Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

Nagy nyúlásoknak kitett vékony filmek
ráncosodása
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Bevezetés

1.1. Motiváció
A néhány századmilliméteres filmek esetében nyomófeszültségek hatására létrejövő
egyik kihajlási jelenség a ráncosodás. A vékony filmek kis súlyuknak és helyigényüknek köszönhetően könnyen szállíthatók és nagy fesztávok gazdaságos lefedésére alkalmasak például feszített ponyva- vagy fújt tartószerkezetek formájában. Ezen előnyös tulajdonságaik teszik vonzóvá őket az űrtechnológiában is, például napvitorlák
(1a ábra), felfújható antennák, radarok (Talley et al. 2002; Sakamoto & Park 2005) és a
nagy sebességű objektumok fékezésére alkalmas ún. ballute szerkezetek (Rohrschneider 2007) tervezésekor.

(a)

(b)

(c)

1. ábra. (a) Napvitorla makettek (NASA Langley Research Center). (b) Hullámosodott
szélű rozsdamentes acél lemez (Leveltek Processing, LLC). (c) Sejtmozgás hatására
kialakult ráncok (Burton & Taylor 1997).
Mérnöki szerkezetek esetében a felület egyenetlensége jelentősen befolyásolhatja a
szerkezet viselkedését is, így a tervezésük során az egyik elsődleges szempont a ráncosodásmentes kialakítás. Mivel azonban a ráncosodás gyakran elkerülhetetlen, ezért
fontos vizsgálni a ráncok alakját és azok kialakulásának okait. A mérnöki szerkezeteken kívül a ráncosodásmentességre törekvés megjelenik ipari környezetben, például mélyhúzáskor (Zhang & Yu 1986), görgős gyártósoron vezetett fóliák esetében
(Jacques et al. 2007; Yanabe, Nagasawa, & Kaneko 2018) vagy fém tekercsek készítésekor (1b ábra) valamint orvosbiológiai problémák során, mint például a műtéti seb
gyógyult alakja (Cerda 2005; Hudson & Renshaw 2006). Egyes esetekben azonban a
ráncok értékes többletinformációt hordoznak, amelyek megfejtéséhez a vékony filmek
morfológiája adhat támpontot. Ilyenek például a szubsztrátokon sejtmozgás hatására
(1c ábra) vagy mikrokapszulákon folyadékáramlás hatására kialakuló ráncok (Walter, Rehage, & Leonhard 2000), amelyek elemzésével a működő erőkről vonhatók le
következtetések. A legtöbb kutatás a bonyolult felépítésű és anyagtulajdonságokkal
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rendelkező, változatos terhekkel terhelt valós szerkezetek elemzése helyett egyszerűbb problémákat vizsgál, amelyek segítségével a ráncosodást befolyásoló tényezők
különválaszthatók. Ezek általában valamilyen jól definiált teherrel terhelt, egyszerű
geometriájú vékony filmből állnak. Ugyan a legtöbb ilyen problémának a mechanikai
viselkedése már tisztázott, a különböző terhek hatására kialakuló ráncosodás vizsgálatához megfelelő mechanikai modell és a létrejövő ráncok alakja, eloszlása azonban
máig vita tárgyát képezik.

1.2. A vizsgált probléma
A két végén befogott, két oldalán szabad, húzott rugalmas filmek (2. ábra) húzás
hatására ráncosodhatnak. Az ε megnyúlás növelésével egy bifurkációs pontban ráncok jelennek meg felületen, melyek iránya merőleges a maximális nyomófeszültségek
irányára.

2. ábra. A keresztirányban kontrahálódott, ε megnyúlással terhelt film. A téglalap
alakú felület két vége befogott, a másik két oldala szabad. A szaggatott vonalak jelzik
a film kezdeti alakját a referencia konfigurációban.
A nyomás hatására történő lemezkihajlás és a vékony filmek ráncosodása régóta tárgyalt témák, a húzott filmek ráncosodását azonban először Friedl, Rammerstorfer, &
Fischer 2000 írta le, majd a Cerda, Ravi-Chandar, & Mahadevan 2002 publikációjának
megjelenése után vált közkedvelt témává. A jelenség mechanikai hátterével kapcsolatban máig folynak kutatások. Friedl, Rammerstorfer, & Fischer 2000 a problémát
egytengelyű húzás és a Poisson-hatás miatt létrejött kontrakció összegeként tekintette, és a megjelenő nyomófeszültségeket a peremen lévő gátolt elmozdulással magya2
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rázta. Silvestre 2016 azonban megmutatta, hogy a síkban ébredő nyírófeszültségek is
jelentős szerepet játszanak a ráncosodásban.
Az irodalomban egymásnak ellentmondó numerikus, analitikus és kísérleti eredmények jelentek meg a jelenségről. Cerda & Mahadevan 2003 analitikus eredményei
szerint a ráncok amplitúdója a megnyúlás növelésével arányosan nő. ABAQUS-al
végzett számítások Nayyar, Ravi-Chandar, & Huang 2011 és kísérletek (Nayyar, RaviChandar, & Huang 2014; Zheng 2008) a ráncok csökkenését jelezték egy bizonyos
megnyúlás felett. A numerikus számításokban továbbá a ráncok amplitúdója kellően
nagy nyúlások esetén nullára csökkent, ennek oka azonban nem volt tisztázott és az
irodalomban fellelhető kísérleti eredmények alkalmatlanok voltak a ráncok eltűnésének igazolására.

