which lead to singularities in mathematical description of deformation. 
The structural shakedown problem is discussed in one of the papers together with 
a form of capacity loss due to inadaptation against cyclically varying loadings.  
A practical need of transferring complicated theory to engineering applications results 
in diagrams of shell slenderness regions or shakedown regions.  Such graphical 
information may be useful for estimation of a possible form of structural carrying 
capacity, given geometrical parameters and material constants. Similar practical 
importance is linked with the analysis of influence of geometrical imperfections on 
critical loads values. In real structure these values differ significantly from those 
calculated theoretically for a perfect structure. One of the presented papers deals with 
problems to face in finite element modeling of elastic-plastic surface girders, to address 
users of the fem, which is the mostly used calculation tool of a modern engineer.

Moreover, some of the papers refer to the structural optimal design. An optimal 
distribution of wall thickness or an optimal shape of the middle surface are sought 
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for in order to maximize critical load value for shells. Apart the variational approach, 
also the simpler parametrical formulation is investigated. That means, the optimal 
structure is designed in a chosen class of distribution functions. This is important 
for practical applications since the mathematically optimal solutions are hardly ever 
suitable for manufacturing.

A new group of problems in optimal design, considered in the presented papers 
for rod models, comes from including of post-critical structural behavior into 
optimization procedure. Namely, it happens very often that maximization of critical 
load value results in change of post-critical equilibrium path from a stable to unstable 
one. That significantly deteriorates the quality of the optimally designed structure, 
since after possible bifurcation the deformation process is of catastrophic nature – can 
be continued with decreasing load value. For an inevitably imperfect real structure 
there is no bifurcation observed along the equilibrium path. On contrary, it runs from 
the beginning with non-zero value of that parameter which for a perfect structure 
describes change from fundamental to post-critical form. The perfect structure 
equilibrium path turns out to be an upper limit for a real structure. Hence, the optimal 
design formulation is extended by introduction of additional constraints, which 
force stable post-critical behavior besides other design goals. These constraints are 
either local or extended local. The first mean a stable path in a small vicinity of the 
bifurcation point. The second mean a stable path in a finite interval of the post-critical 
deflection. Due to above mentioned additional constraints in a design formulation 
the obtained critical load is of lower value when compared with that for a classically 
designed structure. However, the profit is that post-critical equilibrium path does not 
exhibit a catastrophic nature. The papers presented here deal with some extension 
of the problem by taking into account material plastic yielding. It is of significant 
importance because of strong increase of stresses observed along the post-critical 
deformation path, which shortly makes elastic solutions invalid. The plastic yielding 
of material results in macro scale in a sudden drop of secant modulus and loss of 
stiffness, and hence an instantaneous change of post-critical path is possible from  
a stable to unstable nature.

Another branch of mechanics addressed to by the presented papers is the 
constitutive modeling of materials with plastic deformations included.

In application to shell structures analysis the so called global formulation is used 
for the plasticity condition (plastic strain potential). The ‘global’ denotes that the 
potential is expressed in terms of stress resultants and couples defined at middle 
surface points, instead of stresses defined at a material points in three dimensions. 
Doing so eliminates an integration of along-thickness stress distribution and 
allows, if supplemented with proper geometrical hypothesis, to formulate the entire 
mathematical description in generalized quantities.



12

One of the papers deals with modeling with material damage included. The 
previous works of co-authors was extended by plastic deformation taken into account. 
Suitable thermodynamic potentials are introduced and two dissipation potentials are 
defined – the one for plastic yielding and the other for damage. Basing on a tensorial 
damage representation the material model was proposed, which includes, among 
others, acquired material anisotropy, coming from non-uniform evolution of the 
tensor components in course of deformation process. The model also incorporates 
the so called unilateral effect. In the micro scale it denotes closing of cracks in 
compression regime whereas in macro scale it results in slowing down the growth 
of damage.

There is a new mathematical model for elastic-plastic material with hardening 
proposed in the paper, which deals with optimal design of a rod with post-buckling 
behavior included as constrains. The main issue of the model is a smooth tension curve, 
which exhibits continuous change of the tangent modulus in transition from elastic 
to elastic-plastic range. The broadly used bi-linear model introduces discontinuous 
change of the modulus and that, in turn, makes it impossible to determine a critical 
load for some values of rod slenderness. This is a crucial difficulty in a stability-
oriented design procedure, because it blocks convergence of iteration loop. On the 
other hand, it seems to be realistic assumption that in true material any change of its 
properties goes continuously, and hence looking for a better model is justified.

The newest one from the presented papers relates to constitutive modeling of the 
so called serrated yielding, taking place at extremely low temperature, close to the 
absolute zero. In a macro scale the effect is observed as a cyclically repeated sudden 
drop (serration) of the stress value in course of monotonically increasing strain 
value. After the serration the tension curve comes back onto hardening surface. The 
phenomenon is explained with thermodynamic instability, which is because some 
material constants tend to zero in cryogenic conditions. In particular, when a specific 
heat is close to zero, any quantum of dissipated energy results in stepped increase of 
temperature. At micro scale the effect is explained that motion of edge dislocations 
(dominating at low temperature) is blocked by the Lomer-Cottrell barriers. Next, 
after sufficient local stress conditions are satisfied, the barriers are broken and 
the massive catastrophic motion of dislocations is released. At macro scale this is 
observed as jump-like increase of the plastic (permanent) strain. Since the total strain 
value is kept unchanged, its elastic part decreases and the stress value drops down.

The common points of the presented papers are computational problems in 
modeling of elastic-plastic materials and structures. In order to solve various 
mechanical problems there is a need to create of appropriate algorithms, to build and 
test suitable computer codes, to use proper methods of modeling and analysis. These 
subjects are addressed to and discussed in the papers. For two papers, which contain 
word ‘elastic’ in the title, the remark is done that they are also suitable for elastic-



13

plastic analysis. Namely, some numerical methods presented there (e.g. detection of 
critical load for a shell) are equally suitable for elastic or elastic-plastic ranges. Also, 
some conclusions drawn out (e.g. stress distribution, strain localization zones) are  
a good starting point for the inelastic analysis.

Among the presented papers one may distinguish a main monothematic series 
dealing with analysis and optimization of elastic-plastic thin-walled surface structures. 
The series incorporates six articles (including five in the JCR list journals), four 
articles in conference proceedings, one paper in Mechanika Teoretyczna i Stosowana 
(Theoretical and Applied Mechanics) and eleven conference presentations. There 
are two more mini-cycles, also. The first is devoted to structural optimal design of 
elastic-plastic columns with the stable post-critical behavior included as constraint. 
It compounds of two JCR papers, two articles in conference proceedings and two 
conference presentations. The second mini-cycle – two JCR papers, two articles 
in conference proceedings and eleven conference presentations – is devoted to 
constitutive modeling of materials with serrated yielding or elastic-plastic damage.



AUSGEWÄHLTE BERECHNUNGSPROBLEME BEI  
DER BESCHREIBUNG VON ELASTISCH-PLASTISCHEN 

MATERIALIEN UND KONSTRUKTIONEN

Einführung

Diese Ausarbeitung stellt einen Leitfaden durch die vom Autor oder unter seiner 
Beteiligung veröffentlichten Arbeiten dar, die als sein Schaffen und die Grundlage 
der Habilitation vorgestellt werden. Es wurden Arbeiten aus dem Zeitraum zwischen 
1989 und 2010 beschrieben, die nach der Erlangung des Titels eines Doktors für 
technische Wissenschaften im Jahre 1988 veröffentlicht wurden. Das bewertete 
Schaffen umfasst elf Positionen, von denen zehn in wissenschaftlichen Zeitschriften 
veröffentlicht wurden, die im Verzeichnis der gewerteten Zeitschriften des Ministers 
für Wissenschaft und Hochschulwesen genannt werden. Position Nummer 11 ist 
ein wissenschaftlicher Bericht zum Abschluss des postdoktoralen Praktikums des 
Autors an der Technischen Universität Delft (TU Delft) in den Niederlanden.

Der Themenbereich dieser Veröffentlichungen umfasst verschiedene Bereiche der 
Material- und Konstruktionsmechanik. Eine gemeinsame Eigenschaft aller dieser 
Arbeiten ist jedoch die Anwendung und Entwicklung von Berechnungsmethoden 
der Plastizitätstheorie. 

Einige der Arbeiten können den Fragen der Theorie und Analyse der 
Flächentragwerke und dabei insbesondere Toroidal- und Zylinderschalen 
zugeordnet werden. In ihnen werden Probleme des Stabilitätsverlusts diskutiert, 
verstanden als Bifurkation des Gleichgewichtszustands oder als Erreichen der 
maximalen Tragfähigkeit, die zu der Erscheinung eines Sprungs führt, also zu einer 
endlichen Änderung des Wertes der Verlagerung bei unendlich kleiner Änderung 
des Belastungswertes. Darüber hinaus werden verschiedene andere Mechanismus 
der Erschöpfung der Tragfähigkeit analysiert, die mit dem plastischen Fließen 
des Materials verbunden sind, wie etwa die Grenztragfähigkeit (vollständige 
Plastifizierung des Querschnitts) oder die Trennfestigkeit, die die Entstehung stark 
lokalisierter Konzentrationszonen von Verformungen kennzeichnet, welche zu 
Besonderheiten des mathematischen Deformierungsmodells führen. In einer der 
Arbeiten wurden das Problem der plastischen Anpassung einer Konstruktion an 
zyklisch veränderliche Belastungen (Shakedown) und die Form der Erschöpfung der 
Tragfähigkeit durch Nichtanpassung untersucht. Die Notwendigkeit der Anpassung 
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der komplexen Theorie an die möglichen praktischen Anwendungen führte zum 
Bau entsprechender graphischer Bereiche der Schlankheit der Schale sowie zur 
Bestimmung von Bereichen der plastischen Anpassung. Die erstellten Diagramme 
können zur Schätzung der Form eines potentiellen Tragfähigkeitsverlustes auf 
Grundlage der geometrischen Parameter der Schale und der Materialeigenschaften 
dienen. Eine ähnliche praktische Rolle kann ebenfalls die Analyse des Einflusses der 
anfänglichen geometrischen Imperfektionen spielen, die bedeutende Auswirkungen 
auf die Werte der kritischen Belastungen, welche in der Praxis manchmal bedeutend 
von den theoretischen, für ideale Konstruktionen ermittelten Werten abweichen, 
haben. Eine der Arbeiten ist zudem der Diskussion der Probleme gewidmet, die bei 
der Modellierung elastisch-plastischer Flächenkonstruktionen mit Hilfe der Finite-
Elemente-Methode – dem am häufigsten angewendeten Berechnungswerkzeug des 
Ingenieurs – zu lösen sind. 

Darüber hinaus betreffen einige der Veröffentlichungen die optimale Formung 
von Konstruktionen. In Bezug auf die Schalen wurde die Gestaltung der Verteilung 
der Wandstärken sowie der Form der Mittelfläche zum Zwecke der Erlangung 
eines Maximalwertes des kritischen Drucks behandelt. Neben theoretischen 
Lösungen wurde ebenfalls eine parametrische Formulierung diskutiert, das heißt 
die Formung des Systems bestimmter Gestaltungsparameter in der vorgegebenen 
Funktionsklasse. Dies ist ein Schritt in Richtung der praktischen Anwendungen und 
ingenieurtechnischen Vorgaben, da die optimalen mathematischen Lösungen oftmals 
praktisch nicht ausführbar sind. 

Eine neue Gruppe von Problemen aus dem Bereich der Optimierung, die in den 
vorgestellten Arbeiten für Stabmodelle behandelt wurden, ist die Berücksichtigung 
des Verhaltens der Konstruktion nach dem Verlust der Stabilität bei der Gestaltung. 
Oftmals zeigt sich nämlich, dass der Preis für das Erlangen des Maximalwertes der 
kritischen Belastung in der Destabilisierung des nachkritischen Gleichgewichtspfades 
besteht. In der Praxis verringert dies bedeutend die Qualität der optimal gestalteten 
Konstruktion, da nach dem Verlust der Stabilität der Prozess der Deformierung einen 
katastrophalen Verlauf nimmt und bei sich verringerndem Belastungswert abläuft. 
Angesichts der unvermeidbaren Imperfektionen unterliegt der Gleichgewichtspfad 
keiner Spaltung und verläuft vom Prozessbeginn an mit einem Wert des die 
Abweichung von der Grundform beschreibenden Parameters ungleich Null, wobei 
der Pfad für die ideale Konstruktion der obere Grenzwert ist.  Deshalb wurden in die 
Formulierung der Aufgabe der optimalen Gestaltung die Bedingungen aufgenommen, 
die ein stabiles Verhalten nach dem Verlust der Stabilität erzwingen – entweder 
lokal (in einer kleinen Umgebung des Bifurkationspunktes oder lokal erweitert  
(in einem endlichen Verschiebungsbereich nach der Bifurkation). Da die erwähnten 
Anforderungen zusätzliche Fesseln bei der Gestaltung darstellen, sind die erhaltenen 
kritischen Belastungen der Konstruktion geringer als die ohne diese Anforderungen 
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berechneten – dafür verläuft der Deformationsprozess nach dem Stabilitätsverlust 
aber nicht katastrophisch. Eine Ausweitung dieser in den präsentierten 
Veröffentlichungen enthaltenen Problematik besteht in der Berücksichtigung des 
plastischen Fließens des Materials. Dies erweist sich als sehr wichtig, da auf den 
nachkritischen Pfaden ein starker Anstieg der Spannungen beobachtet wird, was 
sehr schnell die Anwendbarkeit der Lösungen auf Grundlage der Annahme einer 
elastischen Deformierung erschöpft. Die Plastifizierung des Materials wiederum, die 
im Makro-Maßstab eine plötzliche Veränderung des tangentialen Moduls bedeutet, 
entscheidet über einen bedeutenden Rückgang der Steifheit und kann sofort Einfluss 
auf den Charakter des Pfades haben und diesen von einem stabilen in einen instabilen 
ändern.

Ein weiterer Teilbereich der Mechanik, auf welchen sich die Veröffentlichungen 
beziehen, ist die konstitutive Modellierung des Materials unter Berücksichtigung 
plastischer Deformationen. In Bezug auf Flächenkonstruktionen wurde die 
sogenannte globale Formulierung der Plastizitätsbedingung (des Potentials der 
plastischen Verformungen) diskutiert, die in seiner Niederschrift in Kräften und 
Momenten auf der Zentralebene und nicht in Spannungen in einem Punkt besteht. 
Eine solche Maßnahme hat das Ziel, die Integration der Spannungsverteilung über 
die Wandstärke zu eliminieren, und ermöglicht in Verbindung mit den geometrischen 
Hypothesen den Aufbau der gesamten Beschreibung auf verallgemeinerten Größen.  

In einer der Arbeiten wurden die Thematik der Modellierung von elastisch-
plastischem Material mit Beschädigungen aufgegriffen und frühere Arbeiten der 
Mitautoren um die Berücksichtigung der plastischen Verformungen erweitert. 
Es wurden entsprechende thermodynamische Potentiale angenommen und zwei 
Dissipationspotentiale definiert – des plastischen Fließens und der Beschädigungen. 
Unter Annahme eines Tensormaßes der Beschädigungen wurde ein Modell erbaut, 
das unter anderem die erworbene Anisotropie des Materials berücksichtigt, die 
durch die verschiedene Evolution der Bestandteile dieses Tensors während des 
Verformungsprozesses bewirkt wurde. In der Beschreibung wurde ebenfalls der 
sogenannte unilaterale Effekt erfasst, der im Makro-Maßstab durch die Schließung 
der Spalten unter den Bedingungen einer Druckspannung sichtbar wird, was die 
Entwicklung der Beschädigung verlangsamt.

In der Arbeit über die Gestaltung einer Stange unter Berücksichtigung des 
nachkritischen Verhaltens im elastisch-plastischen Bereich wurde ein neues 
mathematisches Modell zur Beschreibung von elastisch-plastischem Material mit 
Verstärkung vorgeschlagen. Hauptziel der Formulierung dieses Modells war das 
Erlangen einer glatten Dehnungskurve, also einer stetigen Änderung des tangentialen 
Moduls. Das in den klassischen Formulierungen verwendete Zwei-Linien-Modell 
zeichnet sich durch eine unstetige Veränderung des Moduls aus, was wiederum 
die Bestimmung der kritischen Belastung für einen gewissen Schlankheitsbereich 
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der Stangen unmöglich macht. In einer Gestaltungsaufgabe ist dies in Hinsicht auf 
die Stabilität ein großes Manko, das die Konvergenz der Berechnungsmethoden 
blockiert. Auf der anderen Seite erscheint, dass im tatsächlichen Material seine 
Eigenschaften sich auf stetige Weise ändern, was zusätzlich die Suche nach einer 
anderen mathematischen Beschreibung begründet.

In der neusten der vorgestellten Arbeiten betrifft die Modellierung des Materials 
das sogenannte unstetige plastische Fließen, das bei extrem niedrigen Bedingungen, 
nahe der absoluten Nulltemperatur auftritt. Im Makromaßstab ist dies der Effekt 
eines zyklisch wiederholten Rückgangs (Seriation) des Spannungswertes bei 
monoton anwachsender Verformung, nach welchem diesen Rückgang es zu einer 
Rückkehr an die Oberfläche der plastischen Verstärkung kommt. Diese Erscheinung 
wird durch die thermodynamische Instabilität erklärt, die durch das Streben einiger 
der Materialkonstanten gegen Null bewirkt wird. Insbesondere nahe Null bedeutet 
der Wert der spezifischen Wärme, dass ein geringes Quant dissipierter Energie 
(hier: Energie der plastischen Deformierung, die im Material zerstreut ist) zu einem 
sprunghaften Temperaturanstieg führt. Im Mikromaßstab wird dieser Effekt durch die 
Blockierung der Bewegung der Kantendislokation (die bei niedrigen Temperaturen 
dominiert) an Lomer-Cottrell-Barrieren, der anschließenden Durchbrechung dieser 
Barrieren und einer katastrophischen Dislokationsbewegung nach dem Auftreten der 
entsprechenden Spannungsbedingungen beschrieben. Im Makro-Maßstab dagegen 
bedeutet dies einen sprunghaften Anstieg der dauerhaften (plastischen) Verformung, 
was beim Erhalt eines konstanten Wertes der Gesamtverformung zu einem Rückgang 
des Spannungswertes führt.

Gemeinsamer Nenner aller hier besprochenen Arbeiten sind die 
Berechnungsprobleme bei der Beschreibung von elastisch-plastischen Materialien 
und Konstruktionen. Zur Lösung der verschiedenen Probleme waren der Aufbau 
entsprechender Algorithmen, die Erschaffung geeigneter Programmcodes sowie 
die Anwendung adäquater Modellierungs- und Analysemethoden notwendig, was 
in den Beschreibungen der einzelnen Arbeiten detailliert besprochen wird. In zwei 
Arbeiten, die das Wort „Elastic“ im Titel haben, wurde darauf hingewiesen, dass 
trotz der Tatsache, dass diese Arbeiten nicht direkt den plastischen Bereich betreffen, 
die in ihnen präsentierten Methoden (z.B. die Detektion des kritischen Drucks auf 
einer toroidalen Schale) ebenfalls in Aufgaben außerhalb des elastischen Bereichs 
angewendet werden und die gezogenen Schlussfolgerungen (z.B. in Bezug auf 
die Verteilung der Spannungen und die Konzentrationszonen) eine entsprechende 
Einleitung für die Erweiterung des Problems auf die Plastizität darstellen.

