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4.1 Εισαγωγή

Εικ. 4-1: Απειροστικός διαχωρισµός της τροπής
Λόγω της µη-γραµµικής συµπεριφοράς ενός ελαστο-πλαστικού υλικού, για δεδοµένη
αύξηση της τάσης ∆σ η ολική απειροστική τροπή ∆ε προκύπτει µεγαλύτερη από εκείνη
που θα προέβλεπε ένας ελαστικός υπολογισµός,

∆ε > ∆ε e =

∆σ
E

(4.1)

Για να υπολογισθεί σωστά την ολική απειροστική τροπή ο ελαστικός υπολογισµός πρέπει
να διορθωθεί προσθέτοντας στην «ελαστική» τροπή την υπολειπόµενη «πλαστική» τροπή

∆ε = ∆ε e + ∆ε p

(4.2)

Με αυτό το σκεπτικό φτάνουµε µέσα στα πλαίσια της θεωρίας πλαστικής ροής στην
γενική υπόθεση ότι ο ρυθµός παραµόρφωσης διαχωρίζεται σε ελαστικό και σε πλαστικό
µέρος
Dij = Dije + Dijp

(4.3)

Υπενθυµίζουµε ότι ο Dij είναι το συµµετρικό µέρος της βαθµίδας της ταχύτητας στην
τρέχουσα απεικόνιση του Συνεχούς,
1
Dij = (∂ i v j + ∂ j vi )
2

(4.4)

Ο διαχωρισµός αυτός, Εξ. (4.3), εισάγει γενικώς στο πρόβληµα 6 νέες αγνώστους, τις
συνιστώσες του ρυθµού πλαστικής παραµορφώσεως. Η άρση της κινηµατικής αοριστίας
γίνεται εν προκειµένω µε την υιοθέτηση µιας σειράς καταστατικών υποθέσεων που θα
εκθέσουµε παρακάτω.

4.2 Ελαστικότητα
Ο ρυθµός ελαστικής παραµόρφωσης Dije δίδεται µέσω των εξισώσεων µιας κατάλληλα
επιλεγµένης θεωρίας ελαστικότητας. Επειδή στην περίπτωση αυτή οι σχέσεις τάσεωντροπών δεν αφορούν πεπερασµένα µεγέθη αλλά τους ρυθµούς τους, η αντίστοιχη θεωρία
δεν ονοµάζεται ελαστικότητα αλλά υπο-ελαστικότητα. Συµφώνως πρoς τον ορισµό που
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δίνουν οι Truesdell και Noll1, υπο-ελαστικά καλούνται εκείνα τα υλικά που
χαρακτηρίζονται από µία γραµµική σχέση µεταξύ της αντικειµενικής χρονικής παραγώγου
ενός επιλεγέντος τανυστή τάσεως και του αντίστοιχου, ενεργειακώς συζυγούς ρυθµού
παραµοερφώσεως. Π.χ. µπορούµε να επιλέξουµε την κατά Jaumann παράγωγο της
σχετικής τάσης κατά Kirchhoff, και τον ρυθµό ελαστικής παραµορφώσεως
D

t
Tijt = Rijkl
Dkle

(4.5)

Για υπο-ελαστικά υλικά ισχύει ο επί πλέον περιορισµός ότι ο τανυστής 4ης τάξεως της
ελαστικής στιβαρότητας R t πρέπει να είναι µία ισότροπη συνάρτηση του αντίστοιχου
τανυστή της τάσεως

R t = Rˆ t (T t )

(4.6)

Αν οι παραπάνω «υπο-ελαστικές» καταστατικές Eξ. (2) προέρχονται από µια θεωρία για
υπερ-ελαστικά υλικά, τότε από την ύπαρξη µιας συνάρτησης ειδικής ελαστικής ενέργειας
συνεπάγεται η λεγόµενη µείζων συµµετρία του ελαστικού τανυστή στιβαρότητας
t
t
t
Rijkl
= Rklij
= R tjikl = Rijlk