3. ábra. Ráncosodás az oldalarány és a megnyúlás függvényében az eFvK elmélet
szerint, ahol β = L/(2W ) jelöli az oldalarányt. Bizonyos oldalarányok esetén ráncok
jelennek meg a felületen, amelyek kellő mértékű megnyúlásnál eltűnnek, de rögzített
hossz mellett a túl keskeny vagy széles téglalapok nem ráncosodnak.
Healey, Li, & Cheng 2013 elvetette a ráncosodás modellezésére előszeretettel alkalmazott Kármán-féle lemezelmélet (ezután: FvK elmélet) kis nyúlásos feltételezését és
levezette a modellt véges membrán nyúlások feltételezésével (ezután: eFvK elmélet).
Bifurkáció-elméleti eszközökkel rámutattak az FvK elmélet kvalitatív hibájára, azaz,
hogy a ráncos mintázat tetszőlegesen nagy ε nyúlások esetén létezik. Az eFvK elmélet
alapján a β − ε síkon egy izola-center bifurkációt jeleztek elő, ahol β = L/(2W ) jelöli
a kezdeti téglalap oldalarányát (3. ábra). Egy kritikus megnyúlás felett a ráncok eltűnését jósolták és megmutatták, hogy a ráncosodás csak az oldalarányok egy korlátos
tartományában jelentkezik. Adott vastagság esetén a bifurkációs pontok által a β − ε
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síkon meghatározott görbe a stabilitási határ.

1.3. A kutatás céljai
Összefoglalva a ráncosodás jelenségét számos mechanikai- és anyagmodellek, különböző numerikus módszerek segítségével vizsgálták, ezek azonban olyan nyitott kérdésekre vezettek, amelyek feloldására az irodalomban fellelhető kevésszámú kísérleti
eredmény nem volt alkalmas. Míg a kísérletekben előszeretettel alkalmazott polimerek a gyártási technológia eredményeképpen gyakran ortotróp anyagtulajdonságokkal rendelkeznek, az elméleti munkák nagy része mind az anyagi nemlinearitásokat,
mind pedig az anizotrópiát elhanyagolják, így az eredmények összevethetősége kérdéses. Ahhoz, hogy az elméleti eredmények alkalmazhatóak legyenek összetett, valós
szerkezetekre, a filmek leírásához alkalmazott mechanikai modellek alkalmazhatóságának határait és az anyagtulajdonságok hatásait tisztázni szükséges.
Jelen munka fő témája a fent bemutatott probléma során fellépő ráncosodás vizsgálata
a β − ε paraméter síkon mind elméleti, mind pedig kísérleti szempontból. Célként
tűztük ki az ellentmondásos témák egy részének tisztázását. A munka elsődleges
célja:
• (1) Az eFvK elmélet előrejelzéseinek kísérleti igazolása: a megnyúlás növelésével
a ráncok eltűnnek és csak bizonyos oldalarányok esetén jelentkeznek.
A továbbiakban az eFvK elméletre alapozva vizsgáltuk az anyagi és a geometriai paraméterek hatását a ráncosodásra részben kísérleti megfigyelések alapján. A modellt
olyan irányokban terjesztjük ki, amelyek a valós szerkezetek vizsgálatánál játszhatnak
szerepet. Az alábbi kérdésekre kerestük a választ:
• (2) Mi az anyagi ortotrópia hatása?
• (3) Az anyagi károsodás hogyan hat a ráncosodásra?
• (4) A referenciafelület görbülete hogyan befolyásolja a ráncosodást?
Végül az eredeti probléma paramétertartományának egy nagyobb régióját vizsgáltuk
úgy, hogy a vastagságot tetszőlegesen kis méretűnek feltételeztük. A ε → ∞, β → ∞
irányok vizsgálatával az alábbi kérdést tárgyaltuk:
• (5) Hogyan alakulnak a lehetséges ráncos paraméterkonfigurációk a β − ε síkon
és mi a fizikai magyarázata a tapasztaltaknak?
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2

