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PRZYKŁADY SZACOWANIA STANU LOKALIZACJI DEFORMACJI
PLASTYCZNYCH
ZDZISŁAW ŚLODERBACH (WARSZAWA)
W niniejszej pracy, która wynika z rezultatów prac [1 i 2), wykorzystano dostateczny
lokalny warunek wykluczający stan rozdwojenia równowagi w dwóCh prż}'kładach. W pierwszym
przykładzie porównano wyniki ograniczeń nakładanych na izotermiczną funkcję wzmocnienia
przez warunek na lokalizację deformacji plastycznych RICE'A-RUDNICKIEGO (3 i 4) i prze,z
wyprowadzone w pracy [2] lokalne. kryterium wykluczające możliwość wystąpienia stanu
rozdwojenia. W drugim przykładzie rozpatrzono problem czystego adiabatycznego ścinania,
w którym określono krytyczne adiabatyczne naprężenie ścinające, krytyczną wartość adiabatycz
nych deformacji plastycznych oraz krytyczną temperaturę. Przekroczenie tych wyznaczonych
wartości może spowodować wystąpienie stanu lokalizacji adiabatycznego ścinania [11 i 22].
WSTĘP

Wyprowadzone w pracy [2] warunki jednoznaczności uwzględniają
efekty sprzężeń termo-mechaniczriych, sprężysto-plastycznych oraz zawierają
przypadki niestowarzyszonych praw plastycznego płynięcia. Oznacza to, że
można je stosować do materiałów typu metali (które są ściśliwe plastycznie),
materiałów porowatych oraz do skal czy też gruntów. W artykule tym przed
stawiono rezultaty wykorzystujące dostateczny lokalny warunek jednoznacz
ności w dwóch przypadkach. W pierwszym przykładzie (por. p. 2) porów
nano rezultaty ograniczeń nakładanych na wartość izotermicznej funkcji
wzmocnienia h przez warunek na lokalizację deformatji plastycznej R1cE'A
RuoNICKIEGO [3 i 4] i przez lokalny, dostateczny warunek jenoznaczności
wzór (4.1) z [2] wykluczający wystąpienie stanu rozdwojenia równowagi.
Pokazuje się, że warunek jednoznaczności daje bezpieczniejsze oszacowania
krytycznych obciążeń aniżeli warunek na lokalizację deformatji. W drugim
przypadku (por. p. 3) rozpatrzono problem czystego adiabatycznego ścina
nia. Uzyskane w tym punkcie rezultaty wyznaczają krytyczne adiabatyczne
naprężenie ścinające, krytyczną adiabatyczną deformację plastyczną• oraz
krytyczną adiabatyczną temperaturę, po przekroczeniu których może wystąpić
stan rozdwojenia. Wyniki te można następnie wykorzystać. do analizy np.
czystego adiabatycznego skręcania cienkościennych metalowych rurek (por.
np. [5---7 i 8]) w celu określenia krytycznego adiabatycznego momentu
skręcającego. Otrzymane rezultaty przedstawiono w postaci odpowiednich
wykresów. Problem lokalizacji przy czystym sc1ananiu z uwzględnieniem ·
sprzężenia między polem odkształceń a polem temperatury był już badany
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6 (a-d) przedstawiono krytyczne naprężenia ,� (3.24) w zależności od pa
rametru o dla wybranych wartości współczynnika wzmocnienia n i. wybra
nych wartości A. Przedstawione wykresy na rysunkach 5 i 6.(a-<l) mają
charakter nomogramów i mogą być użyte w dalszej pracy przy analizie
krytycznych obciążeń • momentem skręcającym dla czystego adiabatycznego
skręcania grubościennych i cienkościennych metalowych rurek.
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Zagadnienia lokalizacji deformacji plastycznych< odgrywają znaczną rolę
w procesach obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, w zjawiskach mikro
pęknięć, w zagadnieniach szyjkowania itp. Zagadnienia te mogą więc odgry
wać znaczną rolę w zagadnieniach technologii wytwarzania, projektowania
oraz w badaniach doświadczalnych. Należałoby więc prowadzić dalsze bada
nia i udoskonalać metody szacowania i obliczeń tych zjawisk wykorzystując
m.in. wyprowadzone w pracach [2 i 8] warunki jednoznaczności, które
są jak już wspomniano wcześniej kryteriami rozdwojenia stanów równowagi.
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PE3JOME
IlPMMEPbl OU:EHKM COCTOJIHMJI noKAJIM3AU:MH nnAcrHąECKHX
,[IE<!>OPMAU:HH
B HaCTÓJUUeii: pa6oTe, KOTOpaff CJle):lyeT H3 pe3yJlbTaTOB pa6oT [I-2], llCIIOJlb30BaHO J:lOCTa
TO'lHOe JlOKaJlbHOe ycJIOBHe, HCKJIIO'ł:aIOIUee COCTOffHHC 6HqlypKaU;tłH paeHOBCCHff e JlBYX npHMC
pax. B nepeOM npHMepe cpaeHeHbI pe3YJibTaTbl orpaHH'ł:CHHii, HaKJia):lbIBaeMbIX ua H30Tep
�
MH'lecKyIO l\)yHKJlJ[IO ynpo'lHCHHff ycnoeueM )ł;JUI JIOKaJIH'Jaa;HH nnacTH'ICCKHX )ł;e4łopManuu
Peii:ca-Py,ll;HHU:KOrO {3-4] n JIOKaJlbHLlM KpHTepHeM, BbIBe,lleHHblM s pa6oTe [2], HCKJlIO�alOW:HM
BO3MOXCHOCTb Bb[CTYilJiemrn: COCTOffHHff 6Hl\)ypKaD;HH. Bo BTOpOM npHMepe paCCMOTpeHa npo6neMa 'IHCTOro a)ł;Ha6anNecKOrO C)];BHra, 8 KOTOpoii onpe,lleJICHbI KpHTil'lCCKoe a)];Ha6aT�'ł:eCKOe
. uanpHXCCHHe CABHra, KpHTH'leCKOe 3Ha11euHe a,u;Ha6aTH'ICCKHX nJiaCTH'l�KHX nel\)opMaUHH H KpH
TH'ł:CCK3ff TeMIIepaTypa. TipeebIIIICHHe 3THX onpe,lleJieHHbIX 3Ha'leHHH MO)ICCT Bbl383Tb BblCTY
IIJICHH.11 JIOKamnau;1m anmi6aTH'leCKoro CABHra [11 H 22].
SUMMARY