Unter den hier besprochenen Arbeiten kann ein Hauptzyklus von Publikationen 
zum Thema der elastisch-plastischen Analyse und der Optimierung von dünnwandigen 
Flächenstrukturen unterschieden werden. Dieser besteht insgesamt aus sechs Artikeln, 
darunter fünf in den Zeitschriften JCR, vier Artikeln in Konferenzmaterialien, 
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ein Artikel in der (nicht gewerteten) Zeitschrift „Theoretische und Angewandte 
Mechanik“ sowie elf Konferenzreferaten und einem technischen Bericht. Zwei 
andere Zyklen sind entsprechend der Optimierung von elastisch-plastischen Säulen 
in Bezug auf das nachkritische Verhalten (zwei Artikel in den JCR-Zeitschriften, 
zwei Artikel in Konferenzmaterialien und zwei Konferenzreferate) sowie dem 
Aufbau vom Modellen konstitutiver elastisch-plastischer Materialien mit unstetigem 
plastischen Fließen oder Evaluierung der Beschädigungen (zwei Artikel in den JCR-
Zeitschriften, zwei Artikel in Konferenzmaterialien und elf Konferenzreferate) 
gewidmet.



Zestawienie omawianych publikacji wraz z punktacją 
według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Lp. Publikacja pkt* aut pkt/aut pkt/ 
√aut

1
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Based Design of Structures and Machines (Mechanics of Structures and 
Machines, Journal of Structural Mechanics), 16 (3), 359-386 (1989)
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J. Bielski, J. Skrzypek, Failure modes of elastic-plastic curved tubes 
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32 2 16 22,6

3
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Część I. Analiza i kształtowanie cienkościennych  
dźwigarów powierzchniowych  

w zakresie deformacji sprężysto-plastycznych

[1] J. Skrzypek, J. Bielski,
Unimodal and bimodal optimal design of elastic toroidal shells subject to buckling 
under external pressure
Mechanics Based Design of Structures and Machines (Mechanics of Structures and 
Machines, Journal of Structural Mechanics), 16 (3), 359-386 (1989)

Oryginalny udział autora w pracy: 50%
Pozycje w dorobku tematycznie stowarzyszone: P8, P9, P10, K19, K20, K21, K23, K24

Ogólny opis pracy

Praca dotyczy sprężystych powłok toroidalnych o przekroju typu sandwich 
poddanych działaniu ciśnienia zewnętrznego i zginania w płaszczyźnie krzywizny 
głównej. Równania stanu opisujące deformację półek sandwiczowej ścianki powłoki 
zostały wyprowadzone z zastosowaniem teorii geometrycznie nieliniowej skończo-
nych przemieszczeń, ale małych odkształceń. Ponadto założono jedynie obrotowo 
symetryczne formy deformacji, co oznacza, że deformacja południka powłoki jest 
identyczna we wszystkich przekrojach południkowych i problem powierzchniowy 
sprowadza się do jednowymiarowego.

Ze względu na charakter obciążenia możliwe są dwa rodzaje niestateczności 
powłoki: bifurkacja stanu równowagi, przy której obok podstawowej formy syme-
trycznej względem płaszczyzny krzywizny głównej pojawia się forma asymetryczna 
przy tym samym obciążeniu, oraz nośność maksymalna ‒ oznaczająca punkt mak-
simum na ścieżce zależności obciążenia (ciśnienia) od charakterystycznego prze-
mieszczenia.

W pracy przedstawiono oryginalną metodę wyznaczania obciążeń krytycznych, 
opartą na analizie znaku wyznacznika macierzy Jacobiego budowanej w celu nume-
rycznego rozwiązania problemu dwupunktowego metodą Newtona. Przedstawiono 
problem optymalizacji polegający na maksymalizacji mniejszego z ciśnień krytycz-
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nych. Za zmienną kształtowania przyjęto rozkład grubości ścianki toroidu mode-
lowanej jako rozstaw półek nośnych sandwicza. Za ograniczenia uznano warunek 
stałej objętości materiału wypełniacza (warunek równościowy) oraz warunki nie-
równościowe na minimalną i maksymalną wartość funkcji rozkładu grubości wzdłuż 
południka. Algorytm optymalizacji został oparty na zasadzie maksimum Pontria-
gina, przy czym w pracy zaproponowano pewne uproszczenia bardzo złożonych 
równań stanu. Układ równań opisujących deformację powłoki jest quasi-liniowy, to 
znaczy zawiera nieliniowe równania różniczkowe zwyczajne, które jednak są linio-
we ze względu na pierwsze pochodne każdej funkcji stanu.

Narzucając małe perturbacje na zmienne stanu, zbudowano układ równań na 
przyrosty funkcji niewiadomych. Układ ten został zlinearyzowany za pomocą roz-
winięcia wszystkich funkcji stanu w szeregi małego parametru i pozostawienie czło-
nów liniowych, przy których współczynniki zależą od zmiennych stanu. Dla tak 
zmienionego układu liniowego zastosowano zasadę maksimum Pontriagina w celu 
uzyskania optymalnego rozkładu funkcji grubości jako tej, która zapewnia najwięk-
szą wartość hamiltonianu w każdym punkcie przedziału całkowania.

Przedyskutowano procedurę gradientową prowadzącą do maksymalizacji ha-
miltonianu oraz procedurę prostej iteracji, która okazała się skuteczniejsza przy  
kształtowaniu bimodalnym. Ponieważ podnoszenie wartości niższego z ciśnień kry-
tycznych (dla powłoki odniesienia jest to ciśnienie punktu bifurkacji) skutkuje obni-
żeniem wartości drugiego z nich, w procesie optymalizacji konieczne było podejście 
bimodalne. Zapewnia ono uniknięcie paradoksu kształtowania jednomodalnego, po-
legającego na tym, że powłoka ukształtowana ze względu na jedną formę krytyczną 
ma obciążenie krytyczne związane z drugą formą niższe, co niweluje sens optyma-
lizacji. W podejściu bimodalnym w granicznym przypadku oba ciśnienia krytyczne  
są sobie równe, czyli obie formy utraty stateczności zachodzą przy tej samej war-
tości obciążenia, a tak uzyskane ciśnienie krytyczne jest mniejsze niż w wypadku 
kształtowania na jedną z form.

W pracy zaprezentowano przykłady obliczeń dla różnych parametrów geo-
metrycznych powłoki toroidalnej i przedstawiono optymalne rozkłady grubości  
w sensie jednomodalnego i bimodalnego kształtowania. Mając na uwadze możliwe 
praktyczne zastosowania, przeprowadzono też uproszczoną optymalizację parame-
tryczną, przyjmując grubość powłoki odcinkami stałą wzdłuż południka, z zachowa-
niem wcześniej przyjętych ograniczeń. Przedstawiono wykresy ilustrujące możliwe 
do uzyskania efekty kształtowania w zależności od przyjętej formy rozkładu gru- 
bości. Przeprowadzono też analizę rozkładu odkształceń i sił powłokowych (mo-
ment gnący) w różnych przypadkach, zwracając uwagę na powstawanie stref kon-
centracji w rejonach obniżonej grubości ścianki.
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Zadania obliczeniowe w zakresie sprężysto-plastycznym

Niniejsza praca dotyczy powłok toroidalnych w stanie sprężystym, więc nie 
wnosi wprost nowych zadań z obliczeń w zakresie plastyczności. Jednakże niektóre 
podjęte w niej kwestie zostały opracowane jako wstęp do analizy w zakresie sprę-
żysto-plastycznym, a inne mogą mieć wprost zastosowanie do obliczeń w każdym 
zakresie pracy.

Na szczególne podkreślenie zasługuje przedstawiona w pracy metoda wyznacza-
nia obciążenia krytycznego oparta na numerycznym sformułowaniu problemu obli-
czeniowego. Prezentowany w pracy układ równań różniczkowych opisujących stan 
równowagi południkowego przekroju toroidu jest rozwiązywany jako tzw. problem 
dwupunktowy. Oznacza to, że warunki brzegowe zadane są na obu końcach prze-
działu całkowania. Przy założeniu deformacji symetrycznej względem płaszczyzny 
krzywizny głównej przedział wynosi [0, p] (połowa południka), a warunki brzegowe 
są tożsame z warunkami narzuconej symetrii. Przy bardziej ogólnej, asymetrycznej 
formie równowagi, warunki brzegowe sprowadzają się do warunku ciągłości i okre- 
sowości rozwiązania wzdłuż południka, a przedział całkowania zmienia się na  
[0, 2p] (cały obwód południka).

Z punktu widzenia praktycznych obliczeń problem dwupunktowy oznacza ko-
nieczność takiego doboru nieznanych wartości funkcji stanu na jednym końcu prze-
działu, aby po scałkowaniu równań równowagi wartości tych funkcji na drugim 
końcu przedziału spełniały określone warunki. Ponieważ wartości funkcji na po-
czątku przedziału stanowią warunki początkowe dla problemu brzegowego, więc 
ich zmiana bezpośrednio wpływa na wartości funkcji w każdym punkcie przedzia-
łu, w tym też końcowym, a procedurę odpowiedniego ich doboru nazywa się me-
todą wstrzeliwania. Oznaczając wektor niewiadomych wartości przez XS lub XA, 
odpowiednio dla symetrycznych lub asymetrycznych form deformacji, rozwiązanie 
problemu dwupunktowego sprowadza się do wyznaczenia pierwiastków układów 
równań nieliniowych
 FS (XS0) = 0   lub   FA (XA0) = 0, (1.1)
gdzie wartości funkcji wektorowych wyznacza się w wyniku całkowania równań 
stanu w odpowiednim przedziale dla zadanych wartości parametrów obciążenia. 
Układy równań rozwiązywane są metodą Newtona. Dla każdego punktu XS0 lub XA0 
na ścieżce równowagi sprawdza się możliwość istnienia nietrywialnych rozwiązań 
sąsiednich przez poszukiwanie niezerowego zaburzenia DXS lub DXA, zapewniają-
cego spełnienie równań:
 FS (XS0 + DXS) = 0   lub   FA (XA0 + DXA) = 0. (1.2)

Po rozwinięciu funkcji wektorowych w uogólnione szeregi Taylora z zachowa-
niem tylko liniowych wyrazów otrzymuje się:
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Z uwzględnieniem (1.1), warunkiem koniecznym istnienia sąsiedniego stanu 
równowagi jest osobliwość macierzy Jacobiego. I tak, kiedy zachodzą równocześnie 
dwa warunki:
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mamy do czynienia z punktem bifurkacji, w którym przy tych samych parametrach 
obciążenia obok podstawowej, symetrycznej formy równowagi może istnieć forma 
asymetryczna oraz nie może istnieć sąsiednia forma symetryczna. Jeśli natomiast 
zachodzi:
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mamy do czynienia z punktem krytycznym typu nośności maksymalnej.
Tak więc detekcja punktów krytycznych na ścieżce równowagi jest możliwa nie-

jako przy okazji rozwiązywania problemu dwupunktowego metodą Newtona, przez 
sprawdzanie wartości wyznaczników macierzy Jacobiego budowanych w trakcie 
procedury iteracyjnej.

Należy podkreślić, że przedstawiona w pracy metoda może być stosowana bez 
względu na zakres pracy materiału konstrukcji. Równania równowagi uwzględniają 
możliwość deformacji sprężysto-plastycznych, a ich całkowanie wyznacza wartości 
funkcji wektorowych FS lub FA zarówno w zakresie sprężystych, jak i niesprężystych 
deformacji przekroju powłoki. Z kolei ograniczenie stosowania metody polega na 
założeniu w analizie równowagi i utraty stateczności jedynie form obrotowo syme-
trycznych.

Przygotowaniem do analizy deformacji powłoki w zakresie sprężysto-plastycz-
nym jest wskazanie w pracy na strefy koncentracji odkształceń i naprężeń, zwłasz-
cza związanych z procesem optymalizacji. Wskutek zmiany grubości ścianki mogą 
się tworzyć obszary na długości południka toroidu, w których naprężenia przekra-
czają wartość granicy plastyczności, co jest wskazaniem na ograniczenie ważno-
ści uzyskanych rozwiązań sprężystych. Fakt ten należy uwzględnić albo za pomocą 
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rozszerzenia analizy na zakres poza nośnością sprężystą [2] albo przez wprowa- 
dzenie odpowiednich ograniczeń w czasie optymalnego kształtowania grubości 
ścianki.
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[2] J. Bielski, J. Skrzypek,
Failure modes of elastic-plastic curved tubes under external pressure with in-plane 
bending
International Journal of Mechanical Sciences, 31 (6), 435-458 (1989)

Oryginalny udział autora w pracy: 50%
Pozycje w dorobku tematycznie stowarzyszone: K17, K18

Ogólny opis pracy

W pracy rozpatrywano cienkościenną powłokę toroidalną ‒ jako model oblicze-
niowy zakrzywionych rur i kolan rurociągów. Przyjęto do rozważań materiał sprę-
żysto idealnie plastyczny. Równania stanu sformułowano w ramach teorii skończo-
nych przemieszczeń i małych odkształceń, przy założeniu obrotowo symetrycznej 
formy deformacji. Przyjęto dwa parametry obciążenia powłoki. Pierwszy to śledzą-
ce zewnętrzne ciśnienie przykładane do zewnętrznych ścianek. Drugi to zmiana jed-
nostkowego kąta toroidalnego, reprezentująca zginanie rury jako całości. Rozpatry-
wano i analizowano możliwe formy utraty nośności takiej konstrukcji w aspekcie 
teoretycznym, ale również w aspekcie praktycznego zastosowania do elementów 
podwodnych rurociągów i konstrukcji off-shore, pracujących w podobnych warun-
kach obciążenia. Dokonano klasyfikacji możliwych form utraty nośności. Wskaza-
no, że główne stany krytyczne związane są albo z niestatecznością, albo z nośnością 
rozdzielczą.

Niestateczność natomiast występuje w kilku różnych formach. Jedna to bifurka-
cja stanu równowagi (bifurcation point), przy której forma podstawowa symetryczna 
względem płaszczyzny głównej toroidu staje się asymetryczna, a druga to osiągnię-
cie punktu granicznego (limit point). To ostatnie oznacza tzw. nośność maksymalną 
(taką wartość obciążenia, powyżej której nie istnieje sąsiedni stan równowagi), co  
w powłoce toroidalnej oznacza spłaszczenie przekroju południkowego wskutek 
efektu Braziera, albo wybrzuszenie ścianki, albo wystąpienie przeskoku do nowej 
formy równowagi.

Rozważając stany krytyczne związane z nośnością rozdzielczą, przyjęto defini-
cję tego zjawiska za pracami M. Życzkowskiego i K. Szuwalskiego jako osiągnię-
cie niedopuszczalnej nieciągłości przemieszczenia lub odkształcenia względnie ich 
prędkości. Efekt ten jest związany z przyjętym modelem idealnej plastyczności (bez 
wzmocnienia) i w płaskim stanie naprężenia występuje, gdy punkt w przestrzeni 
naprężeń zmierza do jednego z punktów parabolicznych na elipsie Hubera-Misesa-
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-Hencky’ego. W takim przypadku przyrost odkształcenia południkowego zmierza 
do nieskończoności, co oznacza kres istnienia rozwiązania w obszarze kontinuum. 
Może się to zdarzyć równocześnie z osiągnięciem nośności sprężystej, co ozna-
cza tzw. natychmiastową dekohezję równoczesną z pierwszym uplastycznieniem. 
Inna możliwość to wystąpienie osobliwości w pewnym punkcie strefy sprężystej, 
przy istniejących rozwiniętych strefach plastycznych w innych częściach powłoki. 
Wreszcie możliwy jest ciągły stopniowy rozwój strefy plastycznej aż do osiągnięcia 
punktu parabolicznego w jednym z jej punktów.

Wszystkie te efekty mogą być interpretowane jako formowanie się przegubu pla-
stycznego na obwodzie toroidu. Jednocześnie, wszystkie te efekty mogą się ujawnić 
na podstawowej ścieżce równowagi, ale też na ścieżce pokrytycznej, po uprzed-
niej utracie stateczności. W szczególnych przypadkach, przy zginaniu powłoki to-
roidalnej bez udziału ciśnienia, obserwowano tzw. nośność graniczną, polegającą 
na pełnym uplastycznieniu przekroju w typie „belkowym”. W pracy przedstawiono  
krzywe interakcji na płaszczyźnie parametrów obciążenia (ciśnienie‒krzywizna), 
ukazujące obszary bezpiecznej pracy powłoki oraz granice nośności wraz ze wska-
zaniem na różne mechanizmy jej wyczerpania. Ze względu na możliwe zastoso-
wania omawianych problemów w praktyce inżynierskiej podjęto próbę określenia 
potencjalnej formy utraty nośności na podstawie parametrów geometrycznych to- 
roidu oraz stałej materiałowej ‒ granicy plastyczności. Zaproponowano klasyfika- 
cję powłok na konstrukcje o dużej smukłości oraz konstrukcje o małej smukłości.

Dla tych pierwszych podstawową formą utraty nośności jest sprężysta bifurkacja, 
po której następuje bardzo szybki wzrost naprężeń na ścieżce pokrytycznej przy 
minimalnym wzroście obciążenia, co prowadzi do wyczerpania nośności sprężystej 
i omal natychmiast do nośności rozdzielczej.

W praktyce takie powłoki należy projektować ze względu na stateczność, a za-
kres ich pracy po bifurkacji jest pomijalnie mały. Dla powłok o małej smukłości nie 
zachodzi utrata stateczności przez bifurkację, natomiast pojawiają się różne formy 
nośności rozdzielczej po wyczerpaniu zakresu pracy sprężystej.

W publikacji zaprezentowano stosowne mapy smukłości przedstawiające na 
płaszczyźnie (promień południka – promień krzywizny głównej toroidu) obszary 
małej i dużej smukłości, pozwalające łatwo zakwalifikować konkretną powłokę do 
odpowiedniej grupy. Granica plastyczności materiału jest na tych mapach parame-
trem. Dla potrzeb obliczeniowych zaproponowano jednolite parametryczne postaci 
krzywych rozdzielających obszary małej i dużej smukłości, w których wykładniki 
a, b, g dobierano metodą minimum kwadratów odchyleń. Dla obciążenia powło-
ki ciśnieniem, przy zachowaniu stałej krzywizny, zbudowano granicę między małą  
i dużą smukłością wyznaczoną przez krzywą:

 (RF ‒ RF∞)a (Rc)
b (sY)

g = const (2.1)
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Kolejne symbole to: RF ‒ promień południka powłoki, RF∞ ‒ promień południ-
ka referencyjnej powłoki cylindrycznej (jako graniczna postać toroidu z promie-
niem krzywizny głównej zmierzającym do nieskończoności), Rc promień krzywizny 
głównej toroidu i sY ‒ granica plastyczności materiału.