Lineárisan rugalmas, véges deformációs modell

2.1. Elméleti háttér
Az FvK elmélet lineárisan rugalmas, homogén, izotróp anyagot, nagy lehajlásokat,
de kis membrán nyúlásokat feltételez. A teljes potenciális energiát a hajlításból és
a membrán erőjátékból származó rugalmas energiák összegeként tekinti. A Kirchhoff lemezelmélet feltételezéseit alkalmazza, a lemezt a kétdimenziós középfelületének deformációjával jellemzi és felteszi, hogy a felület normálisai a deformáció után
is merőlegesek maradnak a felületre. A hajlítási energiában kis görbületeket feltételez
és linearizált nyúlástenzort alkalmaz. Míg az FvK elmélet linearizált nyúlástenzort
alkalmaz a membrán energiában is, az eFvK elmélet (Healey, Li, & Cheng 2013; Li &
Healey 2016) a tenzor nemlineáris tagjait is figyelembe veszi. Az eFvK elmélet a Saint
Venant-Kirchhoff hiperelasztikus anyagmodellre épül.
Az energia első variációja egy negyedrendű,
nemlineáris parciális
differenciálegyenlet-rendszerre vezet, melynek megoldása zárt alakban nem ismert. A ráncos alak számítható például végeselem módszerrel és Newton iterációval,
kiegészítve valamilyen útkövető eljárással. A negyedrendű parciális deriváltak miatt
a klasszikus végeselemes módszerben C1 folytonos végeselemekre van szükség. A
Nemfolytonos Galjorkin módszer segítségével (Rivière 2008) azonban elegendő C0
folytonos elemek használata. A módszert Brenner és társai vezették le negyedrendű
problémákra és az FvK elméletre is (Brenner & Sung 2005; Brenner, Neilan, et al.
2017). A Newton iterációval kapott megoldások stabilitásának vizsgálatához az
egyenletrendszer Jacobi mátrixának legkisebb sajátértékét vizsgáljuk, amely megkapható az energia második variációjaként. Ahol a triviális, ráncosodásmentes megoldás
elveszti stabilitását, ott bifurkációs pontról beszélünk és ráncok jelennek meg a
felületen.

2.2. A modell ortotróp kiterjesztése
Az elasztomerek népszerű és ideális jelöltek a ráncosodás kísérleti vizsgálatára.
Könnyen beszerezhetőek, vékonyak és kellően rugalmasak, azonban a gyártásuk során kis mértékben ortotróppá válnak (Ward 1997). Feltételezve, hogy a fő anyagi
irányok párhuzamosak az x és y tengelyekkel, az eFvK elméletet kiterjesztettük ortotróp anyagokra az r = Yx /Yy , q = Yx /Sxy dimenziótlan paraméterek bevezetésével,
ahol Yx , Yy a rugalmassági modulsok és Sxy a nyírási rugalmassági modulus.
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Az ortotrópia hatását vizsgáljuk a β − ε síkon. Az eFvK elmélet előrejelzése szerint
rögzített vastagság mellett a stabil ráncos megoldásokra vezető paraméterpárok egy
zárt tartományt alkotnak a β − ε síkon. Healey, Li, & Cheng 2013 lemmájában megmutatta, hogy a ráncosodáshoz szükséges a 2. Piola-Kirchhoff feszültségtenzor (N)
negativitása. Így az N < 0 feltétel meghatározza az elméletileg lehetséges ráncos paraméterkonfigurációk tartományát. Az ortotrópia hatását az izotróp (r = 1) esettel vetettük össze. A numerikus számítások azt mutatták, hogy amennyiben a keresztirányú
rugalmassági modulus nagyobb, mint a hosszirányú (r > 1), akkor az elméletileg lehetséges ráncos tartomány és a rögzített vastagság mellett stabil ráncos konfigurációk
tartománya nő, ellenkező esetben csökken. Más szóval a keresztirányú rugalmassági
modulus növelése elősegíti a ráncosodást. Az eredményeket az 1. tézis foglalja össze.

4. ábra. Az ortotrópia hatása. (a) A szürke terület jelzi a lehetséges ráncos paraméterkonfigurációk tartományát, amin kívül N > 0. (b) Adott β − ε párok esetén sötét
szín jelzi a film azon pontjait, ahol a triviális ágon N < 0. (c) A folytonos vonal a
stabilitási határt jelöli különböző vastagságok esetén, a pontvonal pedig a lehetséges
ráncos konfigurációk határát.