(4.7)

Παρατηρούµε ότι στη βιβλιογραφία αντί της κατά Jaumann παραγώγου του σχετικού
τανυστή Kirchhoff θα χρησιµοποιηθεί συχνά η αντίστοιχη αντικειµενική παράγωγος του
τανυστή Cauchy και η υπο-ελαστική σχέση θα γραφτεί ως εξής
D

e
σ ij = Cijkl
Dkle

(4.8)

Επειδή όµως ισχύει η σχέση
e
t
Cijkl
= Rijkl
− σ ijδ kl

(4.9)

παρατηρούµε ότι η αντίστοιχη ελαστική στιβαρότητα ικανοποιεί µόνο τις λεγόµενες
συνθήκες ελάσσονος συµµετρίας
e
e
Cijkl
= C ejikl = Cijlk

(4.10)

Οι παραπάνω παρατηρήσεις σηµαίνουν ότι µέσα στα πλαίσια µιας θεωρίας µεγάλων
παραµορφώσεων ή/και τάσεων, ο υπο-ελαστικός νόµος για τον ελαστικό ρυθµό
παραµόρφωσης θα πρέπει να εκφρασθεί συναρτήσει της αντικειµενικής παραγώγου
Kirchhoff-Jaumann παρά συναρτήσει της αντίστοιχης Cauchy-Jaumann. Υπενθυµίζουµε
επίσης ότι και αν ακόµα δεχθούµε ότι η ελαστικότητα του υλικού είναι ισότροπη, κάτω
από πεπερασµένες παραµορφώσεις το υλικό θα αναπτύξει τροπικά επιβεβληµένη
ανισοτροπία και το πιο σηµαντικό, θα εµφανίσει µια αύξηση της στιβαρότητας σε
διάτµηση κατά 45D προς τους κύριους άξονες της προεντάσεως. Κάτι τέτοιο δεν είναι
θεµιτό, διότι στα πραγµατικά υλικά τα µέτρα ελαστικότητας µειώνονται αντί να
αυξάνονται µε προϊούσα την παραµόρφωση και αυτό λόγω εσωτερικής φθοράς που
υφίστανται αυτά κατά την παραµόρφωση. Στην πράξη θα αγνοήσουµε τα ελαττώµατα των
διαφόρων υπο-ελαστικών και υπερ-ελαστικών νόµων και θα δεχθούµε ότι η ελαστικότητα
του υλικού περιγράφεται ικανοποιητικά από µια καταστατική σχέση της µορφής που

1
C. Truesdell and W. Noll. Nonlinear Field Theories of Mechanics. Encyclopedia of Physics, Vol. III/3,
Sect. 99,100, Springer, 1965.
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e
δίδεται από την Εξ. (4.8), όπου χάριν απλότητας θα δεχτούµε ότι ο τανυστής Cijkl
είναι ο

ισότροπος (Hooke) ελαστικός τανυστής στιβαρότητας.

2ν
⎛
⎞
e
= G ⎜ δ ik δ jl + δ ilδ jk +
Cijkl
δ ijδ kl ⎟
−
ν
1
2
⎝
⎠

(4.11)

µε τους γνωστούς περιορισµούς για τα µέτρα ελαστικότητας
G>0
−1 ≤ ν ≤

(4.12)

1
2

4.3 Συνάρτηση ∆ιαρροής2
Ξεκινάµε µε το παράδειγµα του απλού εφελκυσµού, όπου η εντατική κατάσταση είναι
µονοαξονική
⎡σ 1 0 0 ⎤
[σ ] = ⎢⎢ 0 0 0⎥⎥
⎢⎣ 0 0 0 ⎥⎦

(4.13)

Κατά τη λεγόµενη διαδικασία της φόρτισης η τάση αυξάνεται µονοτόνως. Έστω ότι η τάση
έχει λάβει ήδη µια τιµή σ 1 = σ > 0 και ότι αυξάνεται απειροστικά κατά ∆σ > 0 . Κατά την