Dla przypadku obciążenia samym zginaniem bez udziału ciśnienia krzywe gra-
niczne wyznaczono w postaci:

 [ ] [ ]( ) ( )R Rk
c
mY Y

Φ
σ σ = const  (2.2)

gdzie wykładniki uzależniono od granicy plastyczności materiału, a ich zmienność 
dobrano metodą minimum kwadratów odchyleń na podstawie danych uzyskanych 
z przeprowadzonych obliczeń. Wyrażenia po lewej stronie (2.1) i (2.2) można trak-
tować jako liczby kryterialne, pozwalające zakwalifikować powłokę toroidalną do 
odpowiedniej grupy smukłości.

Jako przykład praktycznego zastosowania rozwijanej teorii sporządzono również 
wykresy obszarów bezpiecznej pracy toroidu w zależności od jego geometrii (pro-
mieni krzywizn) oraz wielkości ciśnienia zewnętrznego. Ciśnienie można wprost 
przeliczyć na głębokość wody, w której rurociąg jest układany. Wyznaczając te ob-
szary, uwzględniono możliwość wystąpienia różnych form utraty nośności w za-
leżności od geometrii powłoki i za decydującą przyjęto tę, która pojawia się przy 
najniższej wartości obciążenia.

Zadania obliczeniowe w zakresie sprężysto-plastycznym

Do zamodelowania sprężysto-plastycznych właściwości materiału zastosowa-
no teorię płynięcia Prandtla-Reussa, przy warunku idealnej plastyczności Hubera- 
-Misesa-Hencky’ego i nieściśliwości materiału. Przyjęto teorię geometrycznie nieli-
niową skończonych przemieszczeń i małych odkształceń. Grubość ścianki powłoki 
została przybliżona modelem dwupunktowym (sandwiczowym), co pozwoliło na 
zastąpienie całkowania rozkładu naprężeń po grubości sumowaniem ich wartości  
w półkach. Jako skutek takiego modelowania, w analizie stanu naprężenia po grubo-
ści otrzymano dla określonej współrzędnej południkowej warianty dyskretne: obie 
półki sprężyste, jedna z półek uplastyczniona przy drugiej sprężystej oraz obie półki 
w stanie plastycznym. Założono, zgodnie z teorią cienkich powłok, płaski stan na-
prężenia w półkach, uwzględniając naprężenia w kierunkach głównych (obwodo-
we i południkowe). Równania opisujące stan powłoki przy zadanych parametrach 
obciążenia (ciśnienie i krzywizna) stanowią układ sześciu równań różniczkowych 
nieliniowych, jednak liniowych ze względu na pierwsze pochodne funkcji stanu, 
którymi są trzy wielkości statyczne i trzy kinematyczne. Wobec założenia obroto-
wej symetrii są to równania różniczkowe zwyczajne, a funkcje stanu zależą jedynie 
od współrzędnej południkowej. Ze względu na przyrostowe sformułowanie prawa 
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fizycznego równania zostały przekształcone do postaci przyrostowej, tworząc układ 
równań na pochodne przyrostów funkcji stanu. Jak opisano w pracy [1], warunki 
brzegowe odpowiadające założeniu symetrii albo okresowości rozwiązania są zada-
wane na dwóch końcach południka (przedziału całkowania), i dlatego problem jest 
klasyfikowany jako dwupunktowy. Do jego rozwiązania posłużono się metodą New-
tona (wstrzeliwania), co z kolei pozwoliło na zastosowanie opisanego w [1] algo-
rytmu wyznaczania stanów krytycznych jako parametrów obciążenia powodujących 
osobliwość macierzy Jacobiego. Do numerycznego całkowania równań różniczko-
wych stanu powłoki po obwodzie południka zastosowano metodę Rungego-Kutty, 
natomiast całkowanie równań przyrostowych „po czasie” przeprowadzano metodą 
explicite Eulera. Za umowny „czas” przyjęto parametr obciążenia, np. ciśnienie.  
Ze względu na rozwijające się w trakcie procesu obciążania strefy plastyczne, ko-
nieczne było stosowanie zmiennych kroków całkowania. Efektywność i zbieżność 
metody wstrzeliwania okazała się silnie zależna od precyzji wyznaczenia granic 
stref plastycznych, i dlatego niezbędna była dodatkowa iteracja wewnątrz kroku cał-
kowania przestrzennego.

Ponadto, trudności obliczeniowe powodowane były przez powstające strefy sil-
nej lokalizacji odkształceń, prowadzące do nośności rozdzielczej. W celu ich de-
tekcji konsekwentnie posługiwano się matematycznym kryterium dekohezji, ozna-
czającym zbliżanie się punktu w przestrzeni naprężeń do punktu parabolicznego na 
elipsie Hubera-Misesa, a w procesie obliczeniowym skutkujące zbliżaniem się mia-
nownika w prawie przyrostowym do zera.

Wyznaczenie tych stref oraz przeprowadzenie numerycznego całkowania po po-
łudniku wymagały odpowiedniego sterowania krokiem całkowania oraz przyrostem 
„czasowym”. Wszystkie procedury realizujące opisane zagadnienie stanowiły pro-
gram komputerowy stworzony w całości przez autora.
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[3] J. Bielski,
Influence of geometrical imperfections on buckling pressure and post buckling 
behaviour of elastic toroidal shells
Mechanics Based Design of Structures and Machines (Mechanics of Structures and 
Machines, Journal of Structural Mechanics), 20 (2), 145-154 (1992)

Oryginalny udział autora w pracy: 100%
Pozycje w dorobku tematycznie stowarzyszone: K21, K22

Ogólny opis pracy

Publikacja stanowi uzupełnienie pracy [1], w której podjęto problem optymaliza-
cji powłoki toroidalnej z uwagi na obciążenia krytyczne powodujące utratę statecz-
ności. Za podstawowy parametr obciążenia przyjęto ciśnienie zewnętrzne.

Dyskusja i rozpoznanie wpływu imperfekcji jest ważnym praktycznym aspektem 
optymalnego kształtowania, gdyż konstrukcje optymalizowane wykazują na ogół 
dużą wrażliwość na niedokładności, nieuniknione w realnym procesie ich wytwo-
rzenia i eksploatacji.

Rozważano imperfekcje rozkładu grubości ścianki oraz owalizację nominalnie 
kołowego kształtu przekroju południkowego powłoki. Analizowano wpływ niedo-
kładności na wartości ciśnień krytycznych (ciśnienia bifurkacji oraz ciśnienia no-
śności maksymalnej), a także na zachowanie pokrytyczne, które może być stateczne 
lub niestateczne. Uwzględniono imperfekcje symetryczne względem płaszczyzny 
krzywizny głównej toroidu oraz asymetryczne względem niej. Przyjmując okreso-
we parametryczne funkcje opisujące rozkłady imperfekcji wzdłuż południka powło-
ki, zakładano spełnienie warunku stałej objętości materiału ścianki oraz spełnienie 
warunków ograniczających minimalną i maksymalną grubość. Stwierdzono, że im-
perfekcje grubości ścianki mają niewielki wpływ na wartości ciśnień krytycznych, 
z tym że dla grubości dobranej optymalnie wpływ ten jest nieco większy niż dla 
grubości stałej. Ponadto zauważono, że niedokładności w nominalnie jednorodnym 
rozkładzie grubości mogą zmienić typ zachowania pokrytycznego ze statecznego na 
niestateczny, podczas gdy dla grubości dobranej optymalnie ze względu na ciśnienie 
krytyczne pokrytyczne ścieżki równowagi okazały się zawsze niestateczne. Jest to 
znany efekt, że ceną za wyższą wartość obciążenia krytycznego jest zmiana na nie-
stateczny charakteru deformacji pokrytycznej.

Na rozważanym przykładzie toroidu potwierdzono znany z problematyki opty-
malizacji fakt, że najgorszym typem imperfekcji jest ten proporcjonalny (podobny) 
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do gradientu warunku optymalności. Oznacza to, że kiedy zakłócenie obliczonego 
rozkładu grubości wydaje się pogłębiać tendencje zmian wykonywanych w kolej-
nych krokach iteracyjnego kształtowania, to skutek, w sensie pogorszenia wartości 
funkcji celu, jest paradoksalnie większy niż dla innych, losowych imperfekcji. Po-
twierdza to dużą czułość kształtów optymalnych na niedokładności wykonania.

Znacznie większy wpływ na wartości krytyczne i zachowanie pokrytyczne 
stwierdzono dla imperfekcji kształtu południka. W pracy zastosowano równania pa-
rametryczne elipsy symetrycznej lub asymetrycznej względem płaszczyzny głów-
nej torusa, podobnie dobierając parametry z zachowaniem warunku stałej objętości 
materiału. Dla przypadku imperfekcji kształtu symetrycznej względem płaszczyzny 
głównej toroidu stwierdzono istotny wzrost wartości obu ciśnień krytycznych, gdy 
dłuższa oś elipsy jest prostopadła do tej płaszczyzny. Wzrost ciśnień krytycznych 
jest znacznie większy niż przy kształtowaniu samej tylko grubości, co sugeruje, że  
w praktycznych realizacjach lepiej jest stosować odpowiednią owalizację niż trud-
niejszą do wykonania ściankę o zmiennej grubości. Efekt jest jakościowo podobny 
dla powłoki o stałej grubości oraz grubości optymalnie dobranej. Jednakże w przy-
padku stałej grubości ścianki wzrost ciśnień jest ilościowo mniejszy oraz ograniczo-
ny do zrównania się ciśnienia bifurkacji z ciśnieniem maksymalnym. Takie ulepsze-
nie powłoki należy jednak rozumieć jedynie w sensie wartości ciśnień krytycznych 
w zakresie sprężystym. Prowadzi ono do niekorzystnego rozkładu naprężeń i szyb-
kiego wyczerpania nośności po pierwszym uplastycznieniu.

Zauważono również, że ścieżki równowagi pokrytycznej dla powłoki z optymal-
nym rozkładem grubości ścianki są zawsze niestateczne, czyli przebiegają przy ma-
lejącej wartości ciśnienia, niezależnie od wielkości owalizacji przekroju. Natomiast 
przy stałej grubości można zaobserwować zarówno stateczne, jak i niestateczne za-
chowanie pokrytyczne w zależności od przyjętej owalizacji. Zwiększanie długości 
półosi elipsy prostopadłej do płaszczyzny symetrii, podnosząc wartość ciśnienia kry-
tycznego, stopniowo zmniejsza stateczność ścieżki, aż przy pewnej wartości staje się 
ona niestateczna. W przypadku asymetrycznej owalizacji przekroju południkowego 
nie występuje zjawisko bifurkacji, a deformacja jest niesymetryczna od początku 
procesu obciążenia. Wartość ciśnienia krytycznego wyznaczona dla idealnie koło-
wego kształtu południka pozostaje jednak istotna, gdyż oznacza kres górny ciśnień 
maksymalnych osiąganych na niestatecznych ścieżkach asymetrycznej równowagi.

Zadania obliczeniowe w zakresie sprężysto-plastycznym

W niniejszej publikacji nie rozważano deformacji sprężysto-plastycznych. Jej 
wykorzystanie do analizy pracy powłoki poza zakresem sprężystym polega jedynie 
na zwróceniu uwagi na możliwy silny rozwój naprężeń wskutek uprzedniej utraty 
stateczności przez bifurkację. Na statecznych ścieżkach pokrytycznych następuje 
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on przy niewielkich wzrostach wartości ciśnienia zewnętrznego. Na ścieżkach nie-
statecznych, obserwowanych czy to wskutek imperfekcji kształtu, czy to za pomocą 
optymalnego kształtowania rozkładu grubości, gwałtowny wzrost naprężeń zacho-
dzi przy malejącym ciśnieniu, co w praktyce oznacza proces katastroficznego znisz-
czenia według mechanizmów omówionych w pracy [2].
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[4] B. Skoczeń, J. Skrzypek, J. Bielski,
Shakedown and inadaptation mechanisms of bellows subject to constant pressure 
and cyclic axial force
Mechanics Based Design of Structures and Machines (Mechanics of Structures and 
Machines, Journal of Structural Mechanics), 20 (1), 119-143 (1992)

Oryginalny udział autora w pracy: 30%
Pozycje w dorobku tematycznie stowarzyszone: [2], K17, K18

Ogólny opis pracy

Publikacja stanowi kontynuację i rozszerzenie tematyki realizowanej w zespole 
autorów, polegającą na analizie deformacji i form wyczerpania nośności dźwigarów 
powierzchniowych o geometrii opartej na toroidzie. Tematykę z tego zakresu podej-
muje m.in. praca [2].

Przedmiotem analizy jest kompensator będący cienkościenną, podatną powłoką 
obrotową (bellow). Element taki jest używany w konstrukcjach rurociągów, głównie 
w celu kompensacji efektów rozszerzalności termicznej. Ze względu na cykliczność 
powstających w tym procesie obciążeń, w ściankach kompensatora może powsta-
wać sekwencja pól odkształceń plastycznych, co często prowadzi do zniszczenia 
układu. Z punktu widzenia projektowania inżynierskiego bardzo istotna jest możli-
wość oceny, czy konstrukcja kompensatora przystosuje się plastycznie czy też ule-
gnie zniszczeniu pod działaniem złożonych obciążeń cyklicznych.

W pracy przyjęto geometrycznie i materiałowo nieliniowy opis konstrukcji, 
oparty na teorii Reissnera (dużych przemieszczeń i obrotów) oraz założeniu sprę-
żysto-idealnie plastycznego modelu materiału nieściśliwego. Zastosowano stowa-
rzyszone prawo plastycznego płynięcia oraz warunek plastyczności Hubera-Misesa- 
-Hencky’ego. Do obliczeń przyjęto kompensator kształtu „C”, którego tworząca 
składa się z dwóch kołowych łuków. Geometria pojedynczego segmentu kompensa-
tora stanowi więc dwa połączone fragmenty toroidu.

Ze względu na przyjętą obrotową symetrię zarówno kształtu początkowego, jak  
i deformacji oraz pominięcie asymetrycznych deformacji wynikających z poprzecz-
nego zginania powłoki jako całości, wszystkie zmienne stanu zależą jedynie od 
współrzędnej południkowej, a przemieszczenia obwodowe są równe zero.

W celu uproszczenia analizy stanu sprężysto-plastycznego po grubości ścian-
ki przyjęto zastępczy przekrój sandwiczowy, jako dyskretną aproksymację pełnej 
ścianki powłoki. Parametry sandwicza (stały rozstaw półek nośnych i stałe ich gru-
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bości) przyjęto w taki sposób, aby sztywności giętne i rozciągania modeli dyskret-
nego i pełnego były identyczne. Założono idealnie sztywny wypełniacz sandwicza,  
w kierunku normalnym do powierzchni środkowej oraz idealnie podatny na zgi-
nanie, które jest przenoszone przez półki. Postawiono hipotezę Love’a-Kirchhof-
fa, implikującą pominięcie zmian grubości półek nośnych i odległości między nimi  
w procesie deformacji. Pominięto też poprzeczne ścinanie w składowych odkształ-
cenia. Za obciążenie kompensatora przyjęto stałe wewnętrzne hydrostatyczne ci-
śnienie śledzące (pozostające normalne do ścianki w trakcie deformacji) oraz zmien-
ną co do wartości siłę osiową.

Równania opisujące deformację kompensatora wyprowadzono (podobnie jak  
w pracy [2]) w formie przyrostowej ‒ ze względu na nieliniowości.

Końcowy układ składa się z sześciu nieliniowych, sprzężonych równań różnicz-
kowych zwyczajnych, liniowych ze względu na przyrosty funkcji stanu. Sformu-
łowany problem brzegowy jest tak zwanym dwupunktowym, z warunkami zada-
wanymi na dwóch końcach południka. W punktach krańcowych południka (crest 
oraz crown) zadawane są warunki symetrii formy odkształconej, natomiast w środku 
długości, w punkcie zmiany krzywizny południka, stawia się odpowiednie warunki 
ciągłości zmiennych stanu, zarówno kinematycznych, jak i statycznych.

W pracy przeprowadzono najpierw analizę wyczerpania nośności kompensatora 
w warunkach obciążenia quasi-statycznie narastającą siłą osiową przy stałej warto-
ści ciśnienia. Zwrócono uwagę na dwa możliwe mechanizmy zniszczenia. Pierwszy 
polega na wyczerpaniu nośności maksymalnej, co oznacza osiągnięcie punktu gra-
nicznego na ścieżce równowagi. Kontynuacja procesu sterowanego obciążeniowo 
poza ten punkt, nawet jeśli jest możliwa, prowadzi do niestateczności i zniszczenia 
powłoki. Drugi mechanizm wyczerpania nośności odpowiada tworzeniu się obwo-
dowego przegubu plastycznego w miejscach lokalizacji odkształceń plastycznych, 
w krańcowych punktach południka. Akumulacja odkształceń przeciwnych znaków 
w półkach przekroju południkowego prowadzi do powstania nieciągłości nachylenia 
normalnej, co oznacza powstanie nieciągłości przemieszczenia (lub jego prędko-
ści), niedopuszczalnej w mechanice kontinuum. Zjawisko to zostało zaklasyfikowa-
ne jako nośność rozdzielcza i omówione również w pracy [2]. To, czy zniszczenie 
analizowanej konstrukcji zachodzi w wyniku wyczerpania nośności maksymalnej 
czy nośności rozdzielczej, silnie zależy od geometrii kompensatora oraz wielkości 
stałego ciśnienia wewnętrznego.

W kolejnej części pracy rozważano możliwość przystosowania się konstrukcji do 
obciążeń cyklicznych. Dla pewnych wartości ciśnienia wewnętrznego oraz ampli-
tudy siły osiowej powstające w początkowych cyklach deformacje plastyczne stają 
się sprężystymi w kolejnych cyklach obciążenia. Energia dyssypowana w układzie 
maleje z cyklu na cykl, trwałe ugięcie stabilizuje się, a konstrukcja przystosowuje 
się plastycznie. Zjawisko to pokazano na wykresach pętli w cyklu obciążenie‒od-
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ciążenie, gdzie wraz ze wzrostem liczby cykli pętla zanika, a proces staje się spręży-
sty. Zilustrowano też malenie do zera przyrostu parametru Odqvista, który jest mia-
rą całkowitych odkształceń plastycznych, a jego stabilizacja oznacza przejście do 
procesu sprężystego. Sprawdzono ogólne kryterium przystosowania (shakedown), 
oznaczające ograniczoną od góry wartość energii rozproszonej w każdym punkcie 
materiału konstrukcji. Dla warunków obciążenia, w których przystosowanie nie za-
chodzi, wyszczególniono dwa mechanizmy zniszczenia. Pierwszy, zachodzący dla 
niskich wartości ciśnienia, wiąże się z tzw. naprzemienną plastycznością (alternating  
plasticity). Jest on analogiczny do efektu nośności maksymalnej przy obciążeniu 
quasi-statycznym: po określonej liczbie cykli obciążenia założona wartość siły nie 
może zostać zrównoważona wskutek rozwoju stref plastycznych na krańcach po-
łudnika, powodujących strukturalne osłabienie kompensatora. Z punktu widzenia 
procesu sterowanego siłowo jest to zjawisko tożsame ze zniszczeniem.