EXAMPLES OF ESTIMATION OF THE PLASTIC DEFORMATION LOCALIZATION
STATE
In the paper, which follows the results of '(1�2], use is made of the local condition
excluding the equilibrium bifurcation state in two particular cas�s. In the fi�st exam�le
�
_
the results of limitations imposed on the isothermal hardenmg funchon by the R1ce---Rudmck1
condition of plastic strain tocalization [3----4] are compared with those �esulting from the
local criterion derived in [2] which excludes the possibility of bifurcatton. In the oth�
.
example the problem of pure adiabatic shear is considered; critical v�ues of adiabatic
_
shearing stresses are determined as also the criticar values of plasttc deformatt�ns and te�per�•
ture. Values exceeding the critical data may lead to he state of localizatton of adtabahc
sbear [li, 22].
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Praca została złożona w Redakcji dnia 6 kwietnia 1982 r. ·

DRGANIA BELKI NIESKOŃCZENIE DŁUGIEJ WYWOŁANE LOSOWĄ
SERIĄ SIL RUCHOMYCH

PAWEL ŚNIADY (WROCŁAW)
W pracy rozpatruje się drgania belki nieskończenie długiej spoczywającej na sprężystym
podłożu typu Winklefa obciążonej n_ieskończonym ciągiem sił skupionych poruszających się
w jednym kierunku z jednakową prędkością. Przyjęto, że siły oraz wzajemne odległości
między nimi są zmiennymi losowymi. Podano rozWiązanie ogólne dla wartości oczekiwanej
i funkcji korelacyjnej ugięcia belki, gdy odległości między siłami tworzą, niestacjonarny
i skorelowany zbiór zmiennych losowych oraz wyprowadzono wzory dla przypadków
· szczególnych.
1. WSTĘP

Częstym zjawiskiem w konstruktjach inżynierskich jest występowanie
drgań wywołanych pornszającym się obciążeniem. Zagadnienie to występnje
m. in. w dynamice mostów, szyn kolejowych, dróg, pasów startowych lot
nisk itd. Z tego powodu problematyka ta podejmowana była w wieln pra
cach, a bogaty przegląd literatury zawiera znana monografia FRYBY [1].
W większości wypadków problem drgań konstruktji wywołanych ruchomym
obciążeniem rozpatrnje się w kategoriach deterministycznych. Stosunkowo
nieliczne są prace, w których stosuje się podejście probabilistyczne. FRYBA
[2] rozpatrywał drgania losowe belki swobodnie podpartej wywołane ruchem
pojedynczej siły, KNOWLES [3] drgania belki nieskoitczenie długiej obciążonej
silą skupioną, której położenie na belce określa proces stochastyczny
Wienera, natomiast TUNG [4 i 5] - drgania' mostów poddanych działaniu
ruchu drogowego.
W niniejszej pracy rozpatrnje się drgania belki nieskończenie długiej
spoczywającej na sprężystym podłożu typu Winklera obciążonej nieskończonym
ciągiem . sil skupionych poruszających się w jednym kierunku z jednakową
prędkością. Przyjęto, że wielkość sil oraz wzajemne odleg!o_ści między nimi
są zmiennymi losowymi. Praca zawiera rozwiązanie ogólne dla wartości
oczekiwanej i funkcji korelacyjnej ugięcia belki, gdy odległości między silami
tworzą niestacjonarny i skorelowany zbiór zmiennych losowych. Opierając
się na rozwiązaniu ogólnym wyprowadzono wzory szczegółowe, gdy tzw.
strumień sil spełnia następujące warunki: 1) jest statjonarny i nieskorelowany,
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