απειροστική αυτή µετάβαση διαπιστώνουµε ότι παράγεται πλαστική τροπή ∆ε p > 0 , που
συνδέεται άµεσα µε την παραγωγή πλαστικού έργου παραµόρφωσης (Εικ. 4-2), που µε τη
σειρά του µετατρέπεται ως επί το πλείστον σε θερµότητα
∆w p = σ∆ε p > 0

(4.14)

Εικ. 4-2: Κτανάλωση παραγωγή πλαστικού έργου κατα την απειροστική φόρτιση.

Η κατάσταση πλαστικής παραµορφώσεως µετράται µε τη βοήθεια µιας µη-φθίνουσας
παραµέτρου Ψ που εµ’ προκειµένω µπορεί να ταυτιστεί είτε µε την ολική πλαστική
τροπή

Ψ = ε p = ∫ ε p dt
είτε µε το ολικό έργο πλαστικής παραµορφώσεως

2

Αγγλ. yield function

(4.15)
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Ψ = w p = ∫ w p dt

(4.16)

Σε κάθε περίπτωση ορίζουµε µια συνάρτηση διαρροής της µορφής (Εικ. 4-3),
F = σ 1 − σˆ (Ψ )

(4.17)

Εικ. 4-3: Παράδειγµα τάσεως διαρροής σε εφελκυσµό δοκιµίων από µάρµαρο σε συνάρτηση
µε το πλαστικό έργο παραµορφώσεως.

Παρατηρούµε λοιπόν ότι πρωτογενώς η έννοια της φορτίσεως ορίζεται για µονοδιάστατες
εντατικές καταστάσεις. Πράγµατι φόρτιση έχουµε όταν κατά µία απειροστική µετάβαση
ισχύουν οι σχέσεις:

σ 1 = σˆ (Ψ )
σ 1 = σˆ (Ψ + ∆Ψ ) ≈ σˆ (Ψ ) +

∂σˆ
∆Ψ , ∆Ψ > 0
∂Ψ

(4.18)

Για να γενικεύσουµε τις παραπάνω έννοιες σε τριδιάστατες εντατικές καταστάσεις,
εισάγουµε την έννοια της συναρτήσεως διαρροής ή συναρτήσεως φορτίσεως, η οποία
θεωρούµε ότι είναι µια ισότροπη συνάρτηση του τανυστή της (πραγµατικής) τάσεως σ και
µιας µη-φθίνουσας παραµέτρου Ψ , η οποία περιγράφει την κατάσταση πλαστικής
κρατύνσεως3 του υλικού
F = Fˆ (σ ij , Ψ )

(4.19)

Αντιστοίχως στο χώρο των τάσεων ορίζουµε µια επιφάνεια διαρροής4 που περιγράφεται
αναλυτικά από την εξίσωση (Εικ. 4-4)

Fˆ (σ ij , Ψ ) = 0

3
4

Αγγλ. hardening
Αγγλ. yield surface

(4.20)
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Εικ. 4-4: Επιφάνεια διαρροής
Τώρα υποθέτουµε ότι πλαστικές παραµορφώσεις Dijp παράγονται όταν η εντατική
κατάσταση βρίσκεται και παραµένει πάνω στην επιφάνεια διαρροής, γεγονός που συνιστά
την προαναφερθείσα πλαστική φόρτιση. Άρα πλαστική φόρτιση έχουµε όταν κατά µια
απειροστική µετάβαση, C (t ) 6 C ( t +∆t ) , όπου η µεταβολή της τάσεως είναι,

σ ij 6 σ ij = σ ij + ∆σ ij = σ ij + σ ij ∆t

(4.21)

η µεταβολή της πλαστικής παραµέτρου είναι,

 t , Ψ
 >0
Ψ 6 Ψ = Ψ + ∆Ψ = Ψ + Ψ∆

(4.22)