Drugim rozpoznanym mechanizmem nieprzystosowania jest, podobnie jak przy 
obciążeniu quasi-statycznym, formowanie się przegubu plastycznego. Zachodzi 
ono dla dużych wartości ciśnienia wewnętrznego. Strefy plastyczne nie rozwijają 
się wzdłuż południka, lecz akumulacja odkształceń plastycznych jest silnie zlokali-
zowana na jednym z jego końców, w rejonie o ujemnej krzywiźnie Gaussa. W tym 
przypadku nośność zostaje wyczerpana przez zniszczenie przyrostowe (incremental 
collapse) i jest klasyfikowana jako nośność rozdzielcza, związana z niedopuszczal-
nymi nieciągłościami pola deformacji.

W pracy skonstruowano krzywe graniczne, wyznaczające obszar sprężystej de-
formacji kompensatora, a także obszary przystosowania oraz nieprzystosowania, na 
płaszczyźnie parametrów obciążenia: ciśnienie ‒ amplituda zmiennej siły osiowej. 
Wykres taki jest istotny również z praktycznego punktu widzenia, gdyż umożliwia 
ocenę potencjalnych form zniszczenia konstrukcji oraz wskazuje zakresy bezpiecz-
nych wielkości obciążeń, bez konieczności przeprowadzania złożonych analiz obli-
czeniowych.

Zadania obliczeniowe w zakresie sprężysto-plastycznym

Do obliczeń rozkładu naprężeń po grubości powłoki zastosowany został zastęp-
czy przekrój dwupunktowy, oparty na koncepcji sandwicza złożonego z dwóch półek 
nośnych i wypełniacza. Takie uproszczenie likwiduje obliczeniową trudność całko-
wania naprężeń po grubości ścianki powłoki, zastępując je odpowiednim sumowa-
niem. Jak pokazuje doświadczenie, uproszczenie takie daje bardzo dobre rezultaty 
dla powłok cienkich, zwłaszcza w obecności stanów giętnych, w których maksy-
malne wartości naprężeń osiągane są w skrajnych włóknach ścianki. Należy jednak 
zauważyć, że dla powłok o większej grubości analiza rozkładu stref plastycznych po 
grubości, pomijana w modelu dwupunktowym, może mieć istotne znaczenie.



42

Do zapisu równań stanu powłoki zastosowano podejście przyrostowe. Po scałko-
waniu zależności wzdłuż południka, wyznaczone przyrosty zmiennych stanu były 
dodawane do wartości wyjściowych, co oznacza całkowanie „w czasie” prostą me-
todą explicite Eulera. Kumulacja odkształceń plastycznych była jednak prowadzona 
w sposób niezależny od ścieżki obciążenia i, przede wszystkim, od procesu itera-
cji stanu równowagi. Aktualizacja wszystkich zmiennych stanu oraz rozkładu stref 
plastycznych, parametru Odqvista czy stref odciążania, prowadzona była dopiero 
po uzyskaniu zbieżności procesu iteracyjnego. Dwupunktowy problem brzegowy 
rozwiązywany był metodą „wstrzeliwania” na podstawie opisanego w pracy [1] al-
gorytmu Newtona. Całkowanie równań stanu wzdłuż południka realizowano metodą 
Rungego-Kutty IV. Podobnie jak w pracy [2], konieczne było stosowanie zmiennego 
kroku całkowania dla dostatecznie precyzyjnego wyznaczenia granic stref plastycz-
nych. Zbyt mała dokładność ich wskazania prowadziła bowiem do rozbieżności me-
tody iteracyjnej. Obliczeniową komplikacją omawianego problemu było wyznacze-
nie końca procesu w przypadku wystąpienia nośności rozdzielczej. Wykorzystano 
matematyczne kryterium, polegające na zmierzaniu do zera mianownika w prawie 
płynięcia. Podobnie jak omówiono w pracy [2], efekt ten objawiał się zbliżaniem 
wartości naprężeń w niektórych punktach warstw nośnych do punktu paraboliczne-
go (osobliwego) na elipsie Hubera-Misesa-Hencky’ego. W procesie obliczeniowym 
oznaczało to konieczność silnego zmniejszania kroku „czasowego” i wyostrzania 
bardzo szybko się rozwijających efektów lokalizacji odkształceń.
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Ogólny opis pracy

Publikacja zawiera omówienie jednej z możliwych metod rozwiązywania rów-
nań opisujących obrotowo symetryczne konstrukcje powłokowe, z dopuszczeniem 
imperfekcji kształtu powierzchni środkowej. Należy podkreślić, że z początkiem lat 
90. ubiegłego wieku prace z zakresu obliczeń złożonych konstrukcji powstawały 
przed upowszechnieniem się praktycznego stosowania metody elementów skoń-
czonych, dostępnej w komercyjnych pakietach, pracujących na komputerach oso-
bistych. Ówczesne parametry komputerów, zarówno co do szybkości procesora, jak 
i wielkości pamięci operacyjnej, stanowiły niewielki ułamek dzisiejszych, i dlate-
go duże zadania obliczeniowe stanowiły wyzwanie już na etapie ich formułowania  
i modelowania matematycznego. Chodziło o takie sformułowanie problemu, aby 
jego rozwiązanie nie przekraczało możliwości sprzętu komputerowego. Tytułowe 
określenie – semi-analytical – oznacza połączenie podejścia numerycznego z ana-
litycznym. Było ono dogodnym narzędziem używanym do parametrycznej analizy 
stanów równowagi i wyczerpania nośności powłok. Główna idea metody i równo-
cześnie korzyść z jej zastosowania polega na redukcji problemu z dwóch wymiarów 
do jednego. Dwuwymiarowa dyskretyzacja powierzchni środkowej powłoki jest 
w nim zastąpiona jednowymiarową dyskretyzacją krzywej tworzącej (południka). 
Natomiast zmienność funkcji stanu po obwodzie jest opisana za pomocą obciętych 
szeregów Fouriera. Oczywiście, efektywność metody zależy od liczby wyrazów sze-
regu koniecznych do wystarczająco dokładnego rozwiązania i mocno spada, gdy 
liczba ta istotnie rośnie.

Ujęte w tytule pojęcie global plasticity formulation oznacza sformułowanie rów-
nań konstytutywnych materiału sprężysto-plastycznego przez uogólnione napręże-
nia i uogólnione odkształcenia. Zabieg ten ma służyć również zmniejszeniu zło-
żoności obliczeniowej i pamięciowej algorytmów numerycznych przez uniknięcie  
całkowania naprężeń wzdłuż grubości powłoki oraz zapamiętywania stanu deforma-
cji (np. mnożnika odkształceń plastycznych) w wielu punktach całkowania po gru-
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bości ścianki. Podejście takie, naturalne dla liniowej sprężystości, w przypadku ma-
teriału sprężysto-plastycznego wymaga specjalnej aproksymacji powierzchni pły-
nięcia, która staje się warunkiem plastyczności a priori scałkowanym po grubości.

Podstawowe równania powłok zastosowane w pracy wyprowadzono, opierając 
się na trójparametrowej teorii drugiego rzędu, przy założeniu kinematyki Kirchhof-
fa-Love’a, małych odkształceń i umiarkowanych obrotów normalnej do powierzch-
ni środkowej. Geometria powłoki idealnej jest z założenia obrotowo-symetryczna, 
a nałożone na nią imperfekcje (niekoniecznie o takiej symetrii) wprowadzono jako 
niezerowe bezodkształceniowe początkowe przemieszczenia normalne. Dopuszczo-
no obciążenia trzema składowymi ciśnienia działającego na powierzchnię środkową. 
Założono materiał sprężysto idealnie plastyczny, izotropowy, podlegający warunko-
wi plastyczności Hubera-Misesa-Hencky’ego. Nieliniowe równania geometryczne 
oraz związki równowagi zbudowano, stosując teorię Sandersa-Koitera. Prawo fi-
zyczne, zgodnie z tytułowym podejściem globalnym, sformułowano w uogólnio-
nych naprężeniach (siłach błonowych i momentach) w formie przyrostowej, wy-
chodząc z koncepcji Ivanova z modyfikacją zaproponowaną przez Crisfielda. Po 
odpowiednich przekształceniach, układ równań został sprowadzony do postaci ka-
nonicznej, gdzie pochodne przyrostów zmiennych stanu względem zmiennej połu-
dnikowej zostały wyrażone przez zmienne stanu, pochodne obwodowe zmiennych 
stanu i ich przyrostów oraz przyrosty parametrów obciążenia i uogólnionych od-
kształceń plastycznych. Taka struktura układu umożliwia jego redukcję do postaci 
równań zwyczajnych, za pomocą wyeliminowania zmiennej obwodowej przez roz-
winięcie wszystkich zmiennych stanu, obciążeń i imperfekcji w szeregi Fouriera.

W szeregach, dla ogólności, zachowano człony symetryczne, jak i niesymetryczne 
ze względu na możliwą asymetrię obciążenia (skręcanie), a także przewidując moż-
liwość prowadzenia analizy stanów pokrytycznych, niesymetrycznych nawet przy 
początkowej symetrii powłoki. Po analitycznym scałkowaniu względem zmiennej 
obwodowej (zastosowano metodę Galerkina), otrzymano układ równań różniczko-
wych na wszystkie współczynniki Fouriera w rozwinięciach funkcji zmiennych sta-
nu. Jest to układ liniowy ze względu na przyrosty współczynników, a składowe har-
moniczne są w nim sprzężone z uwagi na nieliniowości materiałowe i geometryczne. 
Do rozwiązania tego układu wykorzystano metodę różnic skończonych, opartą na 
schemacie „z punktem środkowym”, co prowadziło do zbudowania algebraicznego 
układu równań liniowych z niewiadomymi przyrostami współczynników Fouriera  
w punktach dyskretyzacji południka. Układ ten uzupełniono odpowiednim równa-
niem sterowania w celu umożliwienia śledzenia punktów granicznych na ścieżce 
równowagi (metoda Riksa). Wartość mnożnika obciążeń, przy której wyznacznik 
tego układu się zeruje, oznacza punkt bifurkacji.

W pracy zamieszczono bardzo proste przykłady, mające na celu weryfikację 
podejścia. Pierwszy przykład dotyczył powłoki cylindrycznej ściskanej osiowo, 
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na którą nałożono osiową imperfekcję. Sporządzono wykresy ścieżek równowagi  
w układzie skrócenie osiowe – obciążenie dla różnych wartości parametru imperfek-
cji, wraz ze wskazaniem punktów granicznych oraz oszacowaniem zakresu rozwoju 
stref plastycznych w materiale.

W drugim przykładzie analizowano cylinder zamknięty sztywnymi dnami, ob-
ciążony równomiernym ciśnieniem zewnętrznym. Sporządzono krzywe równowagi, 
przedstawiając zależność ugięcia w środku długości oraz skrócenia od obciążenia. 
Wskazano na różnicę w oszacowaniu nośności sprężystej przy podejściu Ivanova  
i Crisfielda oraz wyznaczono punkt graniczny, w którym ta różnica zanika, gdyż jest 
on osiągany przy pełnym uplastycznieniu grubości ścianki, a więc w sytuacji, gdy 
oba sformułowania stają się tożsame.

Zadania obliczeniowe w zakresie sprężysto-plastycznym

W pracy wskazuje się, że oprócz korzyści w postaci zmniejszonej złożoności, 
sformułowanie globalne prawa fizycznego wprowadza też trudności i nieuniknio-
ne niedokładności. Podstawowe przybliżenie leży w założeniu, że uplastycznienie 
obejmuje całą grubość powłoki w danym punkcie powierzchni środkowej, co ozna-
cza, że nie da się ściśle śledzić ewolucji stref plastycznych po grubości. Praca wska-
zuje pewne możliwości przybliżonego uwzględnienia tego efektu (aproksymacja 
Criesfielda). Ponadto, przy sformułowaniu równań fizycznych na szczeblu przekroju 
zamiast punktu nie ma możliwości dokładnego uwzględnienia plastycznego wzmoc-
nienia materiału. Wreszcie, dla niektórych aproksymacji powierzchni plastyczności 
w przestrzeni uogólnionych naprężeń otrzymuje się niegładkie narożniki, co przy 
stowarzyszonym prawie płynięcia plastycznego wymaga specjalnego podejścia 
przy różniczkowaniu. Metoda okazuje się efektywna i wystarczająco dokładna przy 
prostych ścieżkach obciążenia powłoki. Jeżeli jednak występują złożone trajektorie  
w przestrzeni obciążeń (np. obciążenia cykliczne), w których proces odciążania 
(plastycznie bierny) występuje po plastycznie czynnym, to sformułowanie globalne 
nie zapewni odpowiedniego opisu. Niemniej jednak metoda znalazła zastosowanie 
m.in. w budowie tzw. dokładnych elementów skończonych, w których całkowanie 
wewnątrz elementu przeprowadza się metodą różnic skończonych.

Nieliniowa aproksymacja powierzchni plastyczności w sformułowaniu Ivanova 
z modyfikacją Crisfielda jest zapisywana jako funkcja bezwymiarowych kwadrato-
wych intensywności uogólnionych naprężeń, zawierających siły błonowe (Pn), mo-
menty gnące i skręcający (Pm) oraz ich sprzężenia (Pmn),
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Dodatkowy parametr Crisfielda (A) został wprowadzony w celu przybliżonego 
opisu ewolucji strefy plastycznej po grubości w formie zależności pomiędzy mo-
mentem zginającym i plastyczną częścią krzywizny w stanie jednoosiowego zgi-
nania. Po uogólnieniu na krzywiznę zastępczą, która zawiera przyrosty krzywizn 
plastycznych w kierunkach południkowym i obwodowym oraz przyrost plastycznej 
części odkształcenia skrętnego:
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parametr Crisfielda wyraża się wzorem:

 A p= − −1 0 4 2 6, exp( , )κ  (5.3)

Procedura numerycznego rozwiązywania postawionego problemu jest iteracyjna 
ze względu na nieznane z góry przyrosty uogólnionych odkształceń plastycznych 
dla zadanych przyrostów obciążeń. Najpierw, startując ze znanych rozwiązań dla 
zakończonego kroku przyrostowego, rozwiązywany jest opisany problem brzegowy, 
przy zadanych – jako pierwsze przybliżenie – przyrostach uogólnionych odkształceń 
plastycznych, występujących w równaniach kanonicznych. Po rozwiązaniu oblicza-
ne są przyrosty uogólnionych odkształceń, a na ich podstawie dokonuje się całkowa-
nia równań fizycznych od ostatniego stanu równowagi. Celem tego całkowania jest 
doliczenie przyrostów uogólnionych naprężeń oraz wyznaczenie plastycznej części 
odkształceń w każdym punkcie powierzchni środkowej. Zależności są całkowane 
po obwodzie powłoki w celu wyznaczenia współczynników Fouriera ich rozwinięć. 
Wreszcie, następuje porównanie wyznaczonych współczynników z tymi, jakie przy-
jęto w prawych stronach równań kanonicznych. Jeśli jest zgodność w sensie przyję-
tej normy, to aktualizuje się wszystkie zmienne stanu i parametry procesu. Jeśli nie, 
to wraca się do rozwiązania problemu brzegowego ze zmienionymi współczynni-
kami Fouriera dla przyrostów uogólnionych odkształceń plastycznych. Procedura 
taka zapewnia niezależność rozwiązania od procesu iteracji, gdyż aktualizacja jest 
dokonywana dopiero po uzyskaniu zbieżności.

Do całkowania przyrostowych równań fizycznych wykorzystano znany algorytm 
return mapping. Został on adaptowany do sformułowania globalnego. Jego istota 
polega na tym, że w czasie procesu iteracji równania są całkowane zawsze od ostat-
niego stanu równowagi, a nie ostatniego niezrównoważonego stanu iteracyjnego.  
W ten sposób rozwiązanie staje się niezależne od ścieżki równowagi i procesu ite-
racji.

W podejściu return mapping startuje się z wyznaczenia sprężystego predyktora 
uogólnionych naprężeń iQ*, a następnie sprawdza się, czy otrzymany stan iQ leży 
wewnątrz powierzchni plastyczności. Jeśli nie, to przeprowadza się rzutowanie 
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predyktora na tę powierzchnię przy zachowanych stałych wartościach całkowitych 
przyrostów uogólnionych odkształceń. W obliczeniach oznacza to konieczność roz-
wiązania nieliniowego układu równań, który w zastosowanej metodzie przyjmuje 
postać:
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D jest uogólnioną macierzą sprężystości, a iDl to nieznany mnożnik odkształceń 
plastycznych w stowarzyszonym prawie płynięcia. W celu rozwiązania układu (5.4), 
zawierającego osiem równań i osiem niewiadomych (iQ6×1, 

iDl, iA), posłużono się 
metodą Newtona-Raphsona.
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[6] J. Bielski, M. Radwańska,
Computational problems of FE-analysis of elastic-plastic surface structures
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 8, 17-44 (2001)

Oryginalny udział autora w pracy: 50%
Pozycje w dorobku tematycznie stowarzyszone: [5], [7], P6, P7, R23, K14, K15, K16

Ogólny opis pracy

Celem pracy, adresowanej również do początkujących użytkowników metody 
elementów skończonych, było możliwie pełne przedstawienie kolejnych kroków 
numerycznej analizy sprężysto-plastycznych konstrukcji powierzchniowych. W tym  
sensie, choć praca nie ma charakteru przeglądu literatury, stanowi swoisty zbiór 
informacji na wskazany temat. Bardzo istotną częścią publikacji jest tabelaryczne 
zestawienie wszystkich szczegółowych definicji i zależności niezbędnych do opisu 
elementu skończonego i jego komputerowej implementacji. Schematy blokowe al-
gorytmów stosowanych na poszczególnych szczeblach analizy ukazują jasno prze-
bieg procesu obliczeniowego i umożliwiają bezpośrednie wykorzystanie w tworzo-
nym kodzie. Liczne załączniki podają szczegółowe formuły i równania potrzebne do 
budowy funkcji kształtu, zależności geometrycznych, macierzy sztywności oraz po-
staci prawa fizycznego, dla wszystkich omawianych podejść i sformułowań. Omó-
wiona została strategia rozwiązania przyrostowo-iteracyjnego na poziomie zdyskre-
tyzowanej konstrukcji, która jest spójna z całkowaniem przyrostowych zależności 
fizycznych na poziomie punktu, gdzie stosuje się konsystentną macierz styczną. 
Precyzyjnie rozróżnione zostały szczeble analizy od szczebla całego ciała (B), po-
przez szczebel elementu skończonego (E), następnie przekroju (S) i na końcu szcze-
bel punktu (P). W algorytmach przyrostowo-iteracyjnych wskazano na konieczność 
cyklicznego przechodzenia pomiędzy szczeblami: B→E→S→P→S→E→B→… 
Zwrócono uwagę na różne techniki iteracyjne na poszczególnych szczeblach. Zi-
lustrowano budowę przyrostowego układu równań rozszerzonego o równanie ste-
rowania oraz koncepcję iteracyjnego osiągania stanu równowagi na szczeblu B za 
pomocą podziału kroku przyrostowego na podprzyrosty, które są sumowane w me-
todzie kontynuacji. Z kolei na szczeblu P pokreślono schemat iteracyjny prowadzący 
do aktualizacji stanu naprężeń niezależnie od kroku przyrostowego i historii itera-
cji, przeprowadzanej dopiero po osiągnięciu zbieżności na szczeblu B. Wskazano,  
w jaki sposób równania przyrostowe na szczeblu ciała są sprzężone z przyrostowy- 
mi równaniami fizycznymi i kinematycznymi na szczeblu punktu.
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W pracy przedyskutowano zastosowanie trzech różnych typów elementów w ra-
mach przemieszczeniowego sformułowania metody elementów skończonych. Po-
równano dwa podejścia do ujęcia zależności konstytutywnych: objętościowe i po-
wierzchniowe. Objętościowe oznacza, że związki konstytutywne są formułowane  
w naprężeniach i odkształceniach, rozwiązywane w każdym punkcie dyskretyza-
cji, a następnie naprężenia są całkowane po grubości dźwigara w celu wyznaczenia 
uogólnionych naprężeń na powierzchni środkowej. Podejście powierzchniowe (rów-
noważne z omawianym w pracy [5] sformułowaniem globalnym) oznacza, że związ-
ki fizyczne są formułowane wprost w uogólnionych naprężeniach i uogólnionych 
odkształceniach i rozwiązywane w punktach powierzchni środkowej, co powoduje 
uniknięcie całkowania po grubości.