2.3. Az eFvK elmélet előrejelzéseinek kísérleti igazolása
A jelenség vizsgálatához olyan kellően vékony filmre van szükség, amely nagy deformációkat képes elszenvedni tönkremenetel nélkül. A legnépszerűbb, az irodalomban
6
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is alkalmazott anyagok például a szilikon gumi (Zheng 2008) és a polietilén (Cerda &
Mahadevan 2003; Nayyar, Ravi-Chandar, & Huang 2014). Ezek az anyagok nemlineárisan viselkednek, és képlékeny alakváltozást is szenvednek, amelyek megnehezítik a
kísérletek összevetését az irodalomban fellelhető, főként lineárisan rugalmas anyagot
feltételezve levezetett elméleti eredményekkel.

(a) ε = 0.00

(b) ε = 0.05

(c) ε = 0.30

(d) ε = 0.90

5. ábra. A ráncok megjelenése és eltűnése polipropilén filmen különböző megnyúlási
értékek mellett (L = 100 mm, W = 50 mm, h = 28 µm).
Elsőként téglalap alakú, L = 100 mm hosszúságú, W = 50 mm szélességű és h = 28
μm vastagságú, 16 μm ragasztó réteggel bevont polipropilén filmeken végeztünk kísérleteket. A gyártó tájékoztatása szerint a film Poisson tényezője ν = 0.40 és 0.45
között mozog. A filmet a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Czakó Adolf laboratóriumában lévő Zwick Z150 törőgéppel elmozdulásvezérelt módon terheltük. A
megjelenő ráncos mintázatokat súrlófényben rögzítettük fényképeken. Az eFvK elmélet előrejelzéseivel összhangban a megnyúlás növelésével ráncok jelentek meg a
kezdetben sima felületen, amplitúdójuk nőtt, majd csökkent míg végül eltűntek a felületről (5. ábra). Ez a megfigyelés kvalitatív módon igazolta az eFvK elmélet első
előrejelzését és a kisnyúlásos feltételezés hibáját. A polipropilén film azonban nem
volt alkalmas az eredmények kvantitatív összevetésére az anyagi nemlinearitások és
a nagy képlékeny alakváltozások miatt.

(a) ε = 0.00

(b) ε = 0.06

(c) ε = 0.15

(d) ε = 0.25

6. ábra. A ráncok megjelenése és eltűnése előfeszített poliuretán filmeken (L = 53 mm,
W = 25 mm, h = 32 µm).
A második kísérletet h = 32 μm vastag poliuretán filmeken végeztük (6. ábra). A
film ciklikus terhelés alatt kapott feszültség-megnyúlás diagramját (7a ábra) elemez7

ve megállapítottuk, hogy az első megnyújtás és visszaengedés után a film közel lineárisan rugalmasan viselkedik. Különböző terhelési sebességek azonos diagramot
eredményeztek, így a méréseket rögzített 120 mm/perc terhelési sebesség mellett
végeztük. Az előfeszített filmek ráncosodásának vizsgálata lehetővé teszi az anyagi nemlinearitások kiiktatását. Az előfeszítés hatására azonban kis mértékű maradó
alakváltozások figyelhetőek meg és a kezdeti enyhe ortotrópia fokozódik. Az általunk
alkalmazott előfeszített filmek ortotrópia paraméterei r = 1.8 és q = 0.94-re adódtak.
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7. ábra. (a) A σeng mérnöki feszültség (a mért erő és az egységnyi referencia keresztmetszet hányadosa) az ε megnyúlás függvényében különböző W ∈
{18, 20, 25, 30, 35, 40} mm szélességű és rögzített Lo = 50 mm kezdeti hosszúságú filmekre. A kék vonal jelzi az átlagos feszültséget és szórást az első megnyújtás és a
visszaengedés (előfeszítés), a piros szaggatott vonal pedig az újraterhelés során. (b)
Előfeszített poliuretán filmeken a ráncok eltűnéséhez tartozó kritikus megnyúlás (εrcr2 )
mért és számított értékének összevetése. Pontvonal jelöli a lehetséges ráncos konfigurációk határát, a szürke terület pedig a számítás során stabil ráncos megoldásokat
eredményező paraméterkonfigurációkat.
A kísérletek során rögzített L = 53 mm hosszúságú és különböző szélességű előfeszített filmekre meghatároztuk a ráncok eltűnéséhez tartozó kritikus megnyúlás értékét.
A kapott adatokat az eFvK elmélet ortotróp kiterjesztésének segítségével számított
numerikus eredményekkel vetettük össze. Az elmélet előrejelzéseivel összhangban
a ráncosodás csak bizonyos oldalarányok esetén jelentkezett, a kellően széles illetve
keskeny téglalapok nem vezettek ráncosodásra a megnyúlástól függetlenül. A kísérleti eredmények kvantitatív módon igazolják az eFvK elmélet mindkét előrejelzését
(7b ábra). Az eredményeket a 2. tézis foglalja össze.
8
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3