και ισχύει ότι

F = 0 6 F = F + ∆F = F + F ∆t = 0

(4.23)

∂Fˆ
∂Fˆ 
F =
Ψ=0
σ ij +
∂σ ij
∂Ψ

(4.24)

Ή

Εικ. 4-5: Γεωµετρική απεικόνιση της διαδικασίας φορτίσεως ενός υλικού.
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Εικ. 4-6: Γεωµετρική απεικόνιση της απειροστικής φορτίσεως ενός κρατυνόµενου υλικού.
Άρα µε τη βοήθεια της γεωµετρικής έννοιας της επιφάνειας διαρροής µπορούµε σχετικά
εύκολα να γενικεύσουµε για τρισδιάστατες εντατικές καταστάσεις την έννοια της
φορτίσεως ενός υλικού. Φόρτιση έχουµε όταν (Εικ. 4-5):
 >0
F = 0 , F = 0 , Ψ

(4.25)

Παρατηρούµε ότι κατά την φόρτιση το διάνυσµα της µεταβολής της τάσης δείχνει προς τα
«έξω» της επιφάνειας διαρροής (Εικ. 4-6). Αυτό καθορίζεται από το πρόσηµο του
εσωτερικού γινοµένου (στον R 9 ) µεταξύ του διανύσµατος ∆σ ij και της καθέτου
∂Fˆ / ∂σ στην επιφάνεια διαρροής στο σηµείο {σ } . Άρα, κατά την φόρτιση ισχύουν οι
ij

ij

κάτωθι σχέσεις:
∂Fˆ
 >0
σ ij > 0 , Ψ
F = 0 , F = 0 ,
∂σ ij

(κράτυνση)

(4.26)

Η παραπάνω ανισότητα (∂Fˆ / ∂σ ij )σ ij > 0 ισχύει µόνο στη περίπτωση όπου κατά την
φόρτιση η ίδια η επιφάνεια διαρροής κινείται προς τα «έξω», δηλαδή στην περίπτωση
όπου το υλικό υφίσταται «κράτυνση». Όταν το υλικό υφίσταται «χαλάρωση», τότε η
ανισότητα αυτή δεν ισχύει και έχουµε ότι (Εικ. 4-7),
∂Fˆ
 >0
F = 0 , F = 0 ,
σ ij < 0 , Ψ
∂σ ij

(χαλάρωση)

(4.27)

Εικ. 4-7: Γεωµετρική απεικόνιση της απειροστικής φορτίσεως ενός χαλαρώνοντος υλικού.

Θεωρία Πλαστικής Ροής, Κεφ. 4, Ι. Βαρδουλάκης 2009

99

Όταν κατά την θεωρούµενη απειροστική µεταβολή το διάνυσµα της µεταβολής της τάσεως
βρίσκεται πάνω στο εφαπτοµενικό επίπεδο στην επιφάνεια διαρροής, τότε έχουµε την
περίπτωση της λεγόµενης ουδέτερης φοορτίσεως5 (Εικ. 4-8):
F =0 ,

∂Fˆ
 =0
σ ij = 0 , Ψ
∂σ ij

(ουδέτερη φόρτιση)

(4.28)

Εικ. 4-8: Γεωµετρική απεικόνιση της απειροστικής ουδέτερης φορτίσεως ενός υλικού.
Όταν η εντατική κατάσταση βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια διαρροής, αλλά το διάνυσµα
της µεταβολής της τάσεως δείχνει προς τα «µέσα» της επιφάνειας διαρροής, δεν
παράγονται πλαστικές τροπές και έχουµε αποφόρτιση6 (Εικ. 4-9),
F =0 ,

∂Fˆ
 =0
σ ij < 0 , Ψ
∂σ ij

(αποφόρτιση)

(4.29)