We wszystkich omawianych typach elementów skończonych przyjmowano 
ośmiowęzłową bazę w powierzchni środkowej z pięcioma stopniami swobody  
w każdym węźle. Wykorzystano serendipowskie funkcje kształtu, a po wysokości 
przekroju geometria, jak i przemieszczenia i odkształcenia miały rozkład liniowy. 
Uwzględniano odkształcenia tarczowe, giętne oraz poprzecznego ścinania. Pierw-
szy z proponowanych typów elementu stanowił przybliżenie objętości przez zestaw 
warstw, w których panuje stan tarczowy uzupełniony o stan poprzecznego ścinania. 
Pole przemieszczeń w poszczególnych warstwach jest złożeniem pola z powierzch-
ni środkowej oraz względnych przemieszczeń dwóch zewnętrznych warstw. Nume-
ryczne całkowanie po elemencie przeprowadzono za pomocą sumowania wyników 
całkowania w powierzchni każdej warstwy. W drugim typie elementu zestaw warstw 
został zastąpiony przez odpowiedni zestaw punktów całkowania (Lobatto), rozłożo-
nych wzdłuż normalnej do powierzchni środkowej nad każdym jej punktem Gaus-
sa. Odkształcenia w punktach Lobatto są wyznaczane zgodnie z przyjętą hipotezą 
geometryczną na podstawie odkształceń w powierzchni środkowej. Po rozwiązaniu 
równań fizycznych wyznaczone naprężenia są całkowane kwadraturą Lobatto, da-
jąc uogólnione naprężenia w punktach Gaussa, a te z kolei umożliwiają całkowanie 
po powierzchni środkowej. Trzeci typ elementu, oparty na podejściu powierzchnio-
wym, jest dwuwymiarowy. Zależności konstytutywne są wyrażone w uogólnionych 
odkształceniach i siłach, a całkowanie po elemencie jest wyłącznie powierzchniowe, 
bez całkowania po grubości.

W pracy zamieszczono proste przykłady zastosowania omawianych modeli  
i podejść do rozwiązania płyt prostokątnych, w różnych warunkach podparcia, ob-
ciążonych poprzecznie. Prezentowane algorytmy zostały zaimplementowane w stu-
dialnym programie ANKA stworzonym na Politechnice Krakowskiej. W wynikach 
przedstawiono ścieżki równowagi zbudowane dla różnych podejść, zwracając uwa- 
gę na – zwykle niewielkie – różnice ilościowe. Uwidoczniły się one przede wszyst-
kim przy oszacowaniu nośności sprężystej pomiędzy sformułowaniami lokalnymi 
(objętościowymi) i globalnymi (powierzchniowymi). Zilustrowano wpływ mody-
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fikacji Crisfielda na poprawę tego oszacowania. Dokonano porównania efektyw-
ności omawianych sformułowań w zależności od parametru smukłości płyty (sto-
sunek grubości do wymiaru w powierzchni). Zwrócono uwagę, że dla płyt cien-
kich wszystkie podejścia dają praktycznie takie same wyniki, natomiast dla płyt  
o umiarkowanej grubości zauważa się rozrzut wyników. W przypadku sformułowań 
typu globalnego obserwuje się problemy ze zbieżnością procesu iteracyjnego. Dla 
sformułowań lokalnych (objętościowych) wykazano, że przyjęcie zdegenerowane-
go płaskiego stanu naprężenia, połączonego z płaskim stanem odkształcenia prowa-
dzi do znacznego przeszacowania nośności, zwłaszcza w obecności wzmocnienia 
plastycznego w materiale. Zamiast pominięcia naprężenia normalnego w kierunku 
grubości wprowadza się wymuszenie jego zerowej wartości przez odpowiednie do-
liczenie wartości odkształcenia w tym kierunku (które nie jest pominięte, domyślnie 
zerowane). W przypadku deformacji plastycznych daje to dodatkowy składnik w pa-
rametrze Odqvista ‒ i dzięki temu dokładniej uwzględnia zaawansowanie odkształ-
ceń plastycznych w punktach powłoki. Dokonano też analizy płyty w stanie sprzę-
żenia błonowo-giętnego. Zbudowane ścieżki równowagi ilustrują niewielkie różnice 
między przyjętymi sformułowaniami, ale też problemy ze zbieżnością i dokładno-
ścią przy sformułowaniach globalnych. Ponownie można zauważyć przeszacowanie 
nośności sprężystej. Przedstawiono ewolucję rozkładu naprężeń po grubości, uwy-
puklając rozkład stref plastycznych oraz przesunięcie warstwy obojętnej związane  
z warunkami obciążenia.

We wnioskach pokreślono, że najbardziej uniwersalnym elementem okazuje się 
ten sformułowany jako plik warstw, z lokalnym opisem prawa fizycznego. Sformu-
łowanie globalne wprowadza ograniczenia w stosowaniu elementu, gdyż nie daje 
możliwości uwzględnienia wzmocnienia plastycznego oraz jedynie w przybliże-
niu wskazuje na ewolucję stref uplastycznienia po grubości ścianki. Potwierdzono 
numeryczną efektywność tzw. konsystentnej linearyzacji przyrostowych równań 
konstytutywnych w połączeniu z metodą Newtona zastosowaną do iteracji stanów  
równowagi na szczeblu ciała. Podkreślono, że sformułowania globalne równań fi-
zycznych mogą paradoksalnie prowadzić do zwiększenia złożoności obliczeniowej, 
gdyż pomimo braku całkowania po grubości wymagają znacząco większej liczby 
iteracji, zwłaszcza przy złożonych stanach obciążenia.

Zadania obliczeniowe w zakresie sprężysto-plastycznym

W zagadnieniach sprężysto-plastycznych bardzo istotny element metody obli-
czeniowej stanowi algorytm całkowania równań konstytutywnych. Całkowanie to 
jest przeprowadzane w każdym punkcie dyskretyzacji na każdym kroku iteracji 
globalnej równowagi na szczeblu B. Dlatego też jego efektywność jest kluczowym 
problemem całego procesu obliczeniowego. Procedura startuje od zadanych przy-
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rostów (uogólnionych) przemieszczeń na szczeblu B. Po transformacji na szczebel 
E, a poprzez funkcje kształtu następnie na P, wyznaczane są przyrosty odkształceń 
w punktach dyskretyzacji za pomocą operatorów odkształceń. Dla tych przyrostów 
całkuje się przyrostowe równania konstytutywne, otrzymując (uogólnione) napręże-
nia w każdym punkcie oraz odpowiednie konsystentne macierze styczne, ustalające 
relację między przyrostami odkształceń i naprężeń w stanach niezrównoważonych. 
Naprężenia są całkowane po grubości (w przypadku sformułowań lokalnych), co 
daje w rezultacie siły powłokowe na powierzchni środkowej, używane do wyzna-
czenia wektora sił wewnętrznych i residuów w globalnym układzie równań rów-
nowagi. Macierze styczne, po scałkowaniu wzdłuż grubości, określają przyrostowe 
zależności między uogólnionymi odkształceniami i naprężeniami na powierzchni 
środkowej i są używane w procesie agregacji do uaktualnienia macierzy sztywności 
całej struktury.

Całkowanie zależności konstytutywnych na kolejnym i-tym kroku globalnej ite-
racji równowagi przeprowadza się w dwóch etapach. Najpierw wyznacza się pre-
dyktor naprężeń σel(i), zakładając liniowo-sprężysty charakter przyrostu, a następnie, 
jeśli jego składowe wykraczają poza powierzchnię plastyczności, przeprowadza się 
tzw. return mapping, czyli iteracyjny powrót na aktualną powierzchnię płynięcia. 
Bez względu na typ sformułowania (lokalne, globalne) proces ten opisany jest ukła-
dem równań nieliniowych typu:
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którego szczególnym przypadkiem jest układ (5.4).
Pierwsze równanie opisuje tzw. plastyczną relaksację naprężeń, czyli ich 

zmniejszenie o część związaną z odkształceniami plastycznymi. Ich przyrosty są 
wyznaczone na podstawie stowarzyszonego prawa płynięcia, jako gradient funk-
cji powierzchni plastyczności F względem wektora naprężeń σ pomnożony przez 
mnożnik odkształceń plastycznych Dl i odpowiednią macierz sprężystości E. Dru-
gie równanie jest warunkiem plastyczności, z parametrem wzmocnienia p. Trzecie  
z równań układu opisuje prawo ewolucji parametru wzmocnienia. W przypadku 
sformułowań lokalnych powyższy układ, po analitycznym wyeliminowaniu σ i p, 
sprowadza się do jednego równania nieliniowego z niewiadomą Dl. Dla sformuło-
wań globalnych układ jest rozwiązywany w całości, co zwiększa złożoność oblicze-
niową. W obu przypadkach stosuje się metodę Newtona. Po jego rozwiązaniu budo-
wana jest konsystentna macierz styczna dla stanów niezrównoważonych. Jej postać 
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otrzymuje się, dokonując konsystentnej linearyzacji równania relaksacji ze względu 
na σ(i) oraz Dl(i) przy dodatkowym warunku dF(i) = 0, oznaczającym pozostawanie 
punktu w przestrzeni naprężeń na aktualnej powierzchni plastyczności. Określenie 
„konsystentna linearyzacja” oznacza uwzględnienie w równaniach faktu, że przyrost 
mnożnika plastycznego dDl(i), który w stanach równowagi znika do zera, w stanach 
niezrównoważonych (iteracyjnych) jest różny od zera.

W pracy zwrócono uwagę na dwa możliwe podejścia do analizy stanu napręże-
nia w punkcie, w przypadku sformułowań lokalnych (objętościowych) opartych na 
modelu warstwowym lub kwadraturach Lobatto. Jedno z podejść zakłada płaski stan 
naprężenia oraz zdegenerowany płaski stan odkształcenia. Oznacza to, że napręże-
nia normalne i odkształcenia wzdłużne w kierunku grubości dźwigara są pomijane. 
Jednakże, w zakresie deformacji plastycznych warunek płaskiego stanu naprężenia 
jest nietrywialny. W zależności od jego ścisłego spełnienia lub niespełnienia stan 
naprężenia oznacza różne punkty na powierzchni plastyczności. Dlatego stosuje się 
drugie z możliwych podejść, przy którym w każdym punkcie dyskretyzacji iteracyj-
nie wyznacza się niezerową wartość odkształcenia ez tak, aby ściśle spełnić warunek 
płaskiego stanu naprężenia sz = 0.

W omówionych przykładach wskazano, że pierwsze z podejść może prowadzić 
do znacznego przeszacowania nośności dźwigara, gdyż, w ogólności, pomija wpływ 
części plastycznej odkształcenia ez, zmniejszając wartość parametru Odqvista i nie 
doszacowując rozwoju deformacji plastycznych. Dlatego pomimo zwiększonej zło-
żoności obliczeniowej zaleca się podejście drugie, dokładniejsze.

W odniesieniu do globalnych sformułowań prawa konstytutywnego omawiana 
praca wskazuje rozszerzenie aproksymacji Ivanova w stosunku do [5]. Wskazano 
możliwość uwzględnienia intensywności sił poprzecznych (uogólnionych poprzecz-
nych naprężeń stycznych) Pt w zależności określającej powierzchnię plastycznego 
płynięcia przez kwadratowe intensywności uogólnionych naprężeń. Intensywność 
sił poprzecznych wchodzi w sprzężenie z intensywnościami momentów, sił tarczo-
wych oraz ze sprzężeniem tarczowo-giętnym. Postać tej nieliniowej aproksymacji 
stanowi uogólnienie postaci (5.1):

 
F P P P

A
P
A

P
A

P P P P
A Pn t

m m mn n t m mn

n

= + + + +











−

+ −

+

1
2

4
42

2

4

2

2

2

2

( )
( PP P

P P
A

t m

t mn

) ,

,

+ 
+

− − =

0 48

0 24 1 0   

 (6.2)



58



59



60



61

[7] J. Bielski,
A semi analytical approach to the analysis of elastic-plastic imperfect shells of 
revolution
Delft University of Technology, Faculty of Aerospace Engineering, Report LR, 
(745), (1994)

Oryginalny udział autora w pracy: 100%
Pozycje w dorobku tematycznie stowarzyszone: [5], [6], P6, P7, K14, K15, K16, R23

Ogólny opis pracy

Praca powstała na zakończenie sześciomiesięcznego pobytu autora na podok-
torskim stypendium (fellowship) na Wydziale Inżynierii Lotniczej Uniwersytetu 
Technicznego w Delft w Holandii (TU Delft, Faculty of Aerospace Engineering).  
W okresie od stycznia do czerwca 1992 roku autor pracował w zespole, którym kie-
rował profesor Johan Arbocz. Tematyka podjęta w czasie pobytu została zapoczątko-
wana w grupie profesora Zenona Waszczyszyna na Politechnice Krakowskiej. Praca 
nie stanowi publikacji w czasopiśmie, gdyż została wydana jako raport naukowy 
jednostki uczelnianej i ma charakter monografii. Jej poszczególne części, choć nie 
wszystkie, publikowano lub prezentowano na konferencjach naukowych w wymie-
nionych wyżej pozycjach stowarzyszonych tematycznie.

Zakres pracy obejmuje analizę powłok obrotowo symetrycznych, obarczonych 
wstępnymi imperfekcjami geometrycznymi, pracujących w zakresie deformacji 
sprężystych i sprężysto-plastycznych. Zgodnie z obszarem zainteresowań zespołu 
z Delft, szczególnym celem formułowanych metod i narzędzi obliczeniowych jest 
analiza stateczności i nośności.

Profesor J. Arbocz był inicjatorem stworzenia, we współpracy TU Delft  
i CalTech oraz innych jednostek badawczych i przemysłowych, światowej bazy da-
nych dotyczących technologii wykonywania, nieuniknionych imperfekcji (na ogół 
typowych dla konkretnego procesu technologicznego) i zmierzonych wartości ob-
ciążeń krytycznych, dla jak najszerszej gamy rzeczywistych powłok, zwłaszcza cy-
lindrycznych. Zgromadzone w bazie wyniki badań eksperymentalnych wskazują, że 
rzeczywiste wartości obciążeń krytycznych dla powłok istotnie różnią się od predyk-
cji teoretycznych. W wielu przypadkach wzory analityczne prowadzą do wniosków 
praktycznie nieużytecznych. Celem zespołu z TU Delft było stworzenie komputero-
wych narzędzi obliczeniowych, uwzględniających możliwie dokładnie rzeczywiste 
warunki pracy powłoki. Z założenia programowano wielopoziomowość podejścia od 
rozwiązań analitycznych do coraz bardziej szczegółowych i nieliniowych modeli nu-
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merycznych, stosowanych w zależności od potrzeb czy dostępnych danych wejścio-
wych. Praca autora stanowi wkład w realizację celu zespołu z Delft. Zastosowano  
w niej podejście półanalityczne do stworzenia metody analizy komputerowej. Publi-
kacja prezentuje założenia przyjęte do modelowania i analizy, podaje metody roz-
wiązania oraz dostarcza kod komputerowy, możliwy do włączenia w szerszy system.

Równania teorii powłok przyjęto na podstawie nieliniowych związków Sander-
sa-Koitera. Jest to teoria trójparametrowa dla powłok cienkich, w której zachowa-
na jest hipoteza Kirchhoffa-Love’a, pomijająca poprzeczne ścinanie i odkształcenia 
normalne w kierunku grubości ścianki oraz obroty wokół normalnej, przyjmująca 
małe odkształcenia oraz umiarkowane obroty odcinka normalnego do powierzchni 
środkowej. Imperfekcje kształtu powierzchni środkowej wprowadzono do opisu jako 
początkowe niezerowe, bezodkształceniowe przemieszczenia radialne. Ze względu 
na założoną obrotową symetrię powłoki idealnej, parametry Lamégo oraz promienie 
krzywizn nie zależą od zmiennej obwodowej. Założenie to nie jest jednak stoso-
wane ani do imperfekcji, ani obciążeń, które mogą nie być obrotowo symetryczne. 
Równania równowagi wewnętrznej oraz warunki brzegowe przyjęto według teorii 
Sandersa. Związki geometryczne (odkształceniowo-przemieszczeniowe) wiążą się 
z siłami wewnętrznymi na podstawie zasady prac wirtualnych. Po uwzględnieniu 
nieliniowości geometrycznych oraz wprowadzeniu imperfekcji do równań równo-
wagi uzyskano zależności typu Donnella-Mushtari-Vlasova dla powłoki obrotowej 
z imperfekcjami.

Związki konstytutywne sformułowano w tak zwanym ujęciu globalnym, polegają-
cym na zbudowaniu powierzchni plastycznego płynięcia w przestrzeni sił wewnętrz-
nych (uogólnionych naprężeń) i uznaniu tej powierzchni za potencjał uogólnionych 
odkształceń plastycznych. W tym celu wykorzystano zdefiniowane przez Ilyushina 
kwadratowe intensywności uogólnionych naprężeń i oparto się na oryginalnych sfor-
mułowaniach Ivanova lub ich modyfikacji wprowadzonej przez Crisfielda.

W pracy, której celem było również zbudowanie kodu komputerowego realizującego 
zadanie analizy równowagi i stateczności powłok według omawianej teorii, omówiono 
przeprowadzone podstawowe testy obliczeniowe oraz porównano ich wyniki ze zna-
nymi rozwiązaniami dla powłok cylindrycznych idealnych i z imperfekcjami. W celu 
umożliwienia bezpośredniego zastosowania podejścia, w załącznikach zamieszczono 
wszystkie równania i zależności w rozpisaniu na szczegółowe wyrażenia, niektóre bar-
dzo rozbudowane i złożone. Zamieszczono też user guide będący opisem użytkowania 
stworzonego kodu komputerowego.