Károsodást leíró, pszeudoelasztikus anyagmodell

A húzott, téglalap alakú poliuretán filmek ciklikus terhelése érdekes jelenségre vezetett. Bizonyos oldalarányok esetén az első megnyújtás alatt ráncosodásmentes film a
visszaengedéskor és a további terhelési ciklusok során ráncosodik (8. ábra).

8. ábra. W = 35 mm, Lo = 50 mm kezdeti geometriájú poliuretán film ráncosodása.
Mind a maradó alakváltozások, mind pedig a σ − ε diagramon tapasztalható fellágyulás az ún. Mullins-hatásra (Dorfmann & Ogden 2004; Ogden & Roxburgh 1999)
utaltak. A Mullins-hatás a polimerekre jellemző károsodási folyamat. A kísérleteket a korábbiakban is alkalmazott, Lo = 50 mm kezdeti hosszúságú és β o = Lo /(2W )
oldalarányú poliuretán filmeken végeztük el rögzített 120 mm/min sebesség mellett.
Kétféle kísérlet segítségével vizsgáltuk a rugalmatlan anyagtulajdonságok hatását:
• Hagyományos húzókísérletek a feszültség-megnyúlás diagram meghatározásához (7a ábra).
• Ciklikus kísérletek különböző oldalarányú filmeken az előterhelés során a ráncok eltűnéséhez (ε cr2 ) és a visszaengedés során a ráncok megjelenéséhez (ε cr3 )
tartozó kritikus megnyúlás értékek vizuális meghatározásához (8. ábra).
A teljes ciklikus terhelés modellezését és az elméleti eredmények kísérletekkel való
összevetését tűztük ki célul. Az első megnyújtás, azaz a még károsodásmentes ág
pontosabb megközelítéséhez a Mooney-Rivlin anyagmodellt választottuk. Feltételeztük, hogy a probléma egytengelyű és egy egyszerűsített károsodási modellt javasoltunk. Míg a hagyományos, Mullins-hatásra épülő rugalmatlan modell kettő, az új
modell csak egy károsodási mezőt és öt anyagi paramétert tartalmaz.
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9. ábra. A ráncok eltűnéséhez (ε cr2 ) és megjelenéséhez (ε cr3 ) tartozó számított és mért
kritikus megnyúlási értékek összevetése. A szaggatott vonalak a vizsgált paramétertartományokat, a szürke terület a számítás során stabil ráncos megoldásokat eredményező paraméterkonfigurációkat jelzik.
6
0.6

5
0.5

4
0.4

3
0.3

2

0.2

loading - meas.
unloading - meas.
loading - comp.
unloading - comp

1

residual
strain

0.1

0

0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

(a) σ − ε diagram

0.5

0.6

0.7

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

(b) β − ε diagram

10. ábra. (a) A mérnöki feszültség a megnyúlás függvényében. A kék vonalak jelölik
a mérési, a fekete vonalak pedig a modell segítségével számított eredményeket. (b)
A ráncok eltűnéséhez és újra megjelenéséhez tartozó kritikus megnyúlási értékek.
β o = 0.71 esetén csak a visszaengedéskor ráncosodott a felület mind a számításokban,
mind pedig a kísérletekben.
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A modell anyagi paramétereit a mért σ − ε diagramokhoz illesztettük, hogy az anyag
fellágyulását és a maradó alakváltozásokat visszakapjuk (10a ábra). Jó egyezést kaptunk a számítási és a mérési eredmények között (9. és 10. ábra). A modell tehát
pontosan leírja a megfigyelt viselkedést és kijelenthető, hogy a rugalmatlan anyagtulajdonságok kvalitatív módon befolyásolhatják a nagy nyúlásokkal terhelt vékony
filmek ráncosodását. Az eredményeket a 3. tézis foglalja össze.

4

Kitekintés: görbült felületek ráncosodása

A görbület hatását kétdimenziós problémák térbeli analógiáin keresztül vizsgáltuk.
Kísérleti úton elemeztük feszített szerkezetek szabad peremeinek az alakját, illetve
egy feszített ponyvaszerkezet makettjén különböző tönkremeneteli helyzetekben kialakuló ráncos alakokat (11. ábra).