Εικ. 4-9: Γεωµετρική απεικόνιση της απειροστικής αποφορτίσεως ενός υλικού.
Στο σηµείο αυτό παρατηρούµε ότι υπάρχει µια τεχνική δυσκολία στο να ξεχωρίσουµε
µεταξύ αποφoρτίσεως και χαλαρώσεως. Η δυσκολία αυτή θα ξεπεραστεί παρακάτω, όπου
θα καθορίσουµε το νόµο πλαστικής ροής, δηλαδή τις καταστατικές εκείνες σχέσεις που θα
µας επιτρέψουν να προσδιορίσουµε τις πλαστικές τροπές και να παρακολουθήσουµε την
εξέλιξη της επιφάνειας διαρροής στις διάφορες φάσεις φορτίσεως, αποφορτίσεως κλ.π.7.
Εδώ περιοριζόµαστε στην παρατήρηση ότι στο µονοδιάστατο παράδειγµα ισχύουν οι
παρακάτω σχέσεις (Εικ. 4-10)
•

Κράτυνση :

∆σ ∆ε > 0 , ∆Ψ > 0

•

Χαλάρωση:

∆σ ∆ε < 0 , ∆Ψ > 0

•

Αποφόρτιση: ∆σ ∆ε > 0 , ∆Ψ = 0

5

Αγγλ. neutral loading
Αγγλ. unloading
7
Q.S. Nguyen and H.D. Bui (1974). Sur les materiaux elastplastiques a ecrouissage positif ou negatif. J. de
Mecanique, Vol. 3, 322-432.
6

100
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και σηµειώνουµε πάλι ότι η πλαστική παράµετρος δεν µειώνεται. Αυτός είναι ο βασικός
περιορισµός που καθιστά τις εξισώσεις της θεωρίας πλαστικής ροής ικανές να
περιγράψουν µη-αντιστρεπτές παραµορφώσεις.

Εικ. 4-10: Γεωµετρική σύγκριση µεταξύ χαλαρώσεως και αποφορτίσεως.
Τέλος παρατηρούµε ότι στην περίπτωση όπου η εντατική κατάσταση βρίσκεται «εντός»
της επιφάνειας διαρροής, τότε πλαστικές παραµορφώσεις δεν παράγονται, οποιαδήποτε
και αν είναι η κατεύθυνση του διανύσµατος µεταβολής της τάσεως,
 =0
F <0 , Ψ

(4.30)

Στη περίπτωση αυτή η συµπεριφορά του υλικού για οποιαδήποτε απειροστική µετάβαση
είναι ελαστική. Για το λόγο αυτό, η εσωτερική περιοχή της επιφάνειας διαρροής στο χώρο
των τάσεων F < 0 καλείται «ελαστική» περιοχή (Εικ. 4-11).

Εικ. 4-11: Γεωµετρική απεικόνιση απειροστικής «ελαστικής» καταπονήσεως ενός υλικού..

4.4 Νόµος Πλαστικής Ροής και Συνθήκη Συµβατότητας
Στα πλαίσια της θεωρίας πλαστικής ροής θα δεχθούµε ότι ο ρυθµός πλαστικής
παραµορφώσεως έχει τους ίδιους κύριους άξονες µε την (πραγµατική) τάση. Στη
περίπτωση αυτή λέµε ότι οι τανυστές D p και σ είναι οµοαξονικοί8. Ένας µαθηµατικά
απλός τρόπος να ικανοποιήσουµε αυτή την παραδοχή και παράλληλα να απλοποιήσουµε
το πρόβληµα προσδιορισµού των 6 συνιστουσών του ρυθµού πλαστικής παραµορφώσεως
είναι ο εξής: α) Υποθέτουµε ότι όλες οι συνιστώσες του D p είναι ανάλογες του ρυθµού
 . β) Υποθέτουµε ότι υπάρχει µία ισότροπη
µεταβολής της πλαστικής παραµέτρου9 Ψ
συνάρτηση του τανυστή των τάσεων και της πλαστικής παραµέτρου,