Zadania obliczeniowe w zakresie sprężysto-plastycznym

Jak podano wyżej, do opisu deformacji plastycznych posłużono się podejściem 
globalnym, formułując związki konstytutywne w uogólnionych naprężeniach. Za-
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stosowano zaproponowaną przez Crisfielda modyfikację sformułowania Ivanova, 
uznawanego za najlepszą nieliniową aproksymację warunku plastyczności. Mody-
fikacja ma na celu częściowe usunięcie niedogodności sformułowań globalnych, 
polegających na przeszacowaniu nośności sprężystej i uniemożliwiających śledze-
nie rozwoju stref plastycznych po grubości ścianki. W oryginalnym sformułowaniu 
globalnym przekrój jest albo całkowicie sprężysty, albo całkowicie uplastyczniony, 
z pominięciem stanów przejściowych, sprężysto-plastycznych.

W iteracyjnym procesie obliczeniowym całkowania równań konstytutywnych 
wykorzystano znany algorytm predyktor–korektor. Dla każdego kroku (podprzyro-
stu) iteracji globalnej konieczne jest wyznaczenie przyrostu uogólnionych naprężeń 
dla wyliczonych ze związków geometrycznych przyrostów odkształceń, wynikają-
cych z przyjętych w kroku iteracji globalnej równowagi przyrostów przemieszczeń. 
W etapie predyktora przyrost naprężenia wyliczany jest z prawa fizycznego sprę-
żystości, a następnie weryfikowane jest przekroczenie powierzchni plastyczności.  
W przypadku gdy stan naprężenia w punkcie wykracza poza nią, realizowany jest 
etap korektora, w którym, za pomocą tak zwanego odciążenia plastycznego, algo-
rytm powrotu na powierzchnię plastyczności (return mapping algorithm) koryguje 
przyrost naprężenia. W sformułowaniach lokalnych zadanie powrotu jest sprowa-
dzane do rozwiązania jednego równania nieliniowego, w którym niewiadomą jest 
mnożnik odkształceń plastycznych.

W omawianych sformułowaniach globalnych zachodzi potrzeba rozwiązania 
układu równań nieliniowych o siedmiu lub ośmiu niewiadomych: składowych wek-
tora uogólnionych naprężeń, mnożnika odkształceń plastycznych oraz w przypadku 
modyfikacji – mnożnika Crisfielda. Do rozwiązania układu równań nieliniowych 
stosowano metodę Newtona, a odpowiednie macierze Jacobiego w szczegółowych 
postaciach zamieszczono w załącznikach publikacji. W celu uzyskania rozwiązania 
niezależnego od procesu iteracji, co jest szczególnie istotne w procesach sprężysto-
-plastycznych zależnych od przebiegu deformacji, całkowanie równań konstytutyw-
nych odbywało się zawsze od ostatniego stanu równowagi, a nie przez sumowanie 
podprzyrostów. W praktyce obliczeniowej oznacza to, że wyznaczane przyrosty 
składowych uogólnionego naprężenia są dodawane zawsze do ich wartości z ostat-
niego kroku globalnej iteracji, a w razie nieosiągnięcia zbieżności są zapominane  
i wyliczane ponownie.

Zadanie śledzenia procesu deformacji na szczeblu całej powłoki rozwiązywano 
przyrostowo, sumując wartości zmiennych stanu z poprzedniego położenia rów-
nowagi i wyznaczone w drodze iteracji ich przyrosty. W tym celu równania rów-
nowagi oraz związki geometryczne, a także warunki brzegowe zostały przekształ-
cone do form przyrostowych, podobnie jak omówione wyżej związki fizyczne.  
W pracy zaprezentowano sposób uzyskania kanonicznego układu ośmiu równań 
różniczkowych cząstkowych, opisujących przyrosty podstawowych zmiennych sta-
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tycznych i kinematycznych. Przez zmienne podstawowe rozumie się te wielkości, 
które występują w kinematycznych lub statycznych warunkach brzegowych. Przy-
rosty pozostałych zmiennych oraz przyrosty uogólnionych naprężeń są wyrażone 
przez zmienne podstawowe oraz ich pochodne względem współrzędnej obwodo-
wej. Układ kanoniczny jest liniowy z uwagi na przyrosty zmiennych podstawowych,  
a jego prawe strony zależą między innymi od plastycznych przyrostów uogólnio-
nych odkształceń. Ponieważ przyrosty te nie są znane na początku kroku przyrosto-
wego, gdyż zależą od nieznanych przyrostów przemieszczeń, układ równań musi 
być rozwiązywany iteracyjnie. Dla przyjętych przyrostów odkształceń plastycznych 
wylicza się przyrosty zmiennych podstawowych, rozwiązując układ kanoniczny,  
a następnie, po całkowaniu równań konstytutywnych, dolicza się końcowe wartości 
przyrostów odkształceń plastycznych. Procedura jest powtarzana, aż różnica między 
plastycznymi przyrostami uogólnionych odkształceń na początku i na końcu kroku 
przyrostowego stanie się wystarczająca mała w sensie przyjętej normy.

Po prawych stronach układu równań opisującego pochodne zmiennych podsta-
wowych względem współrzędnej południkowej występują pochodne tych wielko-
ści jedynie względem współrzędnej obwodowej. Ta obserwacja pozwala na reduk-
cję tego układu do układu równań różniczkowych zwyczajnych przez rozwinięcie 
wszystkich funkcji stanu oraz obciążeń i imperfekcji w obcięte szeregi Fouriera 
względem współrzędnej obwodowej. W takim półanalitycznym podejściu niewia-
domymi w układzie równań stają się współczynniki rozwinięć poszczególnych 
zmiennych, zależne jedynie od współrzędnej południkowej. Liczba niewiadomych 
(a zatem i rozmiar układu równań) może ulegać zmianie wskutek arbitralnego przy-
jęcia liczby harmonik w rozwinięciach oraz wskutek uwzględnienia możliwych wa-
runków symetrii. Jeśli na przykład obciążenia, imperfekcje oraz warunki brzegowe 
spełniają warunki symetrii płaszczyznowej, to wszystkie „niesymetryczne” wyra-
zy szeregów opisujących rozwiązanie mogą być pominięte. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, że zarówno nieliniowości geometryczne, jak i materiałowe uwzględnione  
w opisie powodują sprzężenie harmonik. To z kolei oznacza konieczność jednocze-
snego rozwiązywania układu równań dla wszystkich harmonicznych, w odróżnieniu 
od problemu liniowego, gdzie każda ze składowych może być wyznaczana nieza-
leżnie od pozostałych. W pracy przedstawiono strukturę macierzy układu równań, 
wskazując na elementy pochodzące od części liniowej oraz sprzężeń spowodowa-
nych nieliniowościami, a także bloki związane z częścią symetryczną i niesyme-
tryczną postaci rozwiązania.

Do całkowania powstałego zadania dwupunktowego posłużono się metodą róż-
nic skończonych, wyrażając pochodne względem współrzędnej południkowej za 
pomocą wzorów różnicowych. Użyto schemat z punktem centralnym przy równo-
miernym kroku różnicowym.
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W pracy przedstawiono budowę końcowego układu równań algebraicznych  
z niewiadomymi przyrostami zmiennych podstawowych w punktach dyskretyzacji 
południkowej. Układ został uzupełniony o równanie sterowania, co z jednej strony 
zaburza jego pasmową strukturę i wymusza konieczność faktoryzacji macierzy na 
nowo na każdym kroku iteracji, ale z drugiej strony umożliwia przejście w czasie ob-
liczeń przez punkty krytyczne na ścieżce równowagi. Śledzenie wartości wyznacz-
nika macierzy omawianego układu równań pozwala na detekcję punktów bifurkacji. 
Przy obciążeniu równym krytycznemu w sensie utraty stateczności wyznacznik ten 
przyjmuje wartość zero, co obliczeniowo oznacza brak jednoznacznego stanu rów-
nowagi (rozdwojenie ścieżki).

W jednym z załączników pracy omówiono bliżej zastosowany schemat różni-
cowy, szacując jego dokładność oraz stabilność. Błąd schematu okazuje się pro-
porcjonalny do iloczynu wartości trzeciej pochodnej funkcji w punkcie centralnym 
oraz kwadratu rozmiaru siatki różnicowej. Ponieważ w obliczeniach wykorzystane 
są wielkości bezwymiarowe, zwraca się uwagę, że nie jest obojętne w kontekście 
dokładności rozwiązania, w jaki sposób zostaną one wprowadzone. Wykazano, że 
odniesienie wielkości kinematycznych i geometrycznych do grubości ścianki po-
włoki powoduje, że bezwymiarowa długość południka ma dużą wartość, co skut-
kuje dużą wartością rozmiaru siatki (część długości), a co za tym idzie wzrostem 
wielkości błędu rozwiązania. Jeśli jednak zamiast do grubości ścianki odniesie się 
wielkości kinematyczne i geometryczne do długości południka, to bezwymiarowa 
długość staje się liczbą rzędu jedności, jej część wynikająca z gęstości dyskretyzacji 
jest ułamkiem właściwym, natomiast jego kwadrat we wzorze na błąd schematu ‒ 
małą wielkością, redukującą wartość odchylenia.

Z tym samym wiąże się kwestia „stabilności” schematu. Zauważono, że przy 
ubezwymiarowieniu do „grubości ścianki”, przebieg funkcji rozwiązujących ma 
charakter piłokształtny, to znaczy na wykresie obserwowane są ostre, niegładkie za-
łomy, które przy ubezwymiarowieniu „do długości” znikają. Wyjaśnienie polega na 
obserwacji, że budując równania różnicowe odejmuje się elementy macierzy unitar-
nej (wartości jeden na przekątnej, poza tym zera) i macierzy z elementami propor-
cjonalnymi do iloczynu rozmiaru siatki różnicowej oraz inne wielkości bezwymia-
rowe. Jeśli te ostatnie są duże w porównaniu z jedynką (a przy ubezwymiarowieniu 
„do grubości” tak jest), to skutek odejmowania jest gubiony w obliczeniach kompu-
terowych, gdyż zmiany wypadają poza miejscami znaczącymi reprezentacji liczby. 
Z kolei pominięcie „jedynek” w równaniach różnicowych okazuje się równoważne 
warunkowi, że pochodna funkcji w kolejnym punkcie jest równa minus pochodnej 
w poprzednim, czyli rozkład jest piłokształtny. W pracy pokazano test ilustrujący ten 
problem i wskazano na jego podstawie poprawne definicje zmiennych bezwymiaro-
wych używanych do obliczeń.
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Część II. Optymalne kształtowanie elementów konstrukcji 
ze względu na zachowanie pokrytyczne 

w zakresie sprężysto-plastycznym

[8] J. Bielski, B. Bochenek,
On a model of elastic-plastic structure optimized for post-buckling behaviour
Engineering Optimization, 35 (1), 67-78 (2003)

Oryginalny udział autora w pracy: 50%
Pozycje w dorobku tematycznie stowarzyszone: [9], P2, P5, K7, K13

Ogólny opis pracy

Praca nawiązuje do tematyki zmodyfikowanego podejścia do optymalne-
go kształtowania elementów konstrukcyjnych ze względu na utratę stateczności  
(B. Bochenek, J. Krużelecki [7]). W sformułowaniu standardowym optymalizacja 
jest rozumiana jako maksymalizacja obciążenia krytycznego (bifurkacji lub prze-
skoku), przy warunku stałej objętości materiału. Jednak już dla konstrukcji odkształ-
canych w zakresie deformacji sprężystych stwierdzono, że proces taki prowadzi  
z reguły do zmiany charakteru zachowania pokrytycznego na niestateczny, prze-
biegający przy malejącej wartości obciążenia. Dla procesów sterowanych obciąże-
niowo efekt ten oznacza katastroficzne zniszczenie wskutek szybko narastających 
naprężeń przy braku położenia równowagi. To z kolei, w połączeniu z dużą wraż-
liwością konstrukcji optymalnych na wstępne geometryczne imperfekcje, oznacza, 
że wynik optymalizacji staje się z praktycznego punktu widzenia nieużyteczny  
w zastosowaniach inżynierskich. Modyfikacja problemu optymalizacji ze względu 
na stateczność polega na włączeniu do niego warunków ograniczających, zapewnia-
jących stateczną ścieżkę równowagi. Wymagania takie można stawiać co najmniej  
w infinitezymalnym otoczeniu punktu krytycznego, i wtedy sformułowanie jest 
klasyfikowane jako lokalne, albo w skończonym sąsiedztwie punktu krytycznego,  
i wtedy mówi się o podejściu lokalnym rozszerzonym.

Rozwiązanie problemu standardowego nie zawiera i nie wykorzystuje informacji 
o pokrytycznym zachowaniu konstrukcji. Potrzeba włączenia ich do sformułowania 
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zmodyfikowanego implikuje konieczność przeprowadzania geometrycznie nielinio-
wej analizy stanów równowagi po utracie stateczności. Czynnikiem, który dodatko-
wo silnie wpływa na przebieg ścieżki pokrytycznej, jest uwzględnienie deformacji 
sprężysto-plastycznych. Ich wystąpienie jest z jednej strony naturalną konsekwencją 
szybko narastających naprężeń, których poziom łatwo osiąga granicę plastyczności 
materiału, a z drugiej oznacza duże zmiany sztywności układu, zmieniając, w stronę 
niestateczności, charakter ścieżki równowagi.

W pracy zdefiniowano i zilustrowano na modelowym przykładzie pręta ściskane-
go kilka możliwych sformułowań zadania optymalnego kształtowania w odniesieniu 
do problemów w zakresie sprężysto-plastycznym. Należy podkreślić, że niektóre  
z nich są bezpośrednim rozszerzeniem zadań sformułowanych dla zakresu spręży-
stego, ale są też i nowe, specyficzne wyłącznie dla zakresu sprężysto-plastycznego. 
Dla poszczególnych sformułowań omówiono możliwe warianty, wynikające z mo-
dyfikacji zadania kształtowania, która uwzględnia zachowanie pokrytyczne.

1. W sformułowaniu pierwszym optymalizacja prowadzi do maksymalizacji 
wartości pojedynczego obciążenia krytycznego, przy utracie stateczności za-
chodzącej w zakresie sprężystym. Dwa możliwe warianty to:
a) żądanie statecznego zachowania w skończonym sąsiedztwie punktu bifur-

kacji, zarówno przed uplastycznieniem, jak i po uplastycznieniu na pokry-
tycznej ścieżce równowagi,

b) żądanie statecznego pokrytycznego zachowania w zakresie sprężystym 
oraz tego, aby dolne obciążenie krytyczne na plastycznej części ścież- 
ki równowagi po utracie stateczności było większe od obciążenia bifur- 
kacji.

2. Sformułowanie drugie dotyczy sytuacji wystąpienia plastycznego przeskoku 
(snap-through) na ścieżce pokrytycznej wychodzącej ze sprężystego punktu 
krytycznego. Omówiono cztery warianty takiego zadania:
a) maksymalizacja nośności maksymalnej (maksymalnej wartości obciąże-

nia) na ścieżce pokrytycznej przy warunku statecznego jej przebiegu przed 
maksimum,

b) maksymalizacja wartości przemieszczenia, dla którego występuje nośność 
maksymalna, również przy warunku statecznego przebiegu ścieżki przed 
maksimum,

c) połączenie pierwszych dwóch, czyli maksymalizacja zarówno wartości 
obciążenia, jak i przemieszczenia w punkcie maksimum z zachowaniem 
statecznego przebiegu ścieżki przed jego osiągnięciem,

d) maksymalizacja obciążenia krytycznego, ale ograniczona wyeliminowa-
niem plastycznego przeskoku na ścieżce pokrytycznej.

3. Sformułowanie trzecie jest podobne do drugiego, ale tym razem wystąpie-
nie plastycznego przeskoku na pokrytycznej ścieżce równowagi poprzedza 
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bifurkacja w zakresie plastycznym. Dwa możliwe omówione warianty tego 
sformułowania to:
a) maksymalizacja obciążenia przeskoku na ścieżce pokrytycznej przy wa-

runku statecznego zachowania przed nim,
b) maksymalizacja plastycznego obciążenia krytycznego, ograniczona wa-

runkiem, aby dolne obciążenie krytyczne na ścieżce pokrytycznej było 
większe niż obciążenie bifurkacji.

4. Sformułowanie czwarte to optymalizacja przeciwko plastycznemu przesko-
kowi, w dwóch wariantach:
a) minimalizacja funkcji celu, przy warunku nie wystąpienia przeskoku,
b) maksymalizacja wartości obciążenia, przy której na ścieżce równowagi 

występuje poziomy punkt przegięcia.

Zadania obliczeniowe w zakresie sprężysto-plastycznym

W celu jakościowej analizy stanów krytycznych oraz zachowania pokrytycznego 
z uwzględnieniem sprężysto-plastycznych stanów deformacji, zastosowano w pracy 
model pręta o skończonej liczbie stopni swobody (rys. 1). Jest to uogólnienie kon-
cepcji Rydera-Shanleya, w której sprężysto-plastyczno-sztywny układ modeluje pręt 
odkształcalny. Składa się on z dwóch połączonych przegubowo sztywnych części, 
a odkształcenia materiału są zlokalizowane w dwóch prętach modelujących dwu-
punktowy przekrój podparcia. Dodatkowo, w celach parametrycznego sterowania 
dołożono liniową sprężynę. Założono, że materiał części odkształcalnych jest sprę-
żysto-plastyczny ze wzmocnieniem liniowym i idealnym efektem Bauschingera.

Rys. 1. Model pręta o skończonej liczbie stopni swobody

W modelu tym kąt j pozostaje tożsamościowo równy zeru na podstawowej 
ścieżce równowagi, a jego nieliniowa zależność od obciążenia P opisuje przebieg 
ścieżki pokrytycznej wychodzącej z punktu utraty stateczności. Typ utraty statecz-
ności układu okazał się zależny od parametru jego smukłości, wyrażonego przez: 
długości części sztywnych (L1, L2) i części odkształcalnej l, odległość między prę-
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tami odkształcalnymi a i pole powierzchni ich przekrojów A, moduł sprężystości E, 
moduł wzmocnienia plastycznego Et, granicę plastyczności w stanie jednoosiowym 
s0 oraz sztywność dodatkowej sprężyny k. Wykazano, że dla smukłości odpowied-
nio dużych zachodzi utrata stateczności w zakresie sprężystym, przy sile krytycznej 
typu Eulera, a w otoczeniu punktu krytycznego w obu częściach odkształcalnych 
zachodzi proces plastycznie bierny. Odwrotnie, dla smukłości wystarczająco małych 
utrata stateczności jest poprzedzona uplastycznieniem obu części odkształcalnych, 
następuje przy sile krytycznej typu Shanleya, a na początkowej ścieżce pokrytycznej 
w obu częściach zachodzi proces plastycznie czynny. Wyznaczono pośredni prze-
dział smukłości, dla którego utrata stateczności jest typu Karmana. Jest ona również 
poprzedzona uplastycznieniem obu części odkształcalnych, ale na początku ścież-
ki pokrytycznej w jednej z nich zachodzi proces plastycznie czynny, a w drugiej 
bierny (odciążanie). Wskazano też taki przedział smukłości, dla którego nie da się 
jednoznacznie wyznaczyć siły krytycznej ze względu na nieciągłą zmianę modułu 
stycznego z modułu sprężystości na moduł wzmocnienia. W każdym przypadku siła 
krytyczna była wyznaczana w wyniku granicznego przejścia z parametrem deforma-
cji j do zera od strony pokrytycznej ścieżki równowagi.