(a)

(b)

(c)

11. ábra. (a)-(b) A szabad perem alakja sík és görbült referenciafelület esetén. A perem
alakjának helyes megválasztásával elkerülhető a peremesedés. (c) Feszített ponyvaszerkezet makettje tönkremeneteli helyzetben. A megjelenő ráncok a megzavart, nagy
terhekkel terhelt támaszokat kötik össze.
Az FvK elmélet számos, görbült referenciafelületet feltételező kiterjesztése fellelhető
az irodalomban, ezek azonban a kisnyúlásos modellre épülnek és gyakran valamilyen
speciális geometriát feltételeznek (Donnell 1933; von Kármán & Tsien 1941; Ciarlet &
Gratie 2006). Elsőként enyhén görbült felületekre terjesztettük ki az eFvK elméletet.
A referenciafelület görbületét a membrán energiában vettük figyelembe és a geometriát a síkra vetítettük vissza. A módszer segítségével vizsgáltuk a görbület hatását a
ráncosodásra.
A kétdimenziós probléma (2. ábra) görbült analógiája a két végén befogott, egy irányban húzott, keresztirányban görbült téglalap alakú film, azaz nyitott hengerhéj ráncosodása (12a ábra). Numerikus számítások segítségével megállapítottuk, hogy a kétdimenziós problémához hasonlóan a megnyúlás növelésével ráncok jelennek meg és
11

tűnnek el a felületen. A görbület növelésével azonban a ráncok amplitúdója csökken,
egy kritikus görbület felett pedig a hengerhéj nem ráncosodik (12. ábra). Következésképpen a felület görbülete hatással van a ráncosodásra.
Ezután kiterjesztettük az eFvK elméletet általános görbült felületekre a referenciafelület görbületének és a kovariáns metrikus tenzornak a figyelembevételével a nyúlástenzorban. A modell nem függ a felület parametrizációjától, így a jövőben nemkonvencionális felületek is számíthatóak vele. Az eredményeket a 4. tézis foglalja
össze.

12. ábra. A ráncok eltűnése nyitott hengerfelületen és a referenciafelület görbületének hatása a bifurkációs pontokra. a) Két végén befogott, két szélén szabad peremű,
húzott, nyitott hengerfelület. b) A ráncok megjelenéséhez és eltűnéséhez tartozó kritikus megnyúlási értékek h = 0.01 és h = 0.02 vastagságok esetén. A szürke területen
a numerikus számítások stabil ráncos megoldásra vezettek. A ráncos alakokat a c)-e)
ábrák mutatják.
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5

A paramétertér vizsgálata

Nayyar, Ravi-Chandar, & Huang 2011; Friedl, Rammerstorfer, & Fischer 2000 a ráncos alakokat és a keresztirányú feszültség minimumát vizsgálta numerikusan a megnyúlás és az oldalarány függvényében. Rámutattak, hogy az oldalarány jelentősen
befolyásolja a ráncosodást. A paramétertartomány kiterjesztését, a ε → ∞ és a β → ∞
irányok vizsgálatát tűztük ki célul. A 2.2. fejezetben már említett lemma (Healey,
Li, & Cheng 2013) alapján a ráncosodáshoz a 2. Piola-Kirchhoff feszültségtenzor negativitása szükséges, így N segítségével meghatározható egy lehetséges ráncos konfigurációkat tartalmazó tartomány a β − ε síkon. E tartomány határát vizsgáltuk az
ortotrópia függvényében a 4. ábrán.
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13. ábra. A keresztirányú feszültség minimuma a szimmetriatengelyben (y = 0) a
megnyúlás és az oldalarány függvényében numerikusan meghatározva. A Poisson
tényező értéke: ν = 0.3.
min minimumát számítottuk az
Az N tenzor N22 transzverzális komponensének N22
y = 0 szimmetriatengelyben a megnyúlás és az oldalarány függvényében (13. ábra). A
13. ábra alapján feltehető, hogy a negatív feszültség és ezzel együtt a ráncok is eltűnnek ha ε → ∞. A Saint Venant-Kirchhoff anyagmodell az eFvK elméletben azonban
korlátozza a megnyúlás értékét (ε max ). Analitikusan megmutattuk, hogy amennyiben
ε → ε max , akkor az N tenzor pozitív definit. A ráncok eltűnéséhez tartozó kritikus
megnyúlási értékek a vizsgálataink során jelentősen alacsonyabbra adódtak az ε max
értéknél, de érdemes megvizsgálni valamilyen realisztikusabb anyagmodellt is. A
Neo-Hookean anyagmodell segítségével megmutattuk analitikusan, hogy ha ε → ∞,
az N tenzor pozitív definit. Röviden összefoglalva, függetlenül az film vastagságától
és az oldalaránytól, egy kritikus megnyúlás felett a ráncosodásmentes alak mindig
visszanyeri stabilitását.