Q = Qˆ (σ ij , Ψ )

8
9

Αγγλ. coaxial
 θα ονοµασθεί και «πλαστικός» πολλαπλασιαστής.
Για το λόγο αυτό ο Ψ

(4.31)
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η λεγόµενη συνάρτηση πλαστικού δυναµικού10, έτσι ώστε
Dijp =

∂Qˆ 
Ψ
∂σ ij

(4.32)

Η παραπάνω Εξ. (4.32) καλείται νόµος πλαστικής ροής11.
Στη περίπτωση που δεν θα εισάγουµε νέα συνάρτηση στη καταστατική περιγραφή και
δεχθούµε ότι η συνάρτηση διαρροής παίζει το ρόλο του πλαστικού δυναµικού, τότε λέµε
πως ο νόµος πλαστικής ροής είναι συνηρτηµένος12,

F ≡Q ⇒

Dijp =

∂Fˆ 
Ψ
∂σ ij

(4.33)

Στην περίπτωση αυτή το διάνυσµα ρυθµού πλαστικής παραµορφώσεως, παριστάµενο στον
χώρο των τάσεων13, είναι κάθετο στην επιφάνεια διαρροής στη θέση που αντιστοιχεί στη
τρέχουσα τιµή της εντάσεως και της πλαστικής παραµέτρου. Όπως είδαµε στο Κεφ. 3 η
παραλληλία µεταξύ Dijp και της καθέτου στην επιφάνεια διαρροής (∂Fˆ / ∂σ ij ) καλείται

συνθήκη καθετότητας14.
Παρατηρούµε ότι µε δεδοµένη την συνάρτηση πλαστικού δυναµικού, η κινηµατική
αοριστία του ελστοπλαστικού προβλήµατος περιορίζεται στον υπολογισµό: α) Των 3
βαθµών ελευθερίας κινήσεως του ΥΣ, δηλαδή στο προσδιορισµό των συνιστουσών της
 . Για την
ταχύτητας vi (i = 1, 2,3) . β) Στον προσδιορισµό της πλαστικής παραµέτρου Ψ
 κάνουµε χρήση της υποθέσεως ότι πλαστικές
απαλοιφή της κινηµατικής αγνώστου Ψ
 > 0 , θα παράγεται, όταν θα λαµβάνει χώρα φόρτιση της
τροπές, και λόγω τις Εξ.(4.32), Ψ
 > 0 θα γίνει µε το να
επιφάνειας διαρροής. Με άλλα λόγια η απαλοιφή του Ψ
απαιτήσουµε ο νόµος πλαστικής ροής, Εξ. (4.32), να είναι συµβατός µε την φόρτιση της
επιφάνειας διαρροής. Αυτή η διαδικασία γίνεται ως εξής:
Όπως αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, κατά την φόρτιση ισχύουν οι σχέσεις

F =0

(4.34)

∂Fˆ
∂Fˆ 
Ψ=0
σ ij +
F =
∂σ ij
∂Ψ

(4.35)

και

Ο ρυθµός του τανυστή των τάσεων κατά Cauchy δίδεται µέσω των καταστατικών
σχέσεων της υπο-ελαστικότητας,
D

e
σ ij = Cijkl
Dkle

(4.36)

και των γεωµετρικών σχέσεων που συνδέουν την υλική του παράγωγ΄του µε την κατά
Jaumann αντικειµενική του παράγωγο,

10

Αγγλ. plastic potential function
Αγγλ. plastic flow-rule
12
Αγγλ. associated
13
Αυτό είναι δυνατό λόγω οµοαξονικότητας µεταξύ D p και σ .
14
Αγγλ. normality condition
11
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D

σ ij = σ ij + Wikσ kj − σ ikWkj

(4.37)

Παρατηρούµε τώρα ότι επειδή ο τανυστής (∂Fˆ / ∂σ ij ) είναι συµµετρικός, ενώ ο
στροβιλισµός είναι αντισυµµετρικός τανυστής, ισχύει η σχέση