W pracy szczegółowo omówiono iteracyjny algorytm przyrostowego śledzenia 
ścieżki równowagi. Przebiegi tych ścieżek, zmieniane wartościami parametrów 
układu, pozwoliły zilustrować omówione warianty kształtowania uwzględniające- 
go zachowanie pokrytyczne.
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[9] J. Bielski, B. Bochenek,
On a compressed elastic-plastic column optimized for post-buckling behaviour
Engineering Optimization, 40 (12), 1101-1114 (2008)

Oryginalny udział autora w pracy: 50%
Pozycje w dorobku tematycznie stowarzyszone: [8], P2, P5, K7, K13

Ogólny opis pracy

Publikacja stanowi kontynuację i rozszerzenie problematyki ujętej w [8] i podej-
muje problem optymalnego kształtowania elementów konstrukcyjnych ze wzglę-
du na obciążenie krytyczne, z uwzględnieniem zachowania po utracie stateczności. 
Istotnym nowym punktem w tym sformułowaniu zadania optymalizacji jest włą-
czenie do analizy nieliniowości materiałowej związanej z plastycznym płynięciem. 
Podobnie jak w [8] proponuje się zmodyfikowane podejście do kształtowania, gdyż 
w wielu przypadkach analiza ścieżki równowagi pokrytycznej wskazuje na niesta-
teczne zachowanie elementu kształtowanego jedynie na maksimum obciążenia kry-
tycznego. Taka niestateczność jest niedoskonałością standardowego podejścia, gdyż 
praktyczna użyteczność elementu staje się wątpliwa, zwłaszcza wobec nieuniknio-
nych imperfekcji rzeczywistych realizacji. Podkreśla się, że ścieżka pokrytyczna 
uzyskana dla modelu idealnego jest górnym ograniczeniem ścieżek dla konstrukcji 
obarczonej imperfekcjami. Modyfikacja sformułowania zadania kształtowania po-
lega więc na bezpośrednim włączeniu do niego nieliniowej analizy równowagi po 
utracie stateczności, co w rezultacie umożliwia otrzymanie takiej konstrukcji opty-
malnej, która po wyboczeniu zachowuje się statecznie czy to lokalnie, w sąsiedztwie 
punktu bifurkacji, czy to w zakresie rozszerzonym w skończonym przedziale prze-
mieszczenia po wyboczeniu.

Jako model konstrukcji rozważano belkę dwuteową, utwierdzoną na jednym 
końcu i obciążoną skupioną siłą ściskającą na drugim. Dodatkowo, jako element 
stabilizujący uwzględniono boczne podparcie elementem sprężystym. Parametrami 
modelu, a więc i potencjalnymi zmiennymi kształtowania, były grubość półek teo-
wnika (szerokość przyjęto stałą), dystans między półkami (wysokość środnika) oraz 
sztywność elementu sprężystego. Przyjęto materiał sprężysto-plastyczny z asympto-
tycznym wzmocnieniem, bez efektu Bauschingera, a jego granica plastyczności też 
służyła jako parametr analizy.

W pracy zaproponowano specjalną postać równania konstytutywnego, zapew-
niającą ciągłą zmianę modułu stycznego przy przejściu od deformacji sprężystych 
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do plastycznych. Zaprezentowana została metoda całkowania nieliniowych równań 
stanu dla konfiguracji odkształconej belki zginanej po wyboczeniu. Schemat oparto 
na metodzie różnic skończonych, z zastosowaniem nieliniowych zależności geo-
metrycznych dla skończonych przemieszczeń i obrotów oraz nieliniowych równań 
równowagi wynikających z odejścia od zasady zesztywnienia. Omówiono algorytm 
iteracyjnego wyznaczania kolejnych punktów ścieżki pokrytycznej, sterowanej war-
tością poprzecznego ugięcia końca belki (równego zeru na ścieżce podstawowej). 
Osobno przedstawiono algorytm wyznaczania punktu bifurkacji. W tym przypad-
ku siła krytyczna była wyznaczana numerycznie jako punkt graniczny ścieżki po-
krytycznej przy przemieszczeniu zmierzającym do zera. Takie podejście pozwoliło 
uniknąć analizy rozdwojenia stanu równowagi. W obu przypadkach iteracja była 
wymuszona zależnością określającą siły wewnętrzne w belce, niejawną (implicite) 
ze względu na sprzężenie przyczyny (siły) i skutku (ugięcia) w nieliniowym opisie 
deformacji.

W definicji problemu optymalizacji przyjęto zmienności wysokości półek oraz 
odległości między nimi jako albo liniowe, albo paraboliczne drugiego rzędu funkcje 
współrzędnej osiowej. Po nałożeniu warunku stałej objętości materiału belki otrzy-
mano w pierwszym przypadku trzy, a w drugim pięć zmiennych decyzyjnych, przy 
czym jedną jest sztywność dodatkowej sprężyny umocowanej na swobodnym koń-
cu, a pozostałe to wymiary przekroju w wybranych punktach. Ograniczeniem geo-
metrycznym był warunek, aby na całej długości belki grubość półek dwuteownika 
była mniejsza od wysokości środnika.

Za cel przyjęto maksymalizację wartości obciążenia krytycznego, przy warun-
kach nałożonych na ścieżkę pokrytyczną w skończonym zakresie po utracie statecz-
ności. Wymóg, aby wartość obciążenia wyznaczanego w kolejnych punktach nieli-
niowej ścieżki równowagi była funkcją rosnącą, wprowadzono do sformułowania  
w postaci układu warunków ograniczających, po dyskretyzacji ścieżki pokrytycznej. 
Żądano, aby dla każdego kolejnego punktu siła przyjmowała wartość większą niż  
w punkcie poprzednim. Do rozwiązania takiego problemu programowania matema-
tycznego posłużono się metodą ruchomych asymptot. Analiza wyników wykazała, 
że charakter zachowania pokrytycznego zależy od wartości granicy plastyczności 
materiału. Zachowanie to może być trojakie.

Pierwsza możliwość to deformacja w pełni sprężysta w całym rozważanym zakre-
sie. Zaobserwowane wtedy zachowanie pokrytyczne jest stateczne, chyba że sztyw-
ność podpierającej sprężyny jest bardzo duża. Podnosi ona wartość siły krytycznej, 
ale destabilizuje ścieżkę pokrytyczną. Druga możliwość to przejście ze stanu sprę-
żystego na sprężysto-plastyczny dla pewnej wartości przemieszczenia pokrytycz-
nego. Wtedy na ogół ścieżka pokrytyczna jest stateczna do wystąpienia pierwszych 
uplastycznień, które zmieniają jej charakter na niestateczny w związku ze spadkiem 
sztywności. Wreszcie trzeci wariant to utrata stateczności w zakresie plastycznym  
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i ścieżka pokrytyczna od początku sprężysto-plastyczna. W tym przypadku obser- 
wuje się początkowy wzrost obciążenia po utracie stateczności, a następnie osią-
gnięcie maksimum i spadek jego wartości. Powyższe obserwacje zachęciły do roz-
ważenia alternatywnych sformułowań problemu optymalnego kształtowania. Może 
to być maksymalizacja przemieszczenia, przy którym ścieżka staje się niestateczna 
(rozszerzenie zakresu statecznej deformacji), albo też maksymalizacja siły maksy-
malnej na ścieżce równowagi sprężysto-plastycznej po bifurkacji.

W pracy przedstawiono wyniki kształtowania w omówionych wyżej wariantach. 
Zilustrowano przebiegi ścieżek pokrytycznych dla konstrukcji odniesienia (o stałych 
wymiarach przekroju), konstrukcji kształtowanej tradycyjnie, jedynie ze względu  
na siłę krytyczną, oraz konstrukcji kształtowanej z modyfikacją uwzględniającą za-
chowanie pokrytyczne. Pokazano odpowiednie kształty belek ze zmiennymi wymia-
rami półek i środnika teownika. Wskazano, że lepsze ilościowo rezultaty są osią-
gane przy przyjęciu parabolicznej postaci funkcji zmiennych kształtowania, dzięki 
większej w takim przypadku liczbie stopni swobody. Zwrócono uwagę, że możliwa 
stabilizacja ścieżki równowagi po wystąpieniu plastycznego płynięcia (które na ogół 
prowadzi do destabilizacji) zachodzi dzięki redystrybucji stref plastycznych wzdłuż 
belki, wymuszonej odpowiednim rozkładem wymiarów przekroju poprzecznego. 
Wyjaśniono, że kształtowanie ze względu na stabilizację ścieżki pokrytycznej pro-
wadzi do obniżenia wartości siły krytycznej, dlatego że pożądane zmiany rozkładu 
wymiarów w jednym celu są odwrotne do zmian poprawiających drugi z nich.

Na koniec podkreślono kwestię możliwej przesady w kształtowaniu w przypadku 
deformacji w zakresie sprężysto-plastycznym. Okazuje się, że zbyt daleko posunię-
ta zmiana funkcji rozkładu parametrów kształtowania w kierunku zapewniającym 
wzrost sprężystego obciążenia krytycznego, przy zachowaniu stateczności ścieżki 
pokrytycznej, może doprowadzić do zmiany charakteru wyboczenia na plastyczny, 
obniżenia wartości krytycznej i zawężenia przedziału statecznej pracy po utracie 
stateczności. Innymi słowy, kształtowanie może spowodować jakościową zmianę 
charakteru deformacji, wypaczając niejako swój własny cel.

Zadania obliczeniowe w zakresie sprężysto-plastycznym

W celu przeprowadzenia analizy w zakresie sprężysto-plastycznym przyjęto 
model przekroju belki jako idealny dwuteownik. Oznacza to, że stan naprężenia  
w półkach uznano za jednorodny, a naprężenia w środniku pominięto. Dzięki takiej 
aproksymacji uniknięto całkowania rozkładu naprężeń po grubości półek, a moż-
liwe stany odkształcenia sprowadzono do trzech wariantów: obie półki sprężyste 
(plastycznie bierne), albo jedna sprężysta, druga plastyczna, albo obie półki w sta-
nie plastycznie czynnym. Ze względu na zmienny charakter pokrytycznej ścieżki 
równowagi, uwzględniający możliwość wzrostu lub spadku wartości obciążenia, 
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możliwe są też w przekroju procesy odciążania, czyli proces bierny, następujący po 
plastycznie czynnym.

Ważną propozycją zamieszczoną w pracy jest postać równania konstytutywne-
go dla materiału sprężysto-plastycznego z asymptotycznym wzmocnieniem, bez 
efektu Baushingera. Zaproponowano równanie, w którym zależność naprężenia od 
odkształcenia jest ciągła i gładka, a co za tym idzie – zmiana modułu stycznego 
przy przejściu od zakresu sprężystego do plastycznego zachodzi w sposób ciągły. 
Jest to bardzo istotne w analizie utraty stateczności, gdyż, jak zwrócono uwagę już  
w pracy [8], przy skokowej zmianie modułu stycznego jednoznaczne wyznaczenie 
siły krytycznej może okazać się niemożliwe dla pewnych zakresów smukłości pręta. 
Z drugiej strony wydaje się, że w rzeczywistości zachodzi ciągła, choć nieraz szyb-
ka, zmiana sztywności materiału po przekroczeniu zakresu sprężystej deformacji.

Przyjęto następującą postać prawa fizycznego:
Ds = EDe   dla procesu plastycznie biernego
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dla procesu plastycznie czynnego   (9.1)
gdzie:

E  – moduł Younga,

σ σ ε0 0
+ −, , sh  – parametry krzywej wzmocnienia po stronie rozciągania i ści- 

skania, które ewoluują w czasie deformacji i oznaczają, 
odpowiednio, największe osiągnięte naprężenie rozciągające, 
największe (co do modułu) osiągnięte naprężenie ściskające 
oraz przesunięcie wartości odkształcenia, dla którego roz- 
poczyna się proces plastycznie czynny; 

β – stała materiałowa: stosunek asymptotycznego modułu pla- 
stycznego do modułu Younga,

M – stała materiałowa: wykładnik w nieliniowym prawie wzmoc- 
nienia.

Moduł styczny w zakresie plastycznym zmienia się według przepisu:
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 (9.2)

co czyni go ciągłym przy przejściu od zakresu sprężystego do plastycznego.
Na początku krzywej wzmocnienia zachodzi σ ε ε0

± = −/ ,E sh  więc ds / de = E 
jak dla każdego procesu biernego, natomiast dla dużych wartości odkształcenia e po-
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chodna ds / de zmierza do bE, która to wielkość przedstawia asymptotyczny moduł 
plastyczny. Taki model materiału zawiera sprężyste odciążanie, kluczowe w anali-
zie stanów powyboczeniowych. Dodatkowo, zmiana parametrów b i m umożliwia 
badanie wpływu stosunku modułu wzmocnienia i modułu Younga oraz nachylenia 
krzywej wzmocnienia na początkowe i zaawansowane zachowanie pokrytyczne.
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Część III. Modelowanie konstytutywne materiałów 
sprężysto-plastycznych

[10] J. Bielski, J. Skrzypek, H. Kuna-Ciskał,
Implementation of a model of coupled elastic-plastic unilateral damage material to 
finite element code
International Journal of Damage Mechanics, 15 (1), 5-39 (2006)
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Ogólny opis pracy

Praca w pierwszej części zawiera przegląd znanych sformułowań opisu konsty-
tutywnego dla materiału sprężysto-plastycznego z uszkodzeniem. Plastyczne pły-
nięcie, utożsamiane w skali mikro z ruchem dyslokacji wzdłuż płaszczyzn poślizgu, 
oraz uszkodzenia związane z nukleacją i rozwojem mikroszczelin – to dwa mecha-
nizmy stanowiące o osłabieniu materiału. Budując termodynamicznie spójny model 
matematyczny kontinuum materialnego o takich własnościach, należy rozstrzygnąć, 
jak wprowadzić efekt uszkodzenia do termodynamicznych potencjałów stanu oraz 
jak sprzęgnąć potencjały dyssypacji z uszkodzeniem.

Najprostsze podejście zakłada brak uwzględnienia uszkodzeń w potencjale stanu 
oraz ewolucji parametrów wzmocnienia, co oznacza, że uszkodzenie wpływa tylko 
na sprężystą część deformacji przez skalarną zmienną uszkodzenia.

Drugie sformułowanie polega na dodaniu do potencjału stanu członu zależne-
go od skalarnej zmiennej stanu, będącej miarą skumulowanego uszkodzenia, oraz 
uwzględnieniu w części sprężystej potencjału tensora drugiego rzędu opisującego 
stan uszkodzeń.

Trzecie, najogólniejsze możliwe podejście polega na bezpośrednim sprzężeniu 
wzmocnienia plastycznego i uszkodzeń przez zmienną uszkodzenia, czy to w mierze 
skalarnej czy tensorowej.

Potencjał stanu zawiera człon sprężysty, człon związany ze wzmocnieniem pla-
stycznym oraz człon pochodzący od energii powierzchniowej mikroszczelin, wszyst-
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kie zależne od miary uszkodzenia. W zakresie sprzęgnięcia potencjałów dyssypacji 
z uszkodzeniem stosowane są dwa warianty. Pierwszy, tzw. silne sprzężenie, za-
kłada istnienie jednego potencjału dyssypacji zawierającego oprócz standardowych 
zmiennych stanu parametr uszkodzenia. Drugi wariant, słabe sprzężenie, zakłada 
dwa niezależne potencjały dyssypacji: jeden dla plastycznego płynięcia, drugi dla 
uszkodzeń. Silne sprzężenie wprowadza zbyt duże ograniczenia do modelowania, 
gdyż wyklucza możliwość rozwoju uszkodzeń bez równoczesnego plastycznego 
płynięcia, ponieważ oba mechanizmy są sterowane jednym mnożnikiem. Bardziej 
fizycznie uzasadnione słabe sprzężenie pozwala pokonać te ograniczenia, a mecha-
nizm dyssypacji jest sterowany przez dwa mnożniki – plastyczny i uszkodzeń.

Praca omawia sposób budowy równań ewolucji zmiennych stanu – jako pochod-
nych potencjału względem sprzężonych z nimi sił termodynamicznych, przy założe-
niu reguł normalności (praw stowarzyszonych).

Kolejnym ważnym aspektem modelowania materiału sprężysto-plastyczne-
go z uszkodzeniami jest, omówiony szczegółowo w pracy, problem tzw. unilate-
ral damage, zwany też deaktywacją rozwoju uszkodzeń lub efektem ich zamyka- 
nia/otwierania. Do opisu matematycznego stosuje się operatory projekcji czwartego 
rzędu działające na tensor odkształcenia lub naprężenia służące ekstrakcji dodatnich 
i ujemnych składowych tych tensorów. Według różnych podejść składowe ujemne są 
traktowane jako całkowicie lub częściowo nieaktywne w procesie ewolucji uszko-
dzeń w punkcie materiału. Uwzględnienie efektów tego typu jest szczególnie istotne 
przy symulacji procesów cyklicznych obciążenie/odciążenie.

W pracy posłużono się modelem Hayakawy-Murakamiego, w którym za poten-
cjał stanu przyjęto termodynamiczny potencjał Gibbsa. Takie podejście pozwala 
wyrazić termodynamicznie sprzężone siły za pomocą naprężeń (zamiast odkształ-
ceń), a to z kolei umożliwia eksperymentalną weryfikację oraz skalowanie modelu 
obliczeniowego i identyfikację stałych materiałowych. Podano równania definiu-
jące trzy składowe potencjału zależnego od zmiennych stanu: tensora naprężenia, 
skalarnego parametru izotropowego wzmocnienia plastycznego, tensora uszkodzeń 
(drugiego rzędu) oraz skalarnej zmiennej opisującej izotropową ewolucję granicznej 
powierzchni uszkodzeń (damage hardening). Składowe potencjału to energia uzu-
pełniająca, związana z deformacją sprężystą, w której uwzględniono efekt unilate-
ralnego zniszczenia, część związana z odkształceniami plastycznymi, reprezentująca 
efekt izotropowego wzmocnienia, oraz część związana z uszkodzeniem, wywodząca 
się z uwalniania energii powierzchniowej w tworzących się pustkach. Przyjęto sła-
be sprzężenie potencjałów dyssypacji, zakładając niezależnie część odpowiedzialną 
za plastyczne płynięcie i część związaną z uszkodzeniami. Uwzględniono w opisie 
spotęgowanie wpływu naprężeń związane z uszkodzeniem, przez odpowiedni tensor 
wpływu uszkodzenia (zależny od tensora uszkodzenia), budując uogólnienie warun-
ku Hubera-Misesa-Hencky’ego dla materiału z uszkodzeniami.
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W analogiczny sposób uwzględniono wpływ tensora uszkodzeń na poten-
cjał zniszczenia. Ostatecznie, wychodząc z nierówności Clausiusa-Duhema oraz 
wprowadzając ograniczenia pozostawania stanu na powierzchniach granicznych 
płynięcia i uszkodzeń (dwa mnożniki Lagrange’a) i maksymalizując funkcjonał  
dyssypacji, wyprowadzono zależności konstytutywne na prędkość odkształceń 
plastycznych, prędkość parametru wzmocnienia plastycznego, prędkość tensora 
uszkodzeń i prędkość parametru wzmocnienia powierzchni uszkodzeń. Układ rów-
nań sprowadzono do wyznaczenia dwóch niezależnych mnożników (plastycznego 
i uszkodzeń). Ich wartości, poprzez relacje Kuhna-Tuckera, pozwalają na rozróż-
nienie procesów czynnych i biernych plastycznie i uszkodzeniowo. Przedstawiono 
koncepcję równoczesnej ewolucji dwóch powierzchni granicznych w przestrzeni 
naprężeń zmieniających się w procesie deformacji wskutek sprzężonej ewolucji pla-
styczno-uszkodzeniowej.