13

14. ábra. Elnyúlt poliuretán film ráncosodása numerikusan és kísérleti úton (β = 3.5,
ε = 0.1, ν = 0.3, h = 10 µm). A ráncok amplitúdójának két lokális maximuma van a
befogások környékén.

(a)

(b)

15. ábra. a) Zavart zónák elnyúlt geometria esetén. b) A zavart zónák egymásra fedése
és szuperpozíciója.
min független
A 13. ábra alapján feltételezhető, hogy valamilyen β b oldalarány felett N22
min diagram és az elnyúlt téglalapokon végzett kísérletek és
az oldalaránytól. Az N22
számítások (14. ábra) alapján bevezettük a peremek mentén kialakuló zavart zóna
fogalmát (15a ábra). Amennyiben β > β b a zónák nem érintkeznek, ellenkező esetben
egymásra fednek és hatásuk szuperponálódik (15b ábra).
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16. ábra. A keresztirányú feszültség minimuma az y = 0 szimmetriatengelyben a β = 5
eset numerikus eredményeinek szuperpozíciójával előállítva.
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Ezek a feltételezések összhangban vannak a Saint-Venant elvvel (Sternberg 1954),
vagyis, hogy a peremektől távol a vizsgált probléma egyszerű egytengelyű húzásnak tekinthető. Egy β = 5 (> β b ) oldalarányú, elnyúlt film numerikus eredményeit
min diagramot az N függvény eltolásával és szuperpofelhasználva állítottuk elő a N22
22
zíciójával (16. ábra). A kapott ábra jó egyezést mutat a 13. ábrával.
A zavart zóna fogalma fizikai magyarázatot ad a numerikus és kísérleti megfigyelésekre. Magyarázza, hogy rögzített vastagság mellett miért alkotnak zárt tartományt a
ráncosodást okozó paraméterkonfigurációk a β − ε síkon. A feltételezésekből következik továbbá, hogy ha egy kellően vékony és elnyúlt (β > β b ) film ráncosodik rögzített
ε megnyúlás mellett, akkor a ráncok amplitúdója konstans marad, ha β → ∞. Fontos
megjegyezni, hogy a jelenség ugyan nemlineáris, de a feszültségekre mégis alkalmazható a szuperpozíció elve. Az eredményeket az 5. tézis foglalja össze.

6

Tézisek

1. TÉZIS
(Sipos és Fehér 2016)
A nagy nyúlásokkal terhelt filmek modellezéséhez geometriai szempontból nemlineáris, véges nyúlásos elméletre van szükség. A klasszikus Kármán-féle nagy lehajlású,
vékony lemezek elméletét (FvK) a közelmúltban kiterjesztették véges membránnyúlásokkal. Az új elmélet, a véges nyúlásos Kármán-féle elmélet (eFvK) hiperelasztikus
anyagmodellt alkalmaz a síkbeli deformációk leírására.
1.1. Az eFvK izotróp, Saint Venant-Kirchhoff hiperelasztikus anyagmodellt feltételez.
A kísérleti tapasztalatok alapján kiterjesztettem az eFvK modellt ortotróp anyagokra, feltételezve, hogy az anyagi irányok párhuzamosak a referencia konfiguráció x és y tengelyeivel. A modellben két dimenziótlan paramétert alkalmaztam
(r és q) az ortotrópia leírására.
1.2. Numerikus számítások segítségével vizsgáltam a geometria és az anyagtulajdonságok hatását a két végén befogott, húzott filmek ráncosodására. Megállapítottam, hogy rögzített h vastagság mellett, a film β oldalaránya, az ε megnyúlás
és a rugalmassági modulusok aránya r jelentősen befolyásolja a ráncosodást.
Az izotróp esethez képest a stabilitási határ, amely elválasztja a ráncos és a sima megoldásokat a β − ε síkon, jelentősen kiterjed amennyiben a keresztirányú
rugalmassági modulus nagyobb, mint a hosszirányú (r > 1). Fordított esetben
(r < 1) a stabilitási határ szűkül.
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2. TÉZIS
(Fehér és Sipos 2014, Sipos és Fehér 2016)
Az eFvK modell elméleti előrejelzéseinek igazolásához előfeszített, két végén befogott,
téglalap alakú, ortotróp 32 µm vastag poliuretán filmeken végeztem kísérleteket.
2.1. Kísérletileg igazoltam az eFvK modell első előrejelzését. Amennyiben a megnyúlás növelésével ráncok jelennek meg a felületen, akkor a további nyújtás mellett
a ráncok amplitúdója egy maximum elérése után csökkenni kezd, míg végül
a ráncok eltűnnek a felületről. A ráncok eltűnése egyértelműen megfigyelhető
volt és mivel a poliuretán rugalmasnak tekinthető, az eredmények igazolják a
modell előrejelzéseit. Az ortotróp modell segítségével kiszámítottam a ráncok
eltűnéséhez tartozó bifurkációs pontok helyét és jó egyezést kaptam a kísérleti
eredményekkel.
2.2. Kísérletileg igazoltam az eFvK modell második előrejelzését. A ráncosodás csak
az oldalarány egy korlátos tartományában jelentkezik. Az előrejelzéssel összhangban a kísérletek során rögzített hossz mellett a kellően keskeny vagy széles
téglalap alakú filmek nem ráncosodtak. A számított és mért stabilitási tartományok jó egyezést mutattak.