∂Fˆ
∂Fˆ D
σ ij =
σ ij ⇒
∂σ ij
∂σ ij

∂Fˆ
∂Fˆ e e
σ ij =
Cijkl Dkl
∂σ ij
∂σ ij

(4.38)

Τέλος, κάνοντας χρήση του διαχωρισµού του ρυθµού παραµορφώσεως
Dij = Dije + Dijp

(4.39)

και του νόµου πλαστικής ροής
Dijp =

∂Qˆ 
Ψ
∂σ ij

(4.40)

η Εξ. (4.35) δίδει,

∂Fˆ e ⎛
∂Qˆ  ⎞ ∂Fˆ 
Ψ⎟+
Ψ=0
Cijkl ⎜⎜ Dkl −
∂σ ij
∂σ kl ⎟⎠ ∂Ψ
⎝

(4.41)

Λαµβανοµένου υπ’ όψιν του γεγονότος ότι ο ρυθµός παραµορφώσεως είναι το συµµετρικό
µέρος της βαθµίδας της ταχύτητας

1
Dij = (∂ i v j + ∂ j vi )
2

(4.42)

καθίσταται φανερό ότι η παραπάνω Εξ. (4.41) µας επιτρέπει την απαλοιφή του ρυθµού του
 κάνουµε χρήση των εξής
πλαστικού πολλαπλασιαστή. Στη τελική έκφραση για το Ψ
συµβολισµών:
N ij =

∂Fˆ
∂σ ij

, N ij′ =

∂Qˆ
∂σ ij

(4.43)

e
Bij = N kl Cklij

Ht = −

∂F
(µέτρο κράτυνσης15)
∂ψ

(4.44)

e
′ > 0 (µέτρο αντεπιστροφής16)
H 0 = N kl Cklmn
N mn

(4.45)

H = H 0 + H t > 0 (πλαστικό µέτρο17)

(4.46)

Με αυτούς τους συµβολισµούς η Εξ. (4.41) δίδει,
 = 1 B D
Ψ
kl kl
H
15

Αγγλ. hardening modulus
Αγγλ. snap-back modulus
17
Αγγλ. plastic modulus
16

(4.47)
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 δεν µπορεί να πάρει αρνητικές
Επειδή τώρα εξ ορισµού ο πλαστικός πολλαπλασιαστής Ψ
τιµές, γι’ αυτό η παραπάνω εξίσωση γράφεται ως εξής
 = <1>
Ψ
H

( p)

(4.48)

Bkl Dkl

όπoυ εισάγαµε το λεγόµενο σύµβολο ή αγκύλη Foeppl-Macauley
<1>

( p)

⎧ 1
⎪
=⎨
⎪0
⎩

: F = 0 ∧ Bkl Dkl > 0

(4.49)
: F < 0 ∨ ( F = 0 ∧ Bkl Dkl ≤ 0)

Με το τρόπο αυτό πετύχαµε µια έκφραση για τον ρυθµό µεταβολής της πλαστικής
παραµέτρου, ο οποίος είναι συµβατός µε τους ορισµούς φόρτισης και αποφόρτισης της
επιφάνειας διαρροής που δώσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Για το λόγο αυτό η
συνθήκη (4.48) λέγεται και συνθήκη συµβατότητας κατά Prager18 .