W przykładach numerycznych przeprowadzono najpierw analizę stanu jedno-
rodnego, przy monotonicznie narastającym obciążeniu. Zilustrowano zależność 
naprężenie–odkształcenie, wskazując na proces początkowo podwójnie bierny 
(sprężysty bez uszkodzeń), następnie sprężysty z rozwojem uszkodzeń (plastycznie 
bierny, uszkodzeniowo czynny) i wreszcie sprężysto-plastyczny z uszkodzeniami 
(podwójnie czynny). Wskazano, że rozwój uszkodzeń prowadzi do nabytej anizo-
tropii materiału początkowo izotropowego, gdyż składowe na przekątnej głównej 
tensora uszkodzenia osiągają różne wartości w trakcie procesu. Zwrócono uwagę, że 
rozwój odkształceń plastycznych znacząco redukuje rozwój uszkodzeń w materiale 
przez związany z nim spadek przyrostu naprężeń. Wreszcie zobrazowano degrada-
cję sprężystych własności materiału wskutek rozwoju uszkodzeń. Składowe tensora 
sprężystości, stałe – dopóki proces odkształcenia jest podwójnie bierny, gwałtownie 
się zmniejszają wraz z rozpoczęciem ewolucji uszkodzeń, a następnie wolniej, lecz 
stale maleją dla procesu podwójnie czynnego.

W drugim przykładzie rozważono proces cyklicznie zmienny, przy amplitudzie 
obciążenia narastającej z cyklu na cykl. Pozwoliło to śledzić aktywację obu proce-
sów dyssypatywnych po stronie rozciągania i ściskania. Wykres ewolucji składo-
wych tensora uszkodzeń potwierdza efekt nabytej anizotropii oraz pozwala łatwo 
rozróżnić, kiedy zachodzi proces uszkodzeniowo czynny, a kiedy bierny w związku 
ze zmianą znaku naprężenia i uwzględnionym efektem unilateralnym. Podobnie, 
wykresy ewolucji parametrów wzmocnienia plastycznego i wzmocnienia uszko-
dzeniowego ilustrują cykliczność zmian procesów czynnych na bierne i odwrotnie. 
Odkształcenia plastyczne ewoluują zarówno po stronie rozciągania, jak i ściskania, 
natomiast uszkodzenie rozwija się tylko przy rozciąganiu. Wykres zależności skła-
dowej tensora sprężystości w „czasie” pokazuje deteriorację materiału spowodowa-
ną rozwojem uszkodzeń oraz cykliczne częściowe odzyskiwanie sztywności, kiedy 
proces staje się uszkodzeniowo bierny.
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Zadania obliczeniowe w zakresie sprężysto-plastycznym

W obliczeniach ograniczono się do płaskiego stanu naprężenia. Złożoność ob-
liczeniowa wynikała z bardzo skomplikowanych postaci potencjału stanu i po-
tencjałów dyssypacji, uwzględniających efekty deformacji sprężystej, plastycznej  
i rozwoju uszkodzeń z uwzględnieniem efektu unilateralnego. W celu przeprowa-
dzenia procesu iteracji na szczeblu całego ciała posłużono się programem metody 
elementów skończonych ABAQUS i wykorzystano algorytm Newtona, prowadzący 
do rozwiązania zadania nieliniowego przez podział kroku przyrostowego na pod-
przyrosty. Implementacja omawianej teorii polegała na stworzeniu algorytmu cał-
kującego przyrostowo sformułowane równania konstytutywne w każdym punkcie 
Gaussa poszczególnych elementów skończonych dyskretyzujących konstrukcję. 
Kod ten został dołączony jako zewnętrzna procedura użytkownika (user-supplied 
procedure) dla materiału niestandardowego. W modelowaniu zastosowano potencjał 
Gibbsa w celu wyrażenia budowanych zależności przez składowe stanu naprężenia. 
Z kolei w przemieszczeniowej metodzie elementów skończonych, proces iteracji 
równowagi jest sterowany przyrostami odkształceń. Niezbędne było więc specjal-
ne zapisanie równań konstytutywnych, tak aby dla zadanego przyrostu odkształceń 
wyznaczyć wartość końcową naprężeń, przy czym aktualizacja stanu mogła nastę-
pować po zakończeniu iteracji, aby wyniki były niezależne od ścieżki i przebiegu 
procesu iteracyjnego.

W pracy pokazano macierzowy zapis wszystkich tensorowych zależności oraz 
wyprowadzono przyrostową relację między odkształceniem i naprężeniem za pomo-
cą stworzenia lokalnej sprężysto-plastyczno-uszkodzeniowej macierzy podatności, 
zależnej od wszystkich zmiennych stanu. Jej odwrócenie dawało w wyniku poszuki-
waną lokalną macierz sztywności, wykorzystywaną do całkowania w standardowym 
procesie agregacji metody elementów skończonych.

Do całkowania zależności konstytutywnych na szczeblu punktu zastosowano 
schemat explicit forward Eulera, co oznacza, że sztywność jest znana na początku 
przyrostu i nie zmienia się w jego trakcie. Takie podejście nie ma cech bezwarun-
kowej stabilności i może być stosowane dla procesów relatywnie prostych, przy 
małych krokach przyrostowych. Jednakże konsystentna linearyzacja, konieczna dla 
schematu backward, wprowadza olbrzymią komplikację rachunkową, gdyż wyma-
ga linearyzacji bardzo złożonych równań przyrostowych. W pracy zrezygnowano 
z tego podejścia na rzecz przyjęcia małych kroków przyrostowych w modelowa-
niu obciążenia. Sformułowano algorytm stanowiący uogólnienie koncepcji predyk-
tor–korektor na dwie powierzchnie graniczne. Na każdym kroku iteracji w punkcie 
startuje się z założeniem procesu podwójnie biernego: brak przyrostów odkształce-
nia plastycznego oraz brak rozwoju uszkodzeń na zadanym przyroście odkształceń. 
Odpowiednio uproszczona macierz sztywności pozwala wyliczyć przyrosty naprę-
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żeń i innych sił sprzężonych. Następnie sprawdza się, czy nie przekroczono żadnej  
z dwóch powierzchni granicznych. Możliwe są cztery warianty stanu na końcu przy-
rostu. Pierwszy, kiedy żadna z powierzchni nie jest przekroczona, pozwala uznać 
przyrost za podwójnie bierny i dokonać aktualizacji wszystkich wielkości. Kolejne 
to przekroczenie albo jednej (tylko plastycznej lub tylko uszkodzenia), albo obu 
powierzchni granicznych. W tych przypadkach niezbędne jest wykonanie procesu 
korekcji, czyli powrotu na powierzchnie graniczne. Po każdej korekcie, polegającej 
na wyznaczeniu odpowiedniego mnożnika Lagrange’a, następuje kolejne sprawdze-
nie, czy zmiana w jednym procesie czynnym nie wywołuje zmiany w drugim, dotąd 
uznanym za bierny. Dopiero po spełnieniu wszystkich ograniczeń krok przyrostowy 
zostaje zaakceptowany, a wszystkie zmienne są wstępnie aktualizowane. Końcowy 
update jest dokonywany po uzyskaniu zbieżności na szczeblu całego układu, a cał-
kowanie równań przyrostowych w punkcie jest dla każdej iteracji globalnej przepro-
wadzane od ostatniego stanu równowagi, a nie ostatniego niezrównoważonego stanu 
„iteracyjnego”.
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Ogólny opis pracy

Publikacja dotyczy modelowania konstytutywnego materiału w zakresie poza-
sprężystym. Podjęto temat stosunkowo mało rozwinięty w literaturze, ujmujący mo-
delowanie zachowania materiału w temperaturach kriogenicznych, bliskich absolut-
nemu zeru. Skupiono się na jednym z trzech zjawisk charakterystycznych w takich 
warunkach, jakim jest nieciągłe płynięcie plastyczne (serrated yielding) zachodzą- 
ce przy monotonicznym obciążaniu. Pozostałe zjawiska to przemiana fazowa auste-
nitu w martenzyt wywołana odkształceniami plastycznymi, prowadząca do zmiany 
struktury jednorodnej w niejednorodną dwufazową, a także rozwój mikrouszko- 
dzeń w strukturze materiału. Nieciągłe płynięcie plastyczne zachodzi w bardzo ni-
skich temperaturach, poniżej pewnej temperatury charakterystycznej dla każdego 
materiału, przy której następuje zmiana charakteru dyslokacji ze śrubowych na kra-
wędziowe. Zjawisko to jest przykładem materiałowej niestabilności. Na szczeblu 
makroskopowym objawia się powtarzającymi się nagłymi, skokowymi spadkami 
naprężenia w czasie monotonicznego rozciągania. Na szczeblu mikroskopowym 
wiąże się ono z powstawaniem w czasie procesu umocnienia odkształceniowego 
spiętrzeń dyslokacji na silnych przeszkodach, jakimi są na przykład bariery Lo-
mera-Cottrella. Naprężenia w tych grupach spiętrzeń blokują ruch nowo powstają-
cych dyslokacji, gdyż proces ten zachodzi w temperaturach wystarczająco niskich,  
w których dominują dyslokacje krawędziowe, niemogące opuścić spiętrzenia przez 
poślizg poprzeczny. Następnie naprężenie styczne w wierzchołku spiętrzenia, pro-
porcjonalne do liczby dyslokacji w nim występujących, przekracza granicę kohezji 
i bariera L-C zostaje przełamana, uwalniając spiętrzone dyslokacje. Takie lokalne 
zjawisko niestabilności może zainicjować podobne efekty w innych grupach dyslo-
kacji, a efekt końcowy ma charakter katastroficzny i kolektywny. W bardzo niskich 
temperaturach, przy bardzo wysokich wartościach naprężeń po takim lawinowym 
procesie następuje samorzutna generacja dyslokacji dzięki gwałtownie wzrastającej 
liczbie źródeł. To z kolei prowadzi do szybkiego przyrostu lokalnej trwałej deforma-
cji oraz spadku naprężenia (seracji).
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W pracy omówiono aspekt termodynamicznej niestabilności tego procesu, wy-
kazując, że w temperaturze bliskiej absolutnego zera infinitezymalna ilość dyssypo-
wanej energii prowadzi do znaczącego wzrostu temperatury, gdyż ciepło właściwe 
materiału zmierza w takich warunkach do zera. Z kolei rozpraszana energia może 
pochodzić z deformacji plastycznych i plastycznej pracy przekształcanej na ciepło.

W celu zbudowania fizycznie uzasadnionego opisu konstytutywnego w ramach 
mechaniki kontinuum posłużono się koncepcją reprezentatywnego elementu obję-
tościowego, w którym własności na szczeblu makro są wypadkową efektów w mi-
kroskali. Założono istnienie wewnętrznej funkcji, która definiuje gotowość siatki 
krystalicznej do nieciągłego płynięcia plastycznego. Jest to skalarna funkcja, której 
wartością jest gęstość barier Lomera-Cottrella, zależna od gęstości dyslokacji w siat- 
ce oraz tensora naprężenia, a jej przyrost (ewolucja) wiąże się bezpośrednio z przy-
rostem akumulowanego odkształcenia plastycznego (parametr Odqvista). Funkcja 
ewolucji ma charakter Heavisidea, to znaczy przyjmuje wartości niezerowe dopiero 
powyżej pewnej progowej wartości parametru Odqvista. Nawiązując do znanych 
prac z tej tematyki, przyjęto zależności opisujące ewolucję gęstości dyslokacji,  
z uwzględnieniem członów ich kreacji i anihilacji, natomiast wyrażenia na średnią 
drogę swobodną dyslokacji uogólniono, wprowadzając człon z gęstością barier L-C, 
traktowanych jako dodatkowe przeszkody, oprócz granic ziaren oraz istniejących 
dyslokacji. Wreszcie, zaproponowano postać powierzchni granicznej w przestrzeni 
B – te (gęstość barier L-C – średnie naprężenie styczne w szczycie spiętrzeń dyslo-
kacji), przy osiągnięciu której następuje seracja, czyli skokowa zmiana naprężenia 
na wykresie rozciągania, wynikająca z natychmiastowego przyrostu odkształcenia 
plastycznego, a spowodowana w skali mikro masowym przełamaniem barier L-C 
(zanikiem ich gęstości do zera). W dalszej kolejności założono istnienie funkcji, 
która pozwala na wyznaczenie wartości skokowego przyrostu odkształcenia pla-
stycznego w zależności od osiągniętej gęstości barier L-C przed seracją. Do opisu 
wprowadzono też, za innymi autorami, efekt relaksacji naprężenia po jego skokowej 
zmianie. Przyjęto w tym celu odpowiednią hiperboliczną zależność zmiany przyro-
stu naprężenia, aż do osiągnięcia poziomu bliskiego asymptotycznemu.

Omówione założenia wraz ze standardowymi relacjami sprężystości oraz kla-
sycznego ciągłego płynięcia plastycznego pozwoliły zaproponować kompletny 
parametryczny przyrostowy model konstytutywny ujmujący omawiane zjawisko,  
z możliwością dopasowania go do danych eksperymentalnych.

W pracy opisane zostały badania eksperymentalne przeprowadzone w laborato-
rium w CERN. Omówiono konfigurację stanowiska oraz warunki przeprowadzenia 
badań. Zamieszczone zostały wykresy ilustrujące zależność naprężenia od odkształ-
cenia w próbie jednoosiowego rozciągania z powtarzanym odciążaniem. Na wykre-
sach można zaobserwować zmiany, w tym nieciągłe, naprężenia oraz towarzyszące 
procesowi zmiany temperatury. Badania pozwalają na wyciągnięcie kilku istotnych 
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wniosków, które przyjęto jako założenia do budowanego opisu konstytutywnego, 
oraz na kalibrację stworzonego modelu, zawierającego nowe parametry i stałe ma-
teriałowe. W szczególności zaobserwowano, że seracja naprężenia zachodzi przy 
stałej wartości odkształcenia całkowitego. Pozwala to przyjąć, że przy gwałtownym 
przyroście części plastycznej odkształcenia jego część sprężysta natychmiastowo 
maleje i dzięki tej redystrybucji odkształceń wartość naprężenia spada. Ponadto 
zauważono, że wzrost temperatury następuje po skokowej zmianie naprężenia, co 
pozwala założyć, że jest to skutek, a nie przyczyna zjawiska (autorzy niektórych 
prac przyjmowali, że efekt nieciągłego płynięcia jest wzbudzany wzrostem tempe-
ratury). Eksperyment wskazał też, że w miarę rozwoju procesu gęstość seracji oraz 
ich amplituda wzrastają, podobnie jak wartość progowa odkształcenia plastycznego, 
powyżej której następuje ewolucja gęstości barier L-C.

Wymienione obserwacje starano się uwzględnić w zbudowanym modelu konsty-
tutywnym, a wyniki zilustrowano wykresami, które wystarczająco dobrze odpowia-
dają eksperymentalnym zależnościom s ‒ e oraz wyobrażają zmienne przebiegi in-
nych, niemierzalnych parametrów procesu deformacji w jednoosiowym rozciąganiu.

Zadania obliczeniowe w zakresie sprężysto-plastycznym

W zakresie obliczeniowym zbudowany został algorytm przyrostowy, w którym 
wyróżniono cztery fazy odkształcania, powtarzające się cyklicznie w czasie proce-
su obciążania sterowanego przemieszczeniowo ze stałym przyrostem odkształcenia. 
Faza pierwsza to deformacja sprężysta, w której przyrost naprężenia jest proporcjo-
nalny do przyrostu odkształcenia. Jej kresem jest osiągnięcie przez naprężenie war-
tości granicy plastyczności materiału. W fazie drugiej następuje ciągłe (klasyczne) 
płynięcie plastyczne. Przyrost naprężenia jest doliczany na podstawie przyrostu od-
kształcenia metodą predyktor–korektor, czyli po wstępnym, z założenia sprężystym, 
przyroście dokonywany jest powrót na krzywą wzmocnienia (return mapping). Jeśli 
parametr Odqvista (odkształcenie plastyczne w stanie jednoosiowym) przekracza 
próg dla ewolucji barier L-C, to algorytm dolicza odpowiedni przyrost ich gęstości 
DB. Równocześnie w tej fazie doliczany jest przyrost gęstości dyslokacji, średnia ich 
droga swobodna oraz średnie naprężenie styczne te w szczycie spiętrzenia dysloka-
cji na barierach Lomera-Cottrella. Po aktualizacji stanu odkształceń plastycznych na 
końcu kroku przyrostowego (odkształcenie, naprężenie, nowa granica plastyczności, 
nowy próg dla ewolucji barier) następuje sprawdzenie, czy nie została osiągnięta 
krzywa graniczna na płaszczyźnie B – te. Jeśli nie, to kontynuuje się proces ciągłe-
go płynięcia dla kolejnego przyrostu odkształcenia. Jeśli tak, to przechodzi się do 
fazy trzeciej – seracji – bez zmiany wartości całkowitego odkształcenia. Obliczany 
jest skokowy przyrost wartości odkształcenia plastycznego na podstawie wartości 
gęstości barier L-C przed seracją, a wobec założenia stałej wartości odkształcenia 
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całkowitego jest to równocześnie spadek wartości jego części sprężystej. To z kolei 
pozwala wyznaczyć uskok wartości naprężenia. Na tym etapie gęstość barier L-C 
zanika do zera, a gęstość dyslokacji wraca do stanu początkowego. W fazie czwartej 
następuje proces relaksacji naprężenia według przyjętej hiperbolicznej zależności 
dla jego przyrostu. Krok przyrostowy jest powtarzany aż do osiągnięcia wartości 
asymptotycznej, po czym następuje powrót do fazy pierwszej – deformacji spręży-
stej. Nowym aspektem obliczeniowym w porównaniu z klasyczną teorią plastycz-
ności jest uwzględnienie efektu makroskopowego poślizgu oraz odciążenia, czyli 
odejścia od krzywej wzmocnienia plastycznego, spowodowanego nieciągłą zmianą 
(spadkiem) naprężenia, występującego przy monotonicznie narastającym odkształ-
ceniu i wymagającego powrotu na „klasyczną” krzywą rozciągania po ponownej 
krótkotrwałej deformacji sprężystej.
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