3. TÉZIS
(Fehér, Healey és Sipos, bírálat alatt)
A kísérletek során az anyag fellágyulása, a maradó alakváltozások és a fellépő ortotrópia együttesen mutatta, hogy a rugalmatlan viselkedés jelentősen befolyásolja a
ráncosodást.
3.1. Poliuretán filmeken végzett kísérletek segítségével bemutattam, hogy bizonyos
oldalarányok esetén az első megnyújtás alatt ráncosodásmentes felület a tehermentesítés során ráncossá válik és a további terhelési ciklusokban is ráncosodik.
A mérési eredmények alapján a jelenség a Mullins-hatás eredménye.
3.2. Javasoltam egy, a Mooney-Rivlin anyagmodellre épülő károsodást is tartalmazó
pszeudoelasztikus modellt az eFvK elmélet kiterjesztéséhez, amely figyelembe
veszi a Mullins-hatást. Segítségével a teljes terhelési ciklus leírható. A modellben
egy károsodási mező és öt anyag paraméter szerepel. A mérési eredményekkel
összhangban a modell visszaadja az anyag fellágyulását, a maradó alakváltozásokat és az ortotrópiát is. A ráncok megjelenéséhez/eltűnéséhez tartozó mért és
számított megnyúlás értékek jó egyezést mutatnak.
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4. TÉZIS
(Fehér és Sipos 2017; Fehér, Hegyi et al. 2011)
Az Saint Venant-Kirchhoff anyagmodellt feltételező eFvK elméletet alkalmaztam a
kezdeti görbület hatásának vizsgálatára.
4.1. Kiterjesztettem az eFvK modellt kis mértékben görbült felületekre a ráncosodás
vizsgálatához. A potenciális energia membrán erőjátékhoz tartozó tagjában vettem figyelembe a felület görbületét.
4.2. Numerikusan megmutattam, hogy a referencia felület görbülete csökkenti a ráncok amplitudóját és egy kritikus görbület felett a két végén befogott, húzott
hengerhéj nem ráncosodik.
4.3. Kiterjesztettem az eFvK modellt általános görbült felületekre. A modell véges
nyúlásokat feltételez, tartalmazza a felület kezdeti görbületét és a kovariáns metrikus tenzort.

5. TÉZIS
(Sipos és Fehér 2016)
A vizsgált feladatban főként húzófeszültségek ébrednek, azonban a ráncosodást a
felületben ébredő (kismértékű) nyomás okozza. A megfigyelések értelmezéséhez az
eFvK modellben az N 2. Piola-Kirchhoff feszültségtenzort vizsgáltam analitikusan és
numerikusan.
5.1. Analitikusan megmutattam, hogy a Saint Venant-Kirchhoff anyagmodellt feltételezve a megnyúlás növelésével a ráncok mindig eltűnnek a felületről függetlenül
az oldalaránytól és a film vastagságától. Ha a megnyúlás éppen a modellben lehetséges maximális értékét veszi fel, akkor N > 0. A Neo-Hookean anyagmodell
segítségével rámutattam továbbá, hogy ha ε → ∞, akkor N > 0.
5.2. Bevezettem a befogott peremek közelében kialakuló zavart zóna fogalmát. Feltételeztem, hogy a peremek hatása rögzített szélesség mellett független a hossztól
és csak a megnyúlástól függ. Amennyiben a zónák egymásra fednek, hatásuk
szuperponálódik. Megmutattam, hogy ez a feltételezés jól közelíti a számítási
eredményeket és fizikai magyarázatot ad a numerikus és kísérleti megfigyelésekre.
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