4.5 Εξισώσεις Ρυθµού της Θεωρίας Πλαστικής Ροής
Επιστρέφουµε στις εξισώσεις υπο-ελαστικότητας, που τώρα µπορούν να γραφούν
συναρτήσει του ρυθµού της ολικής παραµορφώσεως
D

e
e
e
 N′ )
σ ij = Cijkl
Dkle = Cijkl
( Dkl − Dklp ) = Cijkl
( Dkl − Ψ
kl
e
( Dkl −
= Cijkl

< 1 >( p )
B pq D pq N kl′ )
H

(4.50)

Οι εξισώσεις αυτές γράφονται σε απλή, συνοπτική µορφή κάνοντας χρήση των παρακάτω
συµβολισµών:
2ν
⎛
⎞
e
= G ⎜ δ ik δ jl + δ ilδ jk +
Cijkl
δ ijδ kl ⎟ (ελαστική στιβαρότητα)
1 − 2ν
⎝
⎠
p
Cijkl
=

1
e
e
′ Cmnij
N mn
N pq C pqkl
(πλαστική στιβαρότητα)
H

ep
e
p
Cijkl
= Cijkl
− < 1 > ( p ) Cijkl
(ελαστο-πλαστική στιβαρότητα)

(4.51)
(4.52)
(4.53)

Οπότε
D

ep
σ ij = Cijkl
Dkl

(4.54)

Αυτές είναι οι καταστατικές εξισώσεις της θεωρίας πλαστικής ροής µεταξύ του
αντικειµενικού ρυθµού της πραγµατικής τάσεως και του ρυθµού της παραµορφόσεως.
ep
Λόγω των αγκυλών Foeppl-Macauley ο ελαστο-πλαστικός τανυστής Cijkl
είναι ένας οιονεί

γραµµικός τελεστής19. Καµία φορά οι Εξ. (4.54) θα χαρακτηρισθούν και ως δι-γραµµικές,
αφού είναι σε δύο περιοχές, κατά περιοχή γραµµικές:
ep
e
Cijkl
≡ Cijkl
στην ελαστική περιοχή

18
19

Αγγλ. Prager’s consistency condition
Αγγλ. quasi-linear operator

(4.55)
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ep
e
p
αλλιώς Cijkl
≡ Cijkl
− Cijkl

(4.56)

Ένας άλλος τρόπος να δει κανείς τις εξισώσεις της θεωρίας της πλαστικής ροής είναι ότι
αυτές συνιστούν διόρθωση των εξισώσεων της (υπο-) ελαστικότητας,
D

e
p
σ ij = Cijkl
Dkl − < 1 >( p ) Cijkl
Dkl

(4.57)

Γι’ αυτό καµιά φορά θα αναφερθεί ότι οι καταστατικές εξισώσεις της θεωρίας πλαστικής
ροής συνιστούν µια κανονική διαταραχή εκείνων της θεωρίας (υπο-) ελαστικότητας.
Παρατηρούµε τέλος ότι αν ο ελαστικός τανυστής ικανοποιεί τις συνθήκες µείζονος
συµµετρίας,
e
e
e
Cijkl
= Cklij
= Cijlk
= C ejikl = "

(4.58)

τότε ο ελαστο-πλαστικός τανυστής τις ικανοποιεί µόνον όταν ο νόµος πλαστικής ροής
είναι συνηρτηµένος
ep
ep
N ij′ = N ij ⇒ Cijkl
= Cklij
="

(4.59)

Οπως αναφέραµε εισαγωγικά και θα αναπτύξουµε στο επόµενο κεφάλαιο, για πολλά
γεωυλικά, λόγω του φαινοµένου της διαστολικότητας, δεν ισχύει ο νόµος καθετότητας,
οπότε ο νόµος πλαστικής ροής δεν συναρτάται απ’ ευθείας µε την επιφάνεια διαρροής.
Παρ’ όλα αυτά στη βιβλιογραφία θα βρούµε µια ασθενέστερη µορφή, τον λεγόµενο
αποκλίνοντα νόµο καθετότητας20,21, που συνοψίζεται στη σχέση

N ij′ − N ij = λδ ij

(4.60)

και ο λ είναι βαθµωτό µέγεθος.

20

Αγγλ. deviatoric normality condition
G. Gudehus (1972). Elasto-plastic constitutive equations for dry sand. Arch. Mech. Stosw., Vol. 24, 395402.
